
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA

PORTARIA Nº   14.526,   DE   04 DE JANEIRO DE 2021.  
Exonerações  de  funções  gratificadas  e  dá  outras
providências.

ADAUTO  SCARDOELLI,  Prefeito  Municipal  de  Matão,
Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, pela presente
Portaria, R E S O L V E:

I  – Exonerar,  na  data  de  01  de  janeiro  de  2021, as
servidoras públicas municipais abaixo relacionadas, retornando ao cargo
de origem:

NOME FUNÇÃO GRATIFICADA

PATRICIA APARECIDA RODRIGUES 
PEREIRA

Diretora  de  EMEI  -  “Aparecida  Ragassi
Masselani”

LUCINEIA  APARECIDA  STINATI
DANTAS

Diretora  de  EMEI  -  “Catharina  Toledo
Gerdis”,

II  – Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Independência, 04 de janeiro de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
    Prefeito Municipal
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LEI Nº 5.407, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
PROJETO DE LEI Nº 074/2020
AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL
DISPÕE SOBRE O PLANO ANUAL DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO
DE MATÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º Fica aprovado o Plano Anual de Publicidade do Município de Matão
para o exercício de 2021, observadas as determinações do artigo 37, § 1.º da Constituição
Federal; do artigo 114 e §§ da Lei Orgânica do Município de Matão; da legislação eleitoral
vigente; e da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, devendo cumprir os seguintes
objetivos:

I  -  Publicação  dos  atos  oficiais  e  demais  matérias  redacionais,  conforme
disposto no artigo 98 da Lei Orgânica do Município de Matão;

II  - Publicação  de  abertura  de  licitações,  adjudicações,  homologações,
contratos, ratificações e dispensa ou inexigibilidade de licitações e outros atos pertinentes, de
conformidade com o disposto na Lei Federal de Licitações e demais legislações aplicáveis;

III - Inserções ou programas de rádio, TV, jornais, revistas e outros meios de
comunicação, com o objetivo de informar os atos, programas, obras, serviços e campanhas
da Administração Direta  e  Indireta,  instituições  e  órgãos  controlados pelo  Poder  Público,
desde que tenham exclusivamente caráter  educativo,  informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal
de autoridades ou servidores públicos;

IV - Outras divulgações não previstas,  geradas em função de fatos novos,
desde que atendidas as exigências contidas no inciso anterior.

Art. 2.º Considerando que todos os serviços e seus respectivos valores serão
aferidos  em  conformidade  com  a  Lei  8666/93  e  alterações  posteriores,  além  do  que
dependem do teor, volume das matérias, somente disponíveis à época da realização do ato,
estimamos que no exercício de 2021, tais custos não ultrapassarão o equivalente a 2 % (dois
por cento) da receita efetivamente arrecadada no citado exercício. 

Art.  3.º Havendo  necessidade  de  alterações  posteriores  aos  objetos  do
presente plano deverá o Executivo Municipal submetê-las à apreciação da Câmara Municipal.

Art.  4.º Esta lei  entra em vigor  na data de sua publicação,  revogadas as
disposições em contrário.

Palácio da Independência, aos 04 de janeiro de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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LEI Nº 5.408, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.
PROJETO DE LEI Nº 002/2021
AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL
“Institui  o  Programa  de  Desligamento  Voluntário  do
Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Matão e dá outras
providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica instituído no âmbito da Prefeitura Municipal de Matão, o Programa de Demissão
Voluntária – PDV, destinado à redução do quadro de servidores do município.

Art. 2º - O desligamento voluntário consiste no estabelecimento de mecanismo legal para se
atingir o objetivo mencionado no artigo anterior, de interesse mútuo, aplicável aos casos de servidores
estáveis ou não no serviço público.

Art. 3º - Os servidores que se beneficiarem desta lei não poderão ser nomeados para qualquer
cargo ou função pública municipal, durante o prazo de 2 (dois) anos, contados da data da exoneração
ou dispensa/demissão, salvo se a nova nomeação ou admissão decorrer de aprovação em concurso
público.

Art. 4º - A proposta ora instituída terá validade de até 180 (cento e oitenta) dias a contar de 04
de janeiro de 2.021, podendo este prazo ser prorrogado por igual e sucessivos períodos através de
Decreto pelo Poder Executivo.

Art. 5º - A iniciativa do desligamento partirá do servidor interessado, à vista da apresentação de
seu  desejo  nesse  sentido,  formalizado  através  de  requerimento  dirigido  ao  Executivo  Municipal,
acompanhado  da  respectiva  declaração  de  renúncia  à  postulação  de  outras  avenças,  não
contempladas na presente lei,  devendo permanecer  no exercício  da função até a data do efetivo
desligamento.

Art.  6º  - Protocolizado  o  pedido  referido  no  artigo  anterior,  o  Executivo  decidirá  sobre  a
conveniência e do interesse público decorrente do desligamento, determinando a elaboração de um
levantamento  dos  valores  que  fizer  jus  o  servidor,  dele  constando  o  saldo  de  salários,  licenças
eventualmente previstas na legislação, férias integrais e proporcionais, 13º salário proporcional, FGTS
acrescido da multa fundiária.

§  1º  – O  município  concederá  ainda,  à  título  de  incentivo  financeiro,  além  das  verbas
identificadas no caput do artigo, uma indenização correspondente ao tempo de serviço exercido na
administração pública municipal, conforme abaixo especificado:

a)  até 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público municipal – 50% (cinquenta por
cento) do salário base mensal percebido pelo servidor, a cada ano trabalhado;

b) de 10 (dez) a 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público municipal – 30% (trinta
por cento) do salário base mensal percebido pelo servidor, a cada ano trabalhado;

c)  acima de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público municipal – 20% (vinte por
cento) do salário base mensal percebido pelo servidor, a cada ano trabalhado;
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§ 2º - Apurados os valores especificados no “caput” e no § 1º do presente artigo, o interessado
formalizará o termo de aceitação.

§ 3º – Quando houver interesse de desligamento de servidores cujo Fundo de Garantia esteja
com seus depósitos em atraso, a municipalidade procederá o seu recolhimento em até 03 (três) vezes.

§ 4º - Os servidores que optarem pelo desligamento voluntário, de que trata a presente Lei, terão
mantidos e subsidiados pelo Poder Público Municipal em 100% (cem por cento) o Plano de Saúde
Social, pelo prazo de até 6 (seis) meses.

§ 5º – Para os fins previstos no § 1º deste artigo, o calculo da indenização será efetuado de
acordo com o salário base a que fizer jus o servidor na data de seu desligamento.

§ 6º - A indenização de que trata o § 1º do presente artigo é devida, também, sobre fração de
ano, calculada, proporcionalmente por mês de efetivo exercício.

Art. 7º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações próprias do
orçamento vigente.

Art. 8º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial a Lei nº 3.852, de 21 de junho de 2007.

Palácio da Independência, aos 07 de janeiro de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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LEI Nº 5.409, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.
PROJETO DE LEI Nº 004/2021
AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL
“Introduz alterações na organização Administrativa de Cargos do
Serviço Público Municipal  de Matão criada pela Lei  Municipal  nº
2625  de  23  de  setembro  de  1997  e  alterações  posteriores  e  dá
outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º O artigo 7º da Lei 5.028, de 10 de janeiro de 2017 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 7º O anexo IX que faz parte integrante da Lei Municipal nº  2.625 de 23 de Setembro de
1997 e suas respectivas alterações, passam a vigorar nos termos do Anexo substitutivo (cargos em
comissão), ora apresentado, que fica fazendo parte integrante e inseparável desta Lei”.

Art. 2º O artigo 8º da Lei 5.028, de 10 de janeiro de 2017 passa a ter a seguinte redação:

“ Art. 8º O anexo X que faz parte integrante da Lei Municipal nº  2.625 de 23 de Setembro de
1997  e  suas  respectivas  alterações,  passam  a  vigorar  nos  termos  do  Anexo  substitutivo,  ora
apresentado, que fica fazendo parte integrante e inseparável desta Lei”.

Art. 3º  Acrescenta o parágrafo único ao Art. 8º, da Lei 5.028, de 10 de janeiro de 2017, com a
seguinte redação:

“Art. 8º (...........)

“Parágrafo único: os requisitos para preenchimento dos cargos levarão em conta à maioridade
civil,  a não exigência de formação específica para aqueles que impliquem a prática de atividades
meramente burocráticas, exigindo-se conhecimento específico na área de atuação profissional, com
habilitação de grau universitário ou profissionalizante àqueles que impliquem a prática de atividades
técnicas”.

Art. 4º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Palácio da Independência, aos 07 de janeiro de 2021.

ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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ANEXO SUBSTITUTIVO AO ANEXO V (Cargos em Comissão) da Lei Municipal nº  2625, de 23 de 
setembro de 1997

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO - CARGOS EM LIVRE COMISSÃO

_______________________________________________________
| SECRETARIAS / CARGOS | REFERÊNCIA|
|===========================================|===========|
|ADMINISTRAÇÃO FAZENDA E CONTROLE INTERNO | |
|-------------------------------------------|-----------|
|SECRETÁRIO | |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE TI | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE CONTABILIDADE | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE MEDICINA DO TRABALHO | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PATRIMÔNIO | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PROJETOS E SISTEMAS | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE TESOURARIA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
|-------------------------------------------|-----------|
|SECRETÁRIO | |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO II (FUNDO DE | CIII |
|SOLIDARIEDADE) | |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE PROJETOS | CII |
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|-------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA DO CRAS | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO ADMINISTRATIVA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE DIREITOS HUMANOS E ATENDIMENTOS | CIII |
|ESPECIAIS | |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE GESTÃO DO SUAS | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PBF E POLÍTICAS SOCIAIS | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE TERCEIRO SETOR | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|OBRAS, DES URBANO TRANSITO SEG PUBLICA DEF | |
|CIVIL | |
|-------------------------------------------|-----------|
|SECRETÁRIO | |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE DEFESA CIVIL | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE PROJETOS PARA O TRANSITO | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR PARA A JUNTA MILITAR | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE OBRAS | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | CII |
|CIVIL | |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE MORADIAS DE INTERESSE SOCIAL | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|EDUCAÇÃO E CULTURA | |
|-------------------------------------------|-----------|
|SECRETÁRIO | |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE PROJETOS | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA DA JUVENTUDE - CAJU | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE CULTURA | CII |
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|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE CRECHE | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTURAL | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE EAD, ENSINOPROFISSIONALIZANTE E | CIII |
|SUPERIOR | |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE EVENTOS CULTURAIS | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE FORMAÇÃO CULTURAL | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE MUSICALIZAÇÃO | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DEPRODUÇÃO | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIRETOR DE ESCOLA | |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIRETOR DE ESCOLA | |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIRETOR DE ESCOLA | |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIRETOR DE ESCOLA | |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIRETOR DE ESCOLA | |
|-------------------------------------------|-----------|
|ESPORTES E TURISMO | |
|-------------------------------------------|-----------|
|SECRETÁRIO | |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|COORDENADOR PEDAGOGICO DE EDUCAÇÃO | CII |
|ESPORTIVA | |
|-------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
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|COORDENADORIA ESPORTIVA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE ESPORTES | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE TURISMO | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE ESPORTES AMADORES | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE LAZER | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE MANUTENÇÃO ESPORTIVA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO | CIII |
|TURÍSTICA | |
|-------------------------------------------|-----------|
|GOVERNO PLAN DES ECONOMICO CIENCIA TECN | |
|INOVAÇÃO | |
|-------------------------------------------|-----------|
|SECRETÁRIO | |
|-------------------------------------------|-----------|
|CHEFE DE GABINETE | CI |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE APOIO E PLANEJAMENTO | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE IMPRENSA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE IMPRENSA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE IMPRENSA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE IMPRENSA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE PROJETOS E CONVENIOS | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ESPECIAL | CI |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR LEGISLATIVO | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E | CII |
|INOVAÇÃO | |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE IMPRENSA | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
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|DEPARTAMENTO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE AGRICULTURA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE EMPREENDEDORISMO | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE MIDIAS IMPRESSAS, INTERNET E | CIII |
|REDES SOCIAIS | |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PEQUENA E MÉDIA EMPRESA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO AO | CIII |
|TRABALHADOR | |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE RADIO E MIDIA TELEVISIVA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|MEIO AMBIENTE SANEAMENTO E REC HIDRICOS | |
|-------------------------------------------|-----------|
|SECRETARIO | |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL| CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E RECURSOS | CII |
|HÍDRICOS | |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE CANIL | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE LIXO | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PARQUES E JARDINS | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE SANEAMENTO | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO VETERINÁRIA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSISTENTE PARA ADOÇÕES E CAMPANHAS | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSISTENTE CLÍNICO | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSISTENTE CLÍNICO | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSISTENTE PARA RECOLHIMENTO | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|NEGOCIOS JURIDICOS | |
|-------------------------------------------|-----------|
|SECRETARIO | |
|-------------------------------------------|-----------|
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|ASSESSOR ADMINISTRATIVO - CADASTRO E| CIV | (Denominação alterada pela Lei nº 5144/2017)
|DOCUMENTAÇÃO | |
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III - CADASTRO E   |        |
|DOCUMENTAÇÃO                               |           |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO - CÍVEL | CIV | (Denominação alterada pela Lei nº 5144/2017)
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III - CÍVEL        |        |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO - FISCAL | CIV | (Denominação alterada pela Lei nº 5144/2017)
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III - FISCAL       |        |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO - TRABALHISTA | CIV | (Denominação alterada pela Lei nº 5144/2017)
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III - TRABALHISTA  |        |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE GABINETE | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR PROCON | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR TECNICO-NORMATIVO | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|SAUDE | |
|-------------------------------------------|-----------|
|SECRETARIO | |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE PROJETOS | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE SAÚDE | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE AMBULÂNCIAS | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE FISIOTERAPIA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE GESTÃO DO e-SUS | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE MEDICAMENTOS | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE ODONTOLOGIA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE POSTOS DE SAÚDE | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE TI/ PROJETOS & SISTEMAS | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VETORES | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
|-------------------------------------------|-----------|
|SECRETARIO | |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO II | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | CII |
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|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE ELÉTRICA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE OFICINA | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|GABINETE PREFEITO | |
|-------------------------------------------|-----------|
|CHEFE DE GABINETE | CI |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ESPECIAL | CI |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR JURÍDICO | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|OUVIDORIA | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO | CII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO II (VICE-PREFEITO) | CIII |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III | CIV |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR REGIONAL | CV |
|-------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR REGIONAL | CV |
|___________________________________________|___________|

ANEXO SUBSTITUTIVO AO ANEXO IX (Organogramas) da Lei Municipal nº  2625, de 23 de setembro de 
1997

Download:   Anexo - Lei nº 5028/2017 - Matao-SP  

ANEXO SUBSTITUTIVO AO ANEXO X (Tabelas Salariais) da Lei Municipal nº  2625, de 23 de setembro de 
1997



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA

__________________________________
| Cargos Efetivos | |
|===================|==============|
|REFERENCIA E-I | 1.005,66|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-II | 1.039,87|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-III | 1.076,33|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-IV | 1.149,24|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-V | 1.295,08|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-VI | 1.368,00|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-VII | 1.440,92|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-VIII | 1.513,84|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-IX | 1.586,75|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-X | 1.659,67|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-XI | 1.732,59|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-XII | 1.769,05|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-XIII | 1.914,89|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-XIV | 2.024,26|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-XV | 2.061,19|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-XVI | 2.842,38|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-XVII | 3.789,86|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-XVIII | 37,67|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-XIX | 52,35|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-XX | 63,58|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA E-XXI | 5.684,81|
|___________________|______________|
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__________________________________
| Magistério | |
|===================|==============|
|REFERENCIA M-I | 12,28|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-II | 12,68|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-III | 13,15|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-IV | 13,59|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-V | 14,09|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-VI | 14,55|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-VII | 15,08|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-VIII | 15,61|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-IX | 16,14|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-X | 16,70|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-XI | 17,33|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-XII | 17,92|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-XIII | 18,54|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-XIV | 19,20|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-XV | 19,88|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-XVI | 20,57|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-XVII | 21,28|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-XVIII | 22,03|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-XIX | 22,78|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA M-XX | 23,59|
|___________________|______________|



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA

__________________________________
| Cargos em Comissão| |
|===================|==============|
|REFERENCIA C-I | 5.650,26|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA C-II | 4.899,78|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA C-III | 4.071,95|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA C-IV | 2.820,01|
|-------------------|--------------|
|REFERENCIA C-V | 2.343,58|
|___________________|______________|

ANEXO XI

(Atribuições dos Cargos em Comissão)

Lei Municipal nº  2625, de 23 de setembro de 1997

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

Departamento de Meio Ambiente Subordinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos, compete:

I - planejar, organizar e controlar o desenvolvimento ambiental no Município;

II - promover a integração da comunidade à política do meio ambiente desenvolvida pelo Município;

III - promover medidas que visem proteger a boa qualidade de vida e do meio ambiente;

IV - emitir perecer sobre os pedidos de ocupação do espaço urbano e da paisagem natural, analisando o 
impacto ambiental;

V - Elaborar projetos de recuperação do meio ambiente; VI - executar outras atividades inerentes a sua área
de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Parques e Praças Subordinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos e ao Departamento de Meio Ambiente, compete:

I - planejar e supervisionar as ações ligadas às atividades fins da Divisão, junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente;

II - promover a implantação, reforma, embelezamento, conservação, manutenção arborização e limpeza de 
parques, praças e canteiros no âmbito do município;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.
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Divisão de Lixo Subordinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos e 
ao Departamento de Meio Ambiente, compete:

I - planejar e supervisionar as ações ligadas às atividades fins da Divisão, junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente;

II - Organizar os serviços de varrição e limpeza de vias e logradouros públicos e de coleta e disposição final 
do lixo;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Saneamento e Recursos Hídricos Subordinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos Hídricos, compete:

I - Coordenar o planejamento operacional e a execução, por administração direta ou através de terceiros, 
das obras e prestações de serviços em saneamento básico;

II - Integrar as ações entre os diversos órgãos da Administração Municipal, visando proporcionar a 
otimização das atividades de saneamento;

III - o estudo, planejamento, construção e operação de obras de infraestrutura de recursos hídricos, bem 
como a operação e manutenção de estruturas hidráulicas, compreendendo drenagem, erosão urbana e 
controle de enchentes;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

.

Divisão de Saneamento Subordinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos 
Hídricos e ao Departamento de Saneamento e Recursos Hídricos, compete:

I - fiscalizar os serviços permitidos ou concedidos pelo Município, ligados ao saneamento, inclusive se 
relacionando com órgãos de regulação pertinente;

II - fiscalizar as obras de infraestrutura de saneamento;

III - planejar e executar obras de drenagem, proteção de margens de rios e muros de arrimo;

IV - propor a ampliação dos sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.
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Departamento de Proteção e Bem Estar Animal Subordinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Saneamento e Recursos Hídricos, compete:

I - planejar e supervisionar as ações ligadas às atividades fins da Divisão, junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente;

II - fomentar políticas públicas visando à proteção, defesa e preservação dos animais da fauna silvestre, 
nativa, migratória, doméstica e exótica em todo o Município de Matão, III - supervisionar as ações voltadas 
ao controle reprodutivo de cães e gatos junto às organizações não-governamentais e clínicas que mantêm 
convênio ou contrato com o poder público municipal;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Canil Subordinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos e
ao Departamento de Proteção e Bem Estar Animal, compete:

I - cuidar dos assuntos relacionados ao Canil Municipal, controlando e informando o titular da Secretaria, 
das apreensões de animais encontrados soltos nas vias públicas;

II - organizar e fiscalizar a restituição dos animais apreendidos aos seus donos e controle de vacinação dos 
mesmos;

III - administrar e operar o canil municipal;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão Veterinária Subordinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos 
Hídricos e ao Departamento de Proteção e Bem Estar Animal, compete:

I - coordenar a execução de todas as atividades da medicina veterinária preventiva e curativa relativas ao 
acervo animal do Canil Municipal;

II - elaborar, programar e determinar todo o cardápio alimentar das espécies animais recolhidos no Canil 
Municipal;

III - programar, requisitar e zelar pela adequada conservação dos medicamentos necessários à saúde do 
acervo animal do Canil Municipal;

IV - supervisionar a utilização adequada dos materiais e dos equipamentos destinados ao tratamento e 
manejo dos animais;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.
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Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assistente para Adoções e Campanhas Subordinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento
e Recursos Hídricos e ao Departamento de Proteção e Bem Estar Animal, compete:

I - promover ações educativas e informativas relacionadas à posse responsável de animais, ao controle de 
zoonoses e às políticas municipais de atenção aos animais;

II - estimular e promover eventos de adoção, em conjunto ou separadamente, com voluntários, criadores, 
possuidores e guardadores de animais de companhia;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

.

Assistente para Recolhimento Subordinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e 
Recursos Hídricos e ao Departamento de Proteção e Bem Estar Animal, compete:

I - Organizar e coordenar os serviços públicos municipais de atenção aos animais;

II - coordenar, na forma da legislação em vigor, sobre o recolhimento e destinação dos animais 
abandonados, acidentados e mortos;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assistente Clínico Subordinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos 
e ao Departamento de Proteção e Bem Estar Animal, compete:

I - Organizar e auxiliar na realização de procedimentos de enfermagem veterinária, sob supervisão;

II - promover a a coleta de materiais para exames laboratoriais;

III - acompanhar e informar as condições de saúde dos animais para o veterinário responsável;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E CONTROLE INTERNO
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Departamento de Administração e Pessoal Subordinado à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda 
e Controle Interno compete:

I - Elaborar e propor políticas de pessoal, material e patrimônio da Prefeitura;

II - Formular a política de recursos humanos para o funcionalismo público municipal;

III - Realizar estudos e negociações de políticas salariais para apreciação e decisão do Prefeito;

IV - Zelar pela segurança e saúde no trabalho dos servidores municipais da administração direta e indireta;

V - Formular, regulamentar e coordenar os concursos públicos municipais; VI - Responsabilizar-se e 
administrar os bens patrimoniais, o almoxarifado de material de consumo e a frota de veículos; VII - Cumprir
e fazer cumprir os contratos celebrados pela Administração Municipal, respeitado o interesse público; VIII - 
Assessorar os demais órgãos da Prefeitura em assuntos administrativos, referentes à pessoal, patrimônio e 
comunicações administrativas.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Medicina do Trabalho Subordinada à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Controle 
Interno e ao Departamento de Administração e Pessoal, compete:

I - viabilizar as ações relativas à segurança e medicina do trabalho;

II - realizar exame médico pré-admissional e periódico de saúde ocupacional;

III - sistematizar os dados referentes à saúde ocupacional, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais 
para proposição de adequações necessárias ao desenvolvimento das funções;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Patrimônio Subordinada à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Controle Interno e 
ao Departamento de Administração e Pessoal, compete:

I - Registrar e cadastrar os bens móveis e imóveis da Municipalidade;

II - Controlar a carga e a movimentação dos bens móveis;

III - Receber, recuperar e distribuir os bens móveis danificados ou devolvidos e propor a alienação daqueles 
considerados ociosos, ou inservíveis e de recuperação antieconômica;

IV - Promover o inventário anual dos bens patrimoniais;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.
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Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de TI Subordinada à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Controle Interno, 
compete:

I - coordenar as ações de informática desenvolvidas pelos diversos setores, cuidando para que haja 
compatibilização de softwares e hardwares indicados pelos padrões técnicos estabelecidos pelas gerências 
específicas;

II - planejar junto à Administração, os recursos necessários à aquisição de bens e serviços, relativos à área 
de informática, a serem utilizados nas diversas unidades administrativas;

III - definir a política de segurança dos sistemas e utilização dos recursos de informática na Administração 
Municipal;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Projetos de Sistemas Subordinada à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Controle 
Interno e ao Departamento de TI, compete:

I - Gerir o desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados;

II - realizar comunicação entre dispositivos, operar sistemas de áudio e vídeo, codificar, depurar, testar e 
documentar programas novos, bem como as alterações dos programas já existentes;

III - manter a segurança e o bom funcionamento das instalações, equipamentos de informática e programas,
bem como exigir a execução dos contratos de manutenção de equipamentos e sistemas;

IV - administrar os bancos de dados de acesso à internet, instalados nos servidores, facilitando o acesso às 
informações e preservando sua integralidade e segurança;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Administrativa III Subordinada à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Controle 
Interno e ao Departamento de TI, compete:

I - assessorar e controlar a performance dos sistemas implantados e recursos técnicos instalados;

II - elaborar e realizar levantamentos sobre informações e dados, para estudo e implantação de sistemas;

III - conduzir veículos do Município;
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IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Finanças Subordinada à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Controle 
Interno, compete:

I - organizar, controlar e executar as atividades referentes à administração financeira e contábil do 
Município;

II - gerenciar o recebimento e o pagamento de valores públicos e o controle bancário;

III - coordenar a execução do plano de governo, do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias, dos 
orçamentos anuais e dos planos e programas setoriais; supervisionar a elaboração de projetos, estudos e 
pesquisas necessárias ao desenvolvimento das políticas estabelecidas pelo governo municipal;

IV - executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo ou com a formação profissional, 
quando determinado por superior hierárquico.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Tesouraria Subordinada à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Controle Interno e 
ao Departamento de Finanças, compete:

I - coordenar a execução de todos os atos necessários à efetivação dos recebimentos e dos recolhimentos, 
à restituição e à guarda de valores, quando devidamente contabilizados;

II - controlar a movimentação bancária e o financeiro diariamente, enviando relatórios ao Secretário;

III - proceder à confecção de todos os documentos de crédito e recibo de depósito;

IV - proceder à conferência das receitas arrecadadas pelas Agências Bancárias;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Contabilidade Subordinada à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Controle Interno 
e ao Departamento de Finanças, compete:

I - coordenar, supervisionar e dirigir a contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial;

II - orientar a aplicação do Plano de Contas;

III - assessorar os servidores do setor contábil e de tesouraria na execução orçamentária e de 
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movimentação financeira;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Administrativa III Subordinada à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Controle 
Interno e ao Departamento de Finanças, compete:

I - assessorar e promover o empenho prévio das despesas da Município e o acompanhamento da execução
orçamentária em todas as suas fases;

II - assessorar e acompanhar junto aos do Município, o exame dos processos relativos a execução 
orçamentária;

III - assessorar a prestação de contas e elaboração dos balancetes;

IV - conduzir veículos do Município;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Tributos Subordinada à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Controle 
Interno, compete:

I - coordenar e supervisionar os lançamentos e arrecadações de tributos, bem como o cadastramento e 
controle dos contribuintes;

II - coordenar e estudar as questões relativas aos tributos municipais, objetivando propor alterações no 
Código Tributário Municipal e demais legislações municipais que tenham por objeto os tributos, multas, 
penalidades e demais consectários;

III - coordenar a execução das atividades externas necessárias aos lançamentos dos tributos municipais;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Fiscalização Subordinada à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Controle Interno e
ao Departamento de Tributos, compete:

I - coordenar a análise dos dados sobre o comportamento fiscal dos contribuintes, com o fim de dirigir a 
fiscalização e orientar ações contra incorreção, sonegação, evasão e fraude no recolhimento dos tributos 
municipais;
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II - determinar e coordenar a realização de diligências, exames periciais e fiscalização, com o objetivo de 
salvaguardar os interesses da Fazenda Municipal;

III - emitir ou revisionar pareceres ou informações nos processos fiscais de sua competência, submetendo-
os quando for o caso, à apreciação do Secretário Municipal;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria de Fiscalização Subordinada à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Controle 
Interno e ao Departamento de Tributos, compete:

I - assessorar a execução das atividades de fiscalização tributária;

II - assessorar os exames e análises de livros fiscais e contábeis, notas fiscais, faturas, balanços e outros 
documentos dos contribuintes;

III - orientar e assessorar a fiscalização no cumprimento das leis, regulamentos e normas regulamentares na
área tributária;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Assessoria de Projetos Subordinada à Secretaria Municipal de Saúde, compete:

I - assessorar, coordenar e avaliar o processo de planejamento do SUS no âmbito municipal;

II - assessorar a implementação das diretrizes, metodologias, processos e instrumentos definidos e 
pactuados no âmbito da Secretaria;

III - assessorar a elaboração dos instrumentos básicos de planejamento de forma articulada, integrada e 
participativa, com a aplicação e adaptação à realidade local, das metodologias, processos e instrumentos 
pactuados no âmbito SUS;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento Administrativo Subordinada à Secretaria Municipal de Saúde, compete:
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I - coordenação, acompanhamento, avaliação e execução das atividades relacionadas à aquisição, controle,
guarda, distribuição e alienação de materiais e equipamentos;

II - controle de frota, gestão do centro administrativo, serviços de comunicação, além do acompanhamento 
da execução orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde;

III - supervisionar todos os serviços administrativos e funcionais realizados nas unidades de saúde do 
Município;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Postos de Saúde
Subordinada à Secretaria Municipal de Saúde e ao Departamento Administrativo, compete:

I - Coordenar e chefiar todos os trabalhos inerentes aos Postos de Saúde da rede pública municipal nos 
termos legais;

II - organizar, orientar, chefiar todas as atividades dos Postos de Saúde, fazendo cumprir a legislação de 
saúde no âmbito municipal, em conformidade com a legislação da saúde vigente, normas das posturas 
municipais relativas a saúde, III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de TI/Projetos e Sistemas Subordinada à Secretaria Municipal de Saúde e ao Departamento 
Administrativo, compete:

I - elaborar a previsão de peças e insumos para realização de manutenção preventiva e corretiva de todos 
os equipamentos de informática da Secretaria;

II - manter o controle e registro dos equipamentos e suas discriminações técnicas, bem como os setores em
que estão instalados;

III - coordenar, cadastrar e administrar o cadastro do Cartão Nacional de Saúde e o CNES;

IV - avaliar e disponibilizar os dados dos Sistemas de informações do DATASUS processados na Secretaria 
de Saúde;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Gestão do e-SUS Subordinada à Secretaria Municipal de Saúde e ao Departamento 
Administrativo, compete:
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I - Supervisionar e acompanhar os programas de saúde a ele vinculado, dando suporte e assessoramento 
necessário;

II - Auxiliar na organização, gerenciamento e desenvolvimento das metas traçadas pelos programas 
específicos, verificando o cumprimento dos mesmos;

III - Monitorar a aplicação de recursos oriundos dos programas, de acordo com o Plano de Aplicação de 
cada programa;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Infraestrutura Subordinada à Secretaria Municipal de Saúde e ao Departamento Administrativo, 
compete:

I - providenciar a manutenção dos bens móveis e imóveis das unidades de saúde, que não estejam 
contempladas por manutenção especifica por órgão ou empresa terceirizada;

II - providenciar a manutenção dos equipamentos das unidades de saúde, que não estejam contempladas 
por manutenção especifica por algum órgão ou empresa terceirizada;

III - elaborar relatório situacional dos materiais permanentes e equipamentos, bem como os imóveis sob a 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Saúde Subordinada à Secretaria Municipal de Saúde, compete:

I - planejar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde na rede pública municipal;

II - gerir os serviços públicos de saúde;

III - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do 
Sistema Único de Saúde - SUS, em articulação com sua direção estadual;

IV - coordenar a execução, no âmbito municipal, da política de insumos e equipamentos para a saúde;

IV - participar de consórcios administrativos intermunicipais;

V - participar na elaboração de contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de 
saúde, bem como controlar e avaliar sua execução; controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços 
privados de saúde; VI - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
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para o desempenho de suas funções.

Divisão de Odontologia Subordinada à Secretaria Municipal de Saúde e ao Departamento de Saúde, 
compete:

I - Coordenar e orientar a prevenção e assistência odontológica, bem como supervisionar o desempenho do 
funcionamento do serviço odontológico;

II - estabelecer diretrizes, organização e gerenciamento das atividades ligadas a área de odontologia;

III - elaborar e analisar projetos realizados nos serviços de odontologia que visem a extensão, ampliação e 
aperfeiçoamento dos serviços odontológicos;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Fisioterapia Subordinada à Secretaria Municipal de Saúde e ao Departamento de Saúde, 
compete:

I - Coordenar, planejar, ordenar, analisar, supervisionar e avaliar atividades fisioterapêuticas dos pacientes 
cadastrados nas unidades de saúde;

II - avaliar o estado funcional do paciente, a partir da identidade da patologia clínica intercorrente, de 
exames laboratoriais e de imagens, da anamnese funcional e exame de cinesia, funcionalidade e 
sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Subordinada à Secretaria Municipal de Saúde e ao 
Departamento de Saúde, compete:

I - coordenar, planejar e desenvolver os projetos e ações de intervenção e fiscalização pertinentes as suas 
respectivas áreas de atuação;

II - determinar, elaborar e submeter a apreciação da Secretaria Municipal de Saúde, as normas técnicas e 
padrões destinados à garantia da qualidade de saúde da população;

III - recomendar o desenvolvimento de ações de investigação nos casos de surtos de agravos, bem como 
de condições de risco a saúde da população;

IV - planejar o controle e eliminar as doenças endêmicas, no município de Matão em conformidade com as 
metas pactuadas;
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V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Medicamentos Subordinada à Secretaria Municipal de Saúde e ao Departamento de Saúde, 
compete:

I - coordenar a padronização e orientar à Secretaria Municipal de Saúde na compra de medicamentos de 
acordo com as necessidades locais;

II - promover a difusão de informação sobre medicamentos; a educação permanente dos profissionais de 
saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos e demais 
providências para o atendimento de legislação vigente;

III - coordenar o arrolamento dos suprimentos estocados ou em movimento, verificando periodicamente os 
registros e dados pertinentes, para obter informações exatas sobre a situação real do almoxarifado;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Ambulâncias Subordinada à Secretaria Municipal de Saúde e ao Departamento de Saúde, 
compete:

I - Supervisionar e avaliar as atividades desenvolvidas na sua área de competência;

II - Elaborar relatório do levantamento da estimativa das necessidades de materiais, peças e demais 
insumos necessários à manutenção preventiva e corretiva das ambulâncias sob responsabilidade da 
Secretaria;

III - controlar a guarda, abastecimento e o desempenho das ambulâncias;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social Subordinada à Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social, compete:

I - Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a implementação dos programas, 
serviços, projetos da proteção social básica;

II - coordenar a execução, o monitoramento, o registro e a avaliação das ações;
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III - coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e das 
famílias, inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS;

IV - efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede sócio-assistencial e das demais 
políticas públicas no município;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Administrativa II Subordinada à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
compete:

I - realizar o planejamento operacional e o desenvolvimento de ações na área de assistência social;

II - Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica e/ou financeira ou instrumentos 
congêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e órgãos da administração direta e indireta da 
União, Estados e outros Municípios;

III - Garantir o exercício do controle social e apoio operacional ao Conselho Municipal de Assistência Social;

IV - conduzir veículos do Município;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria de Projetos Subordinada à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 
compete:

I - elaborar projetos sociais com vistas à captação de recursos/participação em prêmios e editais;

II - fomentar, acompanhar, negociar e validar processos de parcerias junto a organizações governamentais e
não governamentais;

III - elaborar e assessorar a sistematização de projetos institucionais focado para possíveis oportunidades 
de parceirização;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Administrativa II - Fundo Municipal de Solidariedade Subordinada à Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social, compete:
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I - assessorar o Fundo Municipal de Solidariedade a levantar recursos humanos, materiais, financeiros e 
outros, mobilizáveis na comunidade;

II - definir e encaminhar soluções possíveis para os problemas de desigualdades sociais do Município;

III - assessorar a valorização e estimulação de iniciativas da comunidade, voltadas para a solução dos 
problemas sociais;

IV - promover articulação e entrosamento com outras entidades públicas ou privadas;

V - conduzir veículos do Município; VI - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Assistência Social Subordinada à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social, compete:

I - planejar, coordenar, monitorar e avaliar as políticas sociais integradas, promovendo uma gestão holística 
no âmbito municipal;

II - elaborar, executar, coordenar, acompanhar, monitorar e avaliar a operacionalização do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS no território municipal;

III - planejar, coordenar e executar as ações de atenção e proteção social, por meio de serviços, programas,
projetos de Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade, programas e projetos de 
qualificação social e profissional e dos benefícios de transferência de renda e eventuais voltados ao 
fortalecimento e inclusão social das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, 
organizados de forma territorializada;

IV - coordenar e promover o atendimento e a orientação às mulheres vítimas de violência doméstica, 
familiar e sexista;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Gestão do SUAS Subordinada à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e
ao Departamento de Assistência Social, compete:

I - coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância 
com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e da Política Nacional de Assistência 
Social - PNAS;

II - definir padrões de qualidade e formas de acompanhamento, controle, supervisão, monitoramento e 
avaliação das ações de assistência social desenvolvidas no município;

III - executar ações voltadas para o bem-estar social, através de medidas que objetivam o amparo e a 
proteção de pessoas e/ou grupos sociais com a finalidade de reduzir ou evitar desequilíbrios sociais;
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IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão PBF e Políticas Sociais Subordinada à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social e ao Departamento de Assistência Social, compete:

I - coordenar e acompanhar os registros dos atendimentos efetuados;

II - coordenar e auxiliar na abordagem da população de rua em situação de risco ou vulnerabilidade social;

III - coordenar o atendimento de triagem social nas unidades do CRAS;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão Administrativa Subordinada à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e ao 
Departamento de Assistência Social, compete:

I - dirigir e coordenar a execução dos programas sociais, além de procurar aglutinar os diferentes projetos 
sociais;

II - supervisionar o levantamento e a situação das famílias inscritas nos Programas Sociais, identificando os 
problemas, além de fazer o aconselhamento do caso e encontrar as possíveis soluções;

III - acompanhar os repasses de verbas dos cofinanciamentos, bem como os repasses a titulo de 
subvenção, supervisionando os equipamentos e materiais públicos destinados aos Projetos Sociais;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Terceiro Setor Subordinada à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e ao
Departamento de Assistência Social, compete:

I - coordenar ações que procurem envolver o terceiro Setor objetivando a cooperação para a promoção da 
dignidade humana e a redução das desigualdades sociais;

II - coordenar e acompanhar os registros dos atendimentos efetuados;

III - coordenar e auxiliar na abordagem da população de rua em situação de risco ou vulnerabilidade social;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.
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Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Direitos Humanos e Atendimentos Especiais Subordinada à Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social e ao Departamento de Assistência Social, compete:

I - promover a articulação das ações relacionadas aos direitos humanos e atendimentos especiais dos 
órgãos da Administração Pública e acompanhamento de seus trabalhos;

II - coordenar e implementar ações visando a equidade de oportunidades entre os diferentes segmentos da 
população;

III - promover e fiscalizar ações e programas voltados à prevenção da violência e discriminação de setores 
historicamente excluídos e discriminados no Município;

IV - promover e incentivar a implementação de práticas não violentas, rejeitando a violência em todas as 
suas formas: física, sexual, psicológica, econômica e social, em particular contra os mais desprovidos e os 
mais vulneráveis;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Administrativa III Subordinada à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e 
ao Departamento de Assistência Social, compete:

I - assessorar o Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social na formulação dos projetos 
sociais que possam promover a criação e implantação de instrumentos que permitam a proteção e inserção 
de indivíduos em risco de desagregação social;

II - assessorar os trabalhos de levantamentos de dados e indicadores para identificar problemas de caráter 
social de determinados grupos, comunidades ou pessoas não atendidas, propondo intervenções adequadas
e consistentes com a política de assistência social definida para o Município;

III - participar da elaboração e acompanhamento dos programas desenvolvidos nos aparelhos de 
atendimento social do Município;

IV - conduzir veículos do Município;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
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Chefia de Gabinete Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:

I - assistir ao Prefeito Municipal e cuidar de sua representação civil e social;

II - receber e dar atendimento aos munícipes que se dirijam à Prefeitura, encaminhando-os aos setores 
competentes;

III - coordenar as atividades de representação dos interesses da administração municipal;

IV - gerir as atividades de integração política e administrativa e estreitar o relacionamento com outros 
municípios, com autoridades das demais esferas de governo e com entidades representativas da sociedade 
civil;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria de Apoio e Planejamento Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:

I - assessorar a elaboração de projetos para captação de recursos para o município;

II - assessorar e acompanhar o cadastramento de projetos com recursos provenientes do Governo Federal 
no Portal de convênios - SICONV;

III - assessorar na preparação da documentação necessária para elaboração de convênios com os projetos 
dos Governos Estadual e Federal;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Legislativa Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:

I - Assessorar e assistir o Executivo Municipal em suas atividades oficiais e políticas junto ao Poder 
Legislativo;

II - assessorar o Chefe do Executivo na redação dos projetos legislativos, das correspondências dirigidas à 
Câmara Municipal;

III - auxiliar na organização e manter atualizado o arquivamento de toda a correspondência recebida e 
expedida pelo Executivo Municipal;

IV - assessorar no acompanhamento do trâmite de assuntos relevantes ao Poder Executivo junto a outros 
órgãos: municipais, estadual e federal;
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V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria de Projetos e Convênios Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:

I - Assessorar, elaborar, acompanhar e controlar o processo da execução de projetos de interesse municipal 
disponíveis nos programas dos diferentes órgãos federais, estaduais e privados;

II - Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins, com vistas a colher subsídios para a 
definição de políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento da gestão urbana;

III - assessorar as ações de captação de recursos que permitam a viabilização do financiamento dos 
programas firmados pelo Município;

IV - assessorar o acompanhamento e controle da execução de contratos e convênios celebrados pelo 
Município;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Especial Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:

I - assessorar nos assuntos relacionados com a administração em geral, tratativas para obtenção de 
convênios e coordenação da representação social e política do Prefeito junto a outros municípios, a órgãos 
e repartições públicas estaduais e federais;

II - assessorar e articular com órgãos e entidades do Município, visando à regularidade do cumprimento das 
diretrizes emanadas do Prefeito;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Desenvolvimento Econômico Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, 
Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:

I - promover o desenvolvimento auto sustentável do município, dando ênfase ao crescimento das atividades 
industriais, agro industriais e prestadoras de serviço;

II - promover a economia do município através da divulgação de nossas potencialidades e dos incentivos 
fiscais e financeiros oferecidos, além das linhas de financiamentos próprias da região;
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III - incrementar o desenvolvimento sócio econômico, através da integração dos empresários e entidades de
classe, com outros segmentos da sociedade, destacando a educação através do ensino formal e 
profissionalizante, integrados ao processo de desenvolvimento do município;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Agricultura Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento de Desenvolvimento Econômico, compete:

I - executar ações direcionadas ao desenvolvimento sustentável das atividades agropecuárias;

II - desenvolver políticas de apoio ao produtor rural;

III - coordenar programas e projetos nas áreas de agropecuária e agricultura familiar;

IV - assistir produtor rural visando orientá-lo para a adoção de novos processos de produção, objetivando o 
melhor desempenho e o aumento da produção ou da produtividade;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Políticas de Desenvolvimento Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento de Desenvolvimento 
Econômico, compete:

I - participar na elaboração do plano de desenvolvimento econômico do município, compreendendo as 
atividades industriais e comerciais;

II - planejar e realizar ações em conjunto com a Associação Comercial e Industrial do município de modo a 
incentivar o desenvolvimento industrial, comercial e de prestação de serviços;

III - Oportunizar aos empresários empreendedores, formais e informais, linhas de crédito para compra de 
máquinas e equipamentos, auxiliando na geração de empregos, renda e surgimento de novas empresas no 
Município;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Trabalho, Emprego e Renda Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, 
Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:
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I - planejar, controlar e avaliar os programas relacionados com a geração de emprego e renda, o seguro-
desemprego, o apoio ao trabalhador desempregado, o abono salarial e a formação e o desenvolvimento 
profissional para o mercado de trabalho;

II - planejar e coordenar as atividades relacionadas com o Sistema Nacional de Emprego, no âmbito 
municipal, no que se refere às ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional;

III - planejar, coordenar, monitorar e avaliar as ações de estímulo ao primeiro emprego para a juventude;

IV - Captar recursos junto ao Fundo de Amparo ao Trabalhador;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Economia Solidária Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento de Trabalho, Emprego e 
Renda, compete:

I - realizar o atendimento inicial ao empresário e levantar todos os dados necessários para a análise da 
viabilidade de concessão de financiamento por meio das linhas de crédito do Banco do Povo;

II - Manter o relacionamento diretamente com os empresários de micro e pequenas empresas sediadas no 
município;

III - potencializar ações de promoção ao crescimento dos negócios e a geração de emprego e renda;

IV - criar mecanismos para identificação das potencialidades locais e regionais e orientar os empresários 
interessados em financiamentos;

V - participar dos cursos de capacitação destinados aos agentes de crédito e manter-se permanentemente 
atualizado sobre as linhas de créditos disponíveis; VI - executar outras atividades inerentes a sua área de 
competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão do Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, 
Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento de 
Trabalho, Emprego e Renda, compete:

I - oferecer a pessoas desempregadas ou prestes a perder o emprego, serviços gratuitos de intermediação 
de mão-de-obra;

II - realizar pesquisas procurando a captação de vagas junto às empresas;

III - atender o desempregado, providenciando o encaminhamento do seguro-desemprego;
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IV - emitir ou providenciar a emissão de carteira de trabalho, seja a primeira via como a substitutiva;

V - prestar informações e providenciar as inscrições de candidatos interessados nos programas de 
qualificação profissional; VI - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Empreendedorismo Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento de Trabalho, Emprego e 
Renda, compete:

I - planejar e coordenar as Políticas de Economia Solidária no Município;

II - articular-se com representações da sociedade civil que contribuam para execução e ampliação da 
Política de Economia Solidária;

III - planejar e avaliar os programas relacionados à Economia Solidária;

IV - estimular e orientar a criação, manutenção, ampliação de oportunidades de trabalho e acesso à renda, 
por meio de empreendimentos autogestionados, organizados de forma coletiva e participativa, inclusive de 
economia popular;

V - planejar e organizar eventos de capacitação para a equipe de servidores que fazem o acompanhamento 
do empreendedor desde a liberação do crédito até a conclusão do prazo de pagamento; VI - executar outras
atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Pequena e Média Empresa Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento de Trabalho, Emprego e 
Renda, compete:

I - promover ações voltadas ao desenvolvimento do empreendedorismo, em especial por meio de iniciativas 
dirigidas às pequenas e empresas de médio porte;

II - promover parcerias com órgãos públicos e privados, visando à agilização de procedimentos de 
instalação, regularização, recuperação e crescimento de microempresas e empresas de médio porte;

III - promover a coleta, a organização e a análise de informações que permitam promover a adequação do 
perfil e das necessidades dos pequenos e médios empresários às reais demandas do mercado;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.
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Assessoria Administrativa III Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento de Trabalho, Emprego e 
Renda, compete:

I - assessorar e coordenar ações e o desenvolvimento de projetos e programas junto com o Departamento 
de Trabalho, Emprego e Renda, para geração de emprego e renda;

II - acompanhar e coordenar pesquisas sobre o desemprego no âmbito municipal para subsidiar políticas 
públicas;

III - assessorar e articular, junto às áreas municipais afins, o desenvolvimento de atividades na ampliação de
geração de emprego nos micros e pequenos empreendedores;

IV - conduzir veículos do Município;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Compras e Licitações Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:

I - A coordenação e a execução dos processos licitatórios para aquisição de materiais e equipamentos e 
prestação de serviços e alienação de bens;

II - A definição das políticas, normas e procedimentos de licitações concernentes a alienações de bens, 
aquisição de materiais, prestação de serviços e execução de obras;

III - Cumprir e fazer cumprir rigorosamente as normas, regras, exigências e condições estabelecidas nas 
legislações federal e estadual pertinentes a licitações, contratos, compras, autorização e demais 
competências sobre a aquisição de bens móveis, materiais, equipamentos e serviços;

IV - organização, a regulamentação e a gestão centralizada do cadastro de fornecedores do município;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Gestão de Contratos e Convênios Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, 
Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento de 
Compras e Licitações, compete:

I - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados pelo Município, de acordo com conteúdo 
do edital da licitação;

II - fiscalizar a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o
regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
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III - anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinado as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados e adotando, junto a terceiros, as 
providências para a regularidade da execução do contrato;

IV - controlar o prazo de vigência do contrato, comunicando à contratada e à unidade competente da 
Administração eventuais atrasos e encaminhando, em tempo hábil, expediente para a prorrogação do 
contrato ou para a abertura de nova licitação, se for o caso;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Processos Licitatórios Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento de Compras e Licitações, 
compete:

I - Organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores;

II - Elaborar pesquisas de preços para a instauração de processos de licitação;

III - Publicar extratos de contratos, convênios, resultados de licitação, dispensa e inexigibilidades;

IV - Encaminhar à contabilidade notas fiscais, solicitação de empenho e demais documentos necessários a 
contabilização e pagamento;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Administrativa III Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento de Compras e Licitações, 
compete:

I - assessorar e coordenar os procedimentos necessários relativos a compras para aquisição de bens e 
serviços de interesse da administração;

II - assessorar e classificar as despesas por categoria e repassar para a Divisão de Processos Licitatórios 
as requisições cujos valores necessitam de licitação e/ou contratos;

III - assessorar a execução dos procedimentos necessários para formalizar as compras diretas de acordo 
com a Lei de Licitações;

IV - conduzir veículos do Município;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.
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Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, 
Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:

I - promover o fortalecimento do patrimônio científico e tecnológico do Município;

II - executar as funções de planejamento, implementação, coordenação, supervisão e controle da política 
municipal de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação;

III - promover e apoiar ações e atividades de incentivo à pesquisa científica, à criação de tecnologia 
adequada à região, à inovação tecnológica e ao ensino técnico, tecnológico e profissionalizante, visando o 
desenvolvimento local sustentado e com inclusão social;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Imprensa Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:

I - a definição de estratégias, a organização e coordenação das atividades de imprensa, publicidade, 
relações públicas e divulgação de ações, diretrizes, planos e programas relacionados a demais assuntos de 
interesse da Prefeitura;

II - a promoção, em coordenação com as Secretarias, da redação, registro, publicação e expedição dos atos
do Chefe do Executivo Municipal;

III - a coordenação e controle da divulgação das atividades do Município através da redação de notícias 
para utilização por jornais, rádios, televisões e de reportagens e documentários em texto, fotografias, 
audiovisuais, entre outras;

IV - a manutenção do arquivo de notícias e fotografias, imagens e comentários da imprensa de todo o País 
sobre as atividades do Município, para fins de consulta e estudo;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Mídias Impressas, Internet e Redes Sociais Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, 
Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento de 
Imprensa, compete:

I - coordenar a atualização do conteúdo da página da Prefeitura na Intranet e Internet, bem como seus 
hotsites, perfis em redes sociais e toda comunicação virtual de que a Administração faça uso;

II - prestar apoio especializado ao Prefeito, nos assuntos relativos à comunicação através da imprensa 
escrita e a veiculada por meio de Internet;
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III - supervisionar o envio e conteúdo das respostas a serem encaminhadas sobre questionamentos da 
mídia;

IV - enviar ao Prefeito, diariamente, o "clipping" (recortes) do noticiário local, regional, estadual e nacional;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Rádio e Mídia Televisiva Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento de Imprensa, compete:

I - - atender, analisar e encaminhar todas as propostas e solicitações de mídia efetuadas pelos veículos de 
comunicação ou empresas promotoras de eventos;

II - promover a integração com os diversos setores da Administração Pública do Município através de ações 
de comunicação;

III - otimizar a utilização de todos os recursos disponíveis no campo da publicidade e da propaganda para a 
divulgação institucional da Prefeitura Municipal de Matão em todas as rádios e mídias televisivas;

IV - produzir peças gráficas utilizadas na divulgação de ações de governo e de medidas de utilidade pública;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria de Imprensa Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento de Imprensa, compete:

I - o assessoramento ao Prefeito no relacionamento com a imprensa local, nacional e estrangeira, visando a 
centralização e ordenamento de intercâmbio de informações entre o Governo e a Sociedade;

II - a realização de pesquisas no sentido de manter o Prefeito Municipal ciente do comportamento da opinião
pública a respeito das atividades governamentais;

III - a manutenção e controle das campanhas publicitárias e matérias divulgadas pelos veículos de 
comunicação, efetuadas pelos órgãos da Administração Municipal;

IV - a programação e cobertura dos eventos em que o Município participar;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.
                                                                                                                                                                             

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Assessoria de Planejamento Subordinado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compete:

I - Assessorar ao superior hierárquico no desempenho de suas atribuições, tais quais, assessoramento na 
promoção a apresentação de propostas e a realização de contatos que por ele sejam determinados em 
assuntos vinculados às suas competências;

II - acompanhar a elaboração e a execução de ações e programas da Secretaria, dando suporte nas 
diversas fases dos respectivos procedimentos, próprios de sua área de atuação;

III - assessorar, quando solicitado, sobre manifestações nas matérias afetas à sua área de atuação;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Coordenadoria da Juventude - CAJU Subordinado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compete:

I - subsidiar e assessorar o Secretário de Educação nas tomadas de decisão referentes à Coordenadoria;

II - Integrar, articular e operacionalizar as ações de apoio à criança e ao adolescente, através das ações 
básicas de educação, esportes, orientação e atendimento psicológico e proteção à saúde, assegurando-lhes
o desenvolvimento físico e mental, dentro da convivência comunitária;

III - promover ações que propiciem o desenvolvimento pleno e a inclusão educacional e social de pessoas 
portadoras de necessidades especiais;

IV - oferecer apoio suplementar aos alunos portadores de necessidades especiais, para a superação das 
dificuldades nas salas de aula regulares, por meio de experiências multi-sensoriais contextualizadas, acesso
a equipamentos específicos e materiais pedagógicos adequados, além de integração com a escola que o 
aluno freqüenta e com sua família, para que se alcance sucesso no processo educacional;

V - administrar e coordenar as atividades do Centro de Atendimento à Juventude.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Educação Subordinado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compete: ensino 
fundamental completo.

I - Programar, coordenar e executar a política educacional na rede pública municipal de ensino;

II - Instalar e manter estabelecimentos públicos municipais de ensino, controlando e fiscalizando o seu 
funcionamento;

III - Estabelecer plano de ação orçamentário anual que contemple: a criação de mecanismos de controle e 
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avaliação do sistema de ensino, formação continuada, adequação do espaço físico, aquisição de materiais e
equipamentos, entre outros;

IV - Realizar as avaliações de desempenho dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação e 
participar do processo de reorganização e readequação do Sistema de Avaliação de Desempenho dos 
professores e demais profissionais que atuam na Secretaria;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria de Projetos Subordinado ao Departamento de Educação e à Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compete:

I - Prestar amplo apoio ao Departamento nas diversas áreas concernentes à gestão do projeto político-
pedagógico, II - coordenar as atividades pertinentes de apoio administrativo e operacional no âmbito de sua 
atuação;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Creches Subordinado ao Departamento de Educação e à Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compete:

I - propor as diretrizes político-pedagógicas para a educação infantil de 0 a 3 anos, de acordo com as 
orientações do MEC e as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação;

II - realizar acompanhamento e dar orientações quanto às ações pedagógicas específicas do trabalho a ser 
realizado pelas Creches da Rede Municipal de Educação, em consonância com o Projeto Político-
Pedagógico, visando garantir a integração entre as ações de cuidado e educação;

III - propor Programa de Formação Permanente voltado para os educadores da infância;

IV - acompanhar o trabalho desenvolvido nas escolas municipais, contribuindo para o monitoramento dos 
indicadores de qualidade estabelecidos;

V - orientar as creches quanto à organização de seus tempos e espaços de acordo com o as Diretrizes da 
Política Nacional de Educação Infantil através Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil;
VI - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Divisão de Pré-Escola Subordinado ao Departamento de Educação e à Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compete:

I - propor diretrizes político-pedagógicas para a educação infantil de 4 a 5 anos, de acordo com as 
orientações do MEC e as diretrizes da Secretaria Municipal Educação;

II - realizar acompanhamento e dar orientações quanto às ações pedagógicas específicas do trabalho a ser 
realizado pelas Pré-escolas da Rede Municipal de Educação e entidades conveniadas, em consonância 
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com o Projeto Político-Pedagógico;

III - propor Programa de Formação Permanente voltado para os educadores da infância;

IV - acompanhar o trabalho desenvolvido nas escolas municipais e Entidades Conveniadas, contribuindo 
para a melhoria dos indicadores de qualidade estabelecidos;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Ensino Fundamental Subordinado ao Departamento de Educação e à Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compete:

I - propor as diretrizes político-pedagógicas para a educação fundamental de acordo com as orientações do 
MEC e as diretrizes da Secretaria de Educação;

II - desenvolver, implementar, acompanhar e a avaliar todas as ações voltadas para a garantia do 
atendimento do Ensino Fundamental de 9 anos, compreendido entre do 1º ao 5º ano de escolarização para 
crianças de 6 a 10 anos na rede municipal de Educação;

III - realizar acompanhamento e dar orientações quanto às ações pedagógicas específicas do trabalho a ser 
realizado pelas escolas da Rede Municipal de Educação, em consonância com o Projeto Político-
Pedagógico;

IV - propor Programa de Formação Permanente voltado para os educadores da educação fundamental;

V - acompanhar o trabalho desenvolvido nas escolas municipais, contribuindo para o monitoramento dos 
indicadores de qualidade estabelecidos e contribuir para o aprimoramento do processo ensino-
aprendizagem; VI - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Diretor de Escola Subordinado à Divisão de Ensino Fundamental, ao Departamento de Educação e à 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compete:

I - Organizar e fazer cumprir as atividades de planejamento no âmbito da escola;

II - organizar, com o professor coordenador e a equipe escolar, as reuniões pedagógicas da unidade 
escolar;

III - presidir as reuniões dos Conselhos de classe e série e Conselho de escola;

IV - promover a formação permanente da Equipe Escolar;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
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para o desempenho de suas funções.

Divisão de EAD, Ensino Profissionalizante e Superior Subordinado ao Departamento de Educação e à 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compete:

I - Desenvolver programas e projetos de preparo e formação profissionais para jovens e adultos, 
articulando-as com as políticas de proteção contra o desemprego e de geração de renda;

II - Promover cursos grátis de qualificação e requalificação para todas as faixas etárias, financiados com 
recursos de diferentes fontes, descentralizadas nas escolas municipais, sedes de Associações ou outros 
espaços cedidos por parceiros;

III - planejar, coordenar, monitorar e avaliar o programa Escola Aberta nas Escolas Municipais de Matão;

IV - gerenciar toda a documentação relativa aos processos de planejamento administrativo e pedagógico do 
programa;

V - desenvolver ações de apoio e auxílio a estudantes do Ensino Superior; VI - executar outras atividades 
inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Infra-estrutura Subordinada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura e ao Departamento de
Educação, compete:

I - providenciar a manutenção dos bens móveis e imóveis das unidades de ensino, que não estejam 
contempladas por manutenção especifica por órgão ou empresa terceirizada;

II - providenciar a manutenção dos equipamentos das unidades de ensino, que não estejam contempladas 
por manutenção especifica por algum órgão ou empresa terceirizada;

III - elaborar relatório situacional dos materiais permanentes e equipamentos, bem como os imóveis sob a 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Educação Especial Subordinada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura e ao 
Departamento de Educação, compete:

I - promover e desenvolver ações no âmbito das Escolas Municipais, que promovam uma cultura de respeito
às diferenças;

II - realizar atendimento às escolas referentes às demandas específicas da educação inclusiva;

III - realizar a formação permanente dos educadores da Rede Municipal de Educação, visando à 
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sensibilização para uma mentalidade inclusivista, trabalhando no sentido de mudança de valores e 
superação de preconceitos;

IV - organizar os serviços de forma que possam responder às demandas específicas dos alunos com 
necessidades educacionais especiais;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Alimentação Escolar Subordinado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compete:

I - assegurar o emprego de alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados
e seguros, aos alunos matriculados na rede direta, indireta e conveniada do Município;

II - contribuir para a melhoria da alimentação dos alunos, mediante programas de educação alimentar e 
nutricional, visando o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida;

III - planejar, organizar, coordenar, executar controlar e fiscalizar as atividades relativas ao abastecimento de
gêneros alimentícios, afetas à alimentação dos alunos;

IV - planejar os cardápios oferecidos na alimentação escolar dos alunos da rede direta, indireta e 
conveniada;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Produção
Subordinada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura e ao Departamento de Alimentação Escolar, 
compete:

I - fiscalizar e controlar as condições sanitárias e técnicas de preparo e de fornecimento da merenda 
escolar;

II - Gerenciar e controlar a estocagem, e fornecimento de gêneros e de utensílios e equipamentos para 
preparo da merenda escolar;

III - coordenar a distribuição de gêneros e de utensílios e equipamentos para preparo da merenda escolar;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Distribuição Subordinada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura e ao Departamento de 
Alimentação Escolar, compete:
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I - Transportar e distribuir a merenda às escolas do município, inscritas no Programa;

II - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Cultura Subordinado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compete:

I - planejamento operacional, formulação e execução da política de cultura no Município;

II - Gerenciar a aplicação de recursos públicos e privados, para a instalação e manutenção de bibliotecas, 
museus, teatros e outras unidades culturais;

III - Desenvolver programas e atividades na área de cinema, teatro, dança, música, exposições de artes, e 
outras atividades artísticas e culturais;

IV - Preservar o patrimônio histórico-cultural, bem como os costumes e os valores culturais importantes para
a história da ocupação do Município;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Difusão Cultural Subordinado ao Departamento de Cultura e à Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, compete:

I - Difundir a cultura em todas as suas manifestações;

II - Incentivar e difundir a cultura tradicional, as etnias, costumes e culturas populares;

III - Apoiar a constituição de grupos voltados a todas as formas de manifestação cultural e artística;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Formação Subordinado ao Departamento de Cultura e à Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compete:

I - coordenar e estimular a formação cultural da população e dos agentes culturais municipais;

II - definir canais e formas de debate e participação nas decisões culturais do município, como conselhos, 
fóruns, etc.;
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III - apoiar grupos e movimentos na formação de redes e entidades culturais independentes;

IV - elaborar e executar programas de iniciação cultural, nas escolas, bairros, associações, clubes e 
proporcionar meios de estender à comunidade o interesse ao conhecimento da cultura local;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Eventos Subordinado ao Departamento de Cultura e à Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compete: II - elaborar, administrar e realizar a programação dos espaços culturais do Município;

II - planejar e organizar os eventos culturais do calendário anual, promovendo e apoiando as festividades, 
comemorações e eventos programados;

III - divulgar os eventos culturais da Secretaria, promovendo intercâmbio com outras secretarias e 
departamentos, e entidades afins;

IV - estruturar e conservar os equipamentos técnicos de palco, som e luz necessários ao desenvolvimento 
de eventos e manifestações culturais;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Musicalização Subordinado ao Departamento de Cultura e à Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, compete:

I - promover a execução de cursos e oficinas de música;

II - desenvolver ações culturais (música e/ou instrumental);

III - coordenar e desenvolver a formação de bandas e fanfarras, atendendo as demandas dos programas de 
contra turno escolar e outros programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Assessoria de Gabinete Subordinado à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, compete:

I - assessorar, em assuntos de natureza jurídica, o Chefe do Poder Executivo e os demais agentes políticos 
integrantes da Administração Pública Municipal;
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II - assessorar, em caráter complementar, o Secretário Municipal e os procuradores integrantes do Quadro 
Geral dos servidores efetivos do Município,

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria de Procon Subordinado à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, compete:

I - Assessorar, coordenar e executar a política do sistema municipal de defesa dos direitos e interesses dos 
consumidores;

II - Incentivar e apoiar a criação e organização de órgãos e associações comunitárias de defesa do 
consumidor;

III - Desenvolver palestras, campanhas, feiras, debates e outras atividades correlatas;

IV - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias e sugestões apresentadas por 
consumidores, por entidades representativas e pessoas jurídicas de direito público ou privado;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Técnica - Normativa Subordinado à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, compete:

I - Assessorar o Secretário Municipal de Negócios Jurídicos em assuntos de natureza jurídica, elaborando 
estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes;

II - assessorar os órgãos administrativos, objetivando a correta aplicação das leis, prevenindo e dirimindo as
controvérsias nas esferas da Administração Municipal;

III - exercer orientação normativa e supervisão técnica jurídica;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Administrativa III - Cadastro e Documentação Subordinado à Secretaria Municipal de Negócios 
Jurídicos, compete:

I - assessorar e coordenar a execução das tarefas de recebimento, classificação, guarda e conservação de 
processos, papéis, livros e outros documentos de interesse da Administração Municipal na área jurídica;

II - atender, de acordo com as normas estabelecidas, aos pedidos de remessa de processos e demais 
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documentos sob sua guarda e de natureza jurídica;

III - realizar o controle de protocolo e arquivo de documentos;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Administrativa - Cível Subordinado à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, compete:

I - assessorar e coordenar a execução das tarefas de recebimento, classificação, guarda e conservação de 
processos de natureza cível;

II - atender, de acordo com as normas estabelecidas, aos pedidos de remessa de processos e demais 
documentos sob sua guarda e de natureza jurídica; III - assessorar a elaboração de trabalhos e documentos
em que sejam relevantes as considerações de natureza cível;

IV - realizar o controle de protocolo e arquivo de documentos;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Administrativa - Fiscal Subordinado à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, compete:

I - assessorar e coordenar a execução das tarefas de recebimento, classificação, guarda e conservação de 
processos de natureza fiscal;

II - atender, de acordo com as normas estabelecidas, aos pedidos de remessa de processos e demais 
documentos sob sua guarda e de natureza jurídica;

III - assessorar a elaboração de trabalhos e documentos em que sejam relevantes as considerações de 
natureza fiscal;

IV - realizar o controle de protocolo e arquivo de documentos;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Administrativa - Trabalhista Subordinado à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, compete:
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I - assessorar e coordenar a execução das tarefas de recebimento, classificação, guarda e conservação de 
processos de natureza trabalhista;

II - atender, de acordo com as normas estabelecidas, aos pedidos de remessa de processos e demais 
documentos sob sua guarda e de natureza jurídica;

III - assessorar a elaboração de trabalhos e documentos em que sejam relevantes as considerações de 
natureza trabalhista;

IV - realizar o controle de protocolo e arquivo de documentos;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO

Coordenadoria Pedagógica de Educação Física Subordinado à Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, 
compete:

I - Participar e orientar a elaboração, o desenvolvimento, avaliação para a construção da Proposta 
Pedagógica e do plano escolar no âmbito de contextualizar a interdisciplinar com as demais áreas 
especifica do currículo da rede municipal;

II - prestar assistência técnico-pedagógica ao corpo docente visando à melhoria da qualidade de ensino 
através de reuniões coletivas ou individualmente quando assim se fizer necessário;

III - acompanhar, subsidiar e avaliar o desenvolvimento da programação do currículo;

IV - prestar assistência técnico-educativa ao corpo docente, a alunos e pais quando solicitado;

V - participar da programação e execução de eventos e projetos; VI - coordenar atividades de 
aperfeiçoamento e atualização dos professores e os demais gestores da equipe escolar; VII - visitar as 
unidades escolares para acompanhamento de aulas e HTPCs; VIII - executar outras atividades inerentes a 
sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Esportes Subordinado à Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, compete:

I - promover e apoiar programas, projetos e eventos esportivos ;

II - estimular e coordenar a utilização dos Ginásios de Esportes pertencentes ao Município de Matão;

III - elaborar e atualizar o registro das entidades esportivas e centros comunitários de atividades esportivas 
no Município;
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IV - incentivar atividades esportivas integrando as escolas do Município;

V - administrar as praças de esportes, estádios, quadras poliesportivas, campos e ginásios de esportes 
construídos com recursos municipais e/ou sob responsabilidade do Município; VI - executar outras 
atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Administrativa III Subordinada ao Departamento de Esportes e à Secretaria Municipal de 
Esportes e Turismo, compete:

I - assessorar e coordenar as atividades de práticas esportivas, recreativas e de lazer para a população;

II - assessorar e coordenar as atividades de planejamento e controle de equipamentos esportivos no 
Município;

III - coordenar a execução das atividades administrativas do Departamento de Esportes;

IV - conduzir veículos do Município;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Manutenção Esportiva Subordinado ao Departamento de Esportes e à Secretaria Municipal de 
Esportes e Turismo, compete:

I - planejar, avaliar e realizar a manutenção das praças e dos equipamentos esportivos, de recreação e 
lazer;

II - elaborar cronograma de utilização das praças esportivas e dos equipamentos para fins de locações, 
realização de eventos esportivos, projetos escolares e comunitários;

III - prestar assessoramento à direção superior e às diversas unidades da Secretaria em assuntos de sua 
competência;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Lazer Subordinado ao Departamento de Esportes e à Secretaria Municipal de Esportes e 
Turismo, compete:

I - planejar, executar e avaliar eventos recreativos, visando a integração e participação através da cogestão 
entre o poder público e a comunidade;

II - manter contatos com entidades externas, com objetivo de divulgar os eventos, estabelecer patrocínios e 
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manter parcerias para a sua realização;

III - elaborar, executar e avaliar projetos que atendam programas de terceira idade, com vistas a qualificar 
cada vez mais o lazer dos cidadãos e integrar a comunidade através da cogestão;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Esportes Amadores Subordinado ao Departamento de Esportes e à Secretaria Municipal de 
Esportes e Turismo, compete:

I - Promover o esporte de forma integrada no âmbito municipal e intermunicipal, participar de competições 
regionais;

II - desenvolver todas as modalidades esportivas no município;

III - incentivar a pratica esportiva para todas as faixas etárias;

IV - resgatar e fortalecer o esporte amador;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Turismo Subordinado à Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, compete:

I - formular, implementar e coordenar a execução da política municipal de turismo;

II - promover ações visando o desenvolvimento turístico do município e divulgar seus produtos turísticos;

III - propor normas relacionadas ao estímulo e desenvolvimento do turismo, em especial aquelas voltadas 
para a geração de emprego e renda;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Administrativa III Subordinada ao Departamento de Turismo e à Secretaria Municipal de 
Esportes e Turismo, compete:

I - assessorar e coordenar programas e projetos de interesse turístico, visando incrementar o fluxo de 
turistas ao município;

II - promover a integração do município a programas estaduais, federais e outros, pertinentes à consecução 
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de seus objetivos;

III - assessorar sobre projetos de leis que se relacionem com a cultura e o turismo ou adotem medidas que 
neste possam ter implicações;

IV - conduzir veículos do Município;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Planejamento e Promoção Turística Subordinado ao Departamento de Turismo e à Secretaria 
Municipal de Esportes e Turismo, compete:

I - realizar estudos e atividades relativos à análise e à execução de projetos que visem ao fomento e 
desenvolvimento do turismo;

II - auxiliar na elaboração do Plano e do Programa Municipal de Desenvolvimento do Turismo;

III - potencializar e prospectar mercados para o potencial turístico do município;

IV - planejar campanha de sensibilização, visando a conscientizar a comunidade das vantagens do 
desenvolvimento turístico;

V - coordenar a integração com os demais órgãos de apoio e fomento ao turismo, no âmbito regional, 
estadual e federal;

VI - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Coordenadorias Esportivas Subordinado ao Departamento de Esportes e à Secretaria Municipal de 
Esportes e Turismo, compete:

I - coordenar e ministrar oficinas de esporte, ensinando os fundamentos básicos e regras básicas;

II - preencher os relatórios de atividades solicitados pelo Departamento de Esportes para alimentar o banco 
de dados da Secretaria Municipal;

III - acompanhar e fiscalizar os envolvidos na execução das atividades esportivas obedecendo aos critérios 
éticos, morais e os parâmetros convencionais desportivos;

IV - colaborar na execução de todos os eventos esportivos, culturais realizados pelas comunidades no 
município e ações implementadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Turismo;

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO, TRÂNSITO, SEGURANÇA 
PÚBLICA E DEFESA CIVIL

Departamento de Trânsito Subordinado à Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano, 
Trânsito, Segurança Pública e Defesa Civil, compete:

I - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais e promover o 
desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas e pessoas portadoras de deficiência;

II - promover a execução de atividades destinadas a garantir a circulação de pessoas, veículos, animais e 
mercadorias no território do Município, dentro de condições adequadas de fluidez, segurança, acessibilidade
e qualidade de vida;

III - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

IV - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle 
viário em todo o território do Município;

V - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e 
compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas unificação do licenciamento, à 
simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de veículos 
para unidade da Federação; VI - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria de Projetos para o Trânsito Subordinado ao Departamento de Trânsito e à Secretaria Municipal 
de Obras, Desenvolvimento Urbano, Trânsito, Segurança Pública e Defesa Civil, compete:

I - assessorar e disciplinar a ordem das vias públicas, mãos de direção, placas de advertência e 
regulamentação, orientação e sinalização de solos;

II - realizar estudos de impacto de mobilidade urbana;

III - assessorar a elaboração de convênios e coordenar a relação do Município com os órgãos de trânsito e 
transporte intermunicipais e estaduais;

IV - assessorar o sistema de trânsito de veículos municipais, bem como serviços de guincho e pátio de 
recolhimento de veículos;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil Subordinada à Secretaria Municipal de Obras, 
Desenvolvimento Urbano, Trânsito, Segurança Pública e Defesa Civil, compete:

I - promover a guarda e a preservação do patrimônio público municipal, através da guarda municipal;
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II - coordenar a ampla participação da comunidade nas ações de defesa, especialmente nas atividades de 
planejamento e ações de respostas a desastres e reconstrução;

III - articular a realização da avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres;

IV - coordenar a execução da coleta e da distribuição dos suprimentos recebidos e arrecadados em 
situações de desastres;

V - planejar a organização e a administração de abrigos provisórios para assistência à população em 
situação de desastres; VI - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Segurança Pública Subordinado ao Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil e à 
Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano, Trânsito, Segurança Pública e Defesa Civil, 
compete:

I - promover e manter vigilância e fiscalização nos locais públicos e próprios municipais;

II - coordenar a execução de ações de política de Segurança Pública do município em caráter 
complementar;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria de Projetos de Segurança Pública Subordinado ao Departamento de Segurança Pública e 
Defesa Civil e à Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano, Trânsito, Segurança Pública e 
Defesa Civil, compete:

I - colaborar com a fiscalização da Prefeitura na aplicação da legislação relativa ao exercício do poder de 
polícia administrativa, coordenando suas atividades com os Conselhos criados por Lei e protegendo a 
ordem e o patrimônio público municipal;

II - assessorar e coordenar a segurança e defesa do Chefe do Executivo e demais autoridades municipais;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria de Defesa Civil Subordinado ao Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil e à 
Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano, Trânsito, Segurança Pública e Defesa Civil, 
compete:
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I - assessorar a implantação de bancos de dados, elaborar mapas temáticos sobre ameaças múltiplas, 
vulnerabilidade e nível de riscos;

II - assessorar a distribuição e o controle dos suprimentos necessários ao abastecimento em situações de 
desastres;

III - assessorar a avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria para a Junta Militar Subordinado ao Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil e à 
Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano, Trânsito, Segurança Pública e Defesa Civil, 
compete:

I - Coordenar no preparo e execução dos trabalhos auxiliares ao Exército, relativos a convocação, 
alistamento, incorporação e dispensa de incorporação no Serviço Militar, de acordo com as normas 
baixadas pela Circunscrição de Serviço Militar, no âmbito Municipal;

II - Orientar a divulgação das obrigações militares e a regularização de situação militar dos munícipes, pelo 
processo de alistamento, pela prestação de informações ou pelo encaminhamento aos órgãos competentes;

III - Organizar e realizar as cerimônias para entrega de CDI; e executar os trabalhos de relações públicas e 
publicidade do Serviço Militar no Município;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Obras Subordinada à Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano, Trânsito, 
Segurança Pública e Defesa Civil, compete:

I - viabilizar a construção e manutenção de obras públicas do Município, urbanas e rurais;

II - executar obras e serviços de arquitetura e engenharia nos termos do Plano Diretor Municipal, verificando
o cumprimento dos respectivos projetos e normas técnicas aplicáveis especificamente à situação e em cada
caso;

III - inspecionar sistematicamente obras e vias públicas, como galerias, obras de arte, dutos, avenidas, ruas 
e caminhos municipais, promovendo as medidas necessárias a sua conservação;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.
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Divisão de Pavimentação Subordinado ao Departamento de Obras e à Secretaria Municipal de Obras, 
Desenvolvimento Urbano, Trânsito, Segurança Pública e Defesa Civil, compete:

I - gerir a manutenção e conservação da pavimentação asfáltica e das estradas rurais municipais;

II - acompanhar a execução dos serviços de pavimentação por administração direta ou por empreitada;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Infra-estrutura Subordinado ao Departamento de Obras e à Secretaria Municipal de Obras, 
Desenvolvimento Urbano, Trânsito, Segurança Pública e Defesa Civil, compete:

I - estabelecer diretrizes de construção e manutenção de galerias, bueiros, canalizações, retificações e 
travessias de cursos d`água, equipamentos de iluminação pública e demais obras públicas de infraestrutura 
urbana;

II - orientar a contratação e execução de obras e serviços de infraestrutura urbana;

III - orientar a fabricação própria de materiais e artefatos para obras municipais;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Habitação Subordinada à Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano, 
Trânsito, Segurança Pública e Defesa Civil, compete:

I - planejar e supervisionar as ações ligadas às atividades fins da Divisão, junto a Secretaria Municipal de 
Habitação;

II - Coordenar e supervisionar todas as atividades desenvolvidas junto ao Departamento Municipal de 
Habitação, principalmente a coordenação dos projetos e programas de incentivo, de novas moradias e 
melhorias de moradias das pessoas de baixa renda do Município;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Moradia de Interesse Social Subordinado ao Departamento de Habitação e à Secretaria 
Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano, Trânsito, Segurança Pública e Defesa Civil, compete:

I - Gerir e assessorar nos assuntos e atividades do Departamento Municipal de Habitação, auxiliando na 
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coordenação de projetos e programas de moradias de interesse social;

II - coordenar e fiscalizar os programas municipais de incentivo à habitação de interesse social;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Assessoria Administrativa Subordinado a Secretaria Municipal de Serviços Municipais, compete:

I - promover a recepção das pessoas que procurem o Secretário;

II - preparar o expediente a ser assinado e despachado pelo Secretário;

III - assessorar e manter registro das atividades da Secretaria para fornecer os elementos necessários à 
elaboração de relatórios;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Manutenção Subordinado à Secretaria Municipal de Serviços Municipais, compete:

I - a administração direta ou de terceiros dos serviços de limpeza pública, manutenção dos sistemas de 
drenagem pluvial, implantação e manutenção da iluminação pública, bem como de praças, parques e áreas 
verdes, arborização e ajardinamentos;

II - a manutenção dos cemitérios públicos e feiras livres;

III - fiscalizar a utilização de praças, parques e áreas verdes do Município, para realização de eventos;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Infra-estrutura urbana Subordinado ao Departamento de Manutenção e à Secretaria Municipal de
Serviços Municipais, compete:

I - gerir a execução de projetos concernentes à conservação das vias e logradouros públicos;

II - proceder à manutenção dos próprios municipais em coordenação com as secretarias responsáveis pelo 
seu uso;
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III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Elétrica Subordinado ao Departamento de Manutenção e à Secretaria Municipal de Serviços 
Municipais, compete:

I - dirigir e fiscalizar o sistema de iluminação pública, em todo o perímetro urbano, para que a 
concessionária de energia elétrica seja notificada sobre os reparos e providências a serem tomadas;

II - apresentar proposta de ampliação da rede de energia elétrica - rede primária e secundária nas vias 
públicas;

III - Dirigir e coordenar as atividades do sistema elétrico das instalações nos prédios públicos;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Divisão de Limpeza urbana Subordinado ao Departamento de Manutenção e à Secretaria Municipal de 
Serviços Municipais, compete:

I - manutenção de serviços destinado à limpeza de canais e bueiros, valas e valetas;

II - manutenção de serviços encarregado da eliminação ou destinação do lixo;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Departamento de Transporte Subordinado à Secretaria Municipal de Serviços Municipais, compete:

I - coordenar a execução dos serviços de transporte de pessoas e materiais;

II - controle de consumo de combustível por quilômetro, montando mapa estatístico comparativo;

III - dirigir e acompanhar a manutenção preventiva dos veículos pertencentes à frota municipal;

IV - promover a fiscalização da documentação dos veículos e motoristas;

V - promover o controle das apólices de seguro dos veículos pertencentes à frota municipal; VI - executar 
outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.
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Divisão de Oficina Subordinado ao Departamento de Transporte e à Secretaria Municipal de Serviços 
Municipais, compete:

I - gerir as atividades de manutenção e reparo das máquinas e veículos de propriedade do Município;

II - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Administrativa III Subordinada ao Departamento de Transporte e à Secretaria Municipal de 
Serviços Municipais, compete:

I - assessorar e coordenar o controle de consumo de combustível dos veículos pertencentes à frota 
municipal;

II - conferir as faturas de manutenção preventiva dos veículos pertencentes à frota municipal;

III - auxiliar a fiscalização da documentação dos veículos e motoristas;

IV - conduzir veículos do Município;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

GABINETE DO PREFEITO

Assessoria Jurídica Subordinado ao Gabinete do Prefeito, compete:

I - assessorar direta e imediatamente o Prefeito Municipal sobre assuntos jurídicos;

II - assessorar o Chefe do Executivo nos contatos com o Poder Legislativo, outros Poderes e Órgãos 
Públicos da Federação, ONGs e instituições privadas que importem em questões jurídicas;

III - estudar processos e assuntos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito e emitir parecer quando 
solicitado;

IV - acompanhar o Prefeito Municipal em reuniões fora das dependências do Gabinete;

V - acompanhar em viagens de interesse do Município, quando necessário; VI - analisar o material de 
natureza administrativa e jurídica, recebido e enviado pelo Gabinete do Prefeito, quando solicitado; VII - 
executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.
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Chefia de Gabinete Subordinada ao Gabinete do Prefeito, compete:

I - assistir ao Prefeito Municipal e cuidar de sua representação civil e social;

II - receber e dar atendimento aos munícipes que se dirijam à Prefeitura, encaminhando-os aos setores 
competentes;

III - coordenar as atividades de representação dos interesses da administração municipal;

IV - gerir as atividades de integração política e administrativa e estreitar o relacionamento com outros 
municípios, com autoridades das demais esferas de governo e com entidades representativas da sociedade 
civil;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Especial Subordinada ao Gabinete do Prefeito, compete:

I - assessorar nos assuntos relacionados com a administração em geral, tratativas para obtenção de 
convênios e coordenação da representação social e política do Prefeito junto a outros municípios, a órgãos 
e repartições públicas estaduais e federais;

II - assessorar e articular com órgãos e entidades do Município, visando à regularidade do cumprimento das 
diretrizes emanadas do Prefeito;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Administrativa - Prefeito Subordinado Ao Gabinete do Prefeito, compete:

I - dirigir e controlar a observância dos prazos para emissão de pronunciamentos, pareceres e informações 
da responsabilidade do Prefeito;

II - supervisionar a organização do cerimonial das solenidades realizadas no âmbito da Administração 
Municipal que contem com a participação do Prefeito;

III - proceder no âmbito do Gabinete à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos 
na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e dos recursos materiais existentes, em consonância com 
as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;

IV - conduzir veículos do Município;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.
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Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Ouvidoria Subordinado Ao Gabinete do Prefeito, compete:

I - receber e apurar denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários, 
desonestos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do Município;

II - estabelecer mecanismo e instrumentos alternativos de coleta de elogios, sugestões, reclamações e 
denúncias, bem como, de monitoramento, avaliação e controle dos procedimentos de ouvidoria;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Regional Subordinado Ao Gabinete do Prefeito, compete:

I - assessorar ao Chefe de Gabinete do Prefeito na orientação da implementação e controle das políticas 
governamentais nos setores regionais do Município;

II - coletar e compilar dados resultantes da aplicação das políticas públicas regionais repassando-os à 
Chefia de Gabinete, com vistas ao controle do cumprimento das metas e objetivos do Governo;

III - instruir e pronunciar-se em expedientes, processos e relatórios de matérias de interesse do Gabinete do
Prefeito;

IV - conduzir veículos do Município;

V - atender o público em geral; VI - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Administrativa III Subordinado ao Gabinete do Prefeito, compete:

I - assessorar o Prefeito na adoção de medidas administrativas que propiciem a harmonização das 
iniciativas dos diferentes órgãos municipais;

II - assessorar o expediente oficial do Prefeito, supervisionar a elaboração de sua agenda administrativa e 
social;

III - coordenar o atendimento de pedidos de informações e pareceres em projetos de lei encaminhados pelo 
Legislativo Municipal;

IV - conduzir veículos do Município;
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V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.

Assessoria Administrativa - Vice Prefeito Subordinado Ao Gabinete do Prefeito, compete:

I - promover a elaboração de correspondências em geral de competência do Vice-Prefeito, articulando-se 
com os órgãos competentes;

II - participar da elaboração de trabalhos e documentos em que sejam relevantes as considerações de 
natureza administrativa; III executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário 
para o desempenho de suas funções.
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LEI Nº 5.410, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.
PROJETO DE LEI Nº 005/2021
AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL
“Introduz alterações na organização Administrativa de Cargos do Serviço
Público Municipal de Matão criada pela Lei Municipal nº 2625 de 23 de
setembro de 1997 e alterações posteriores e dá outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art.  1º O artigo 5º da Lei  5.092, de 30 de agosto de 2017 passa a ter a
seguinte redação:

“Art. 5º O anexo V que faz parte integrante da Lei Municipal nº 2.625 de 23 de
Setembro  de  1997  e  suas  respectivas  alterações,  passa  a  vigorar  nos  termos  do  Anexo
substitutivo  (cargos  em  comissão),  ora  apresentado,  que  fica  fazendo  parte  integrante  e
inseparável desta Lei”.

Art.  2º O artigo 6º da Lei  5.092, de 30 de agosto de 2017 passa a ter a
seguinte redação:

“ Art. 6º O anexo IX que faz parte integrante da Lei Municipal nº 2.625 de 23 de
Setembro  de  1997  e  suas  respectivas  alterações,  passa  a  vigorar  nos  termos  do  Anexo
substitutivo, ora apresentado, que fica fazendo parte integrante e inseparável desta Lei”.

Art. 3º Acrescenta o parágrafo único ao Art. 6º da Lei 5.092, de 30 de agosto
de 2017, com a seguinte redação:

“Art. 6º (...........)

“Parágrafo  único:  os  requisitos  para  preenchimento  dos  cargos  levarão  em
conta à maioridade civil, a não exigência de formação específica para aqueles que impliquem a
prática de atividades meramente burocráticas, exigindo-se conhecimento específico na área de
atuação  profissional,  com  habilitação  de  grau  universitário  ou  profissionalizante  àqueles  que
impliquem a prática de atividades técnicas”.

Art. 4º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Palácio da Independência, aos 07 de janeiro de 2021.

ADAUTO  SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Chefia de Gabinete
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete: I
- assistir ao Prefeito Municipal e cuidar de sua representação civil e social;

II - receber e dar atendimento aos munícipes que se dirijam à Prefeitura, encaminhando-os aos 
setores competentes;

III - coordenar as atividades de representação dos interesses da administração municipal;

IV - gerir as atividades de integração política e administrativa e estreitar o relacionamento com outros 
municípios, com autoridades das demais esferas de governo e com entidades representativas da 
sociedade civil;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Assessoria de Apoio e Planejamento
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete: I
- assessorar a elaboração de projetos para captação de recursos para o município;

II - assessorar e acompanhar o cadastramento de projetos com recursos provenientes do Governo 
Federal no Portal de convênios - SICONV;

III - assessorar na preparação da documentação necessária para elaboração de convênios com os 
projetos dos Governos Estadual e Federal;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência. Condições de trabalho: carga 
horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário para o desempenho de 
suas funções.

Assessoria Legislativa
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:

I - Assessorar e assistir o Executivo Municipal em suas atividades oficiais e políticas junto ao Poder 
Legislativo;

II - assessorar o Chefe do Executivo na redação dos projetos legislativos, das correspondências 
dirigidas à Câmara Municipal;

III - auxiliar na organização e manter atualizado o arquivamento de toda a correspondência recebida 
e expedida pelo Executivo Municipal;

IV - assessorar no acompanhamento do trâmite de assuntos relevantes ao Poder Executivo junto a 
outros órgãos: municipais, estadual e federal;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
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necessário para o desempenho de suas funções.

Assessoria de Projetos e Convênios
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete: I
- Assessorar, elaborar, acompanhar e controlar o processo da execução de projetos de interesse 
municipal disponíveis nos programas dos diferentes órgãos federais, estaduais e privados;

II - Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins, com vistas a colher subsídios 
para a definição de políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento da gestão urbana;

III - assessorar as ações de captação de recursos que permitam a viabilização do financiamento dos 
programas firmados pelo Município;

IV - assessorar o acompanhamento e controle da execução de contratos e convênios celebrados pelo
Município;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Assessoria Especial
Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:

I - assessorar nos assuntos relacionados com a administração em geral, tratativas para obtenção de 
convênios e coordenação da representação social e política do Prefeito junto a outros municípios, a 
órgãos e repartições públicas estaduais e federais;

II - assessorar e articular com órgãos e entidades do Município, visando à regularidade do 
cumprimento das diretrizes emanadas do Prefeito;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência. Condições de trabalho: carga 
horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário para o desempenho de 
suas funções.

Assessoria Administrativa III
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento de Trabalho, Emprego e Renda, compete:

I - assessorar e coordenar ações e o desenvolvimento de projetos e programas junto com o 
Departamento de Trabalho, Emprego e Renda, para geração de emprego e renda;

II - acompanhar e coordenar pesquisas sobre o desemprego no âmbito municipal para subsidiar 
políticas públicas;

III - assessorar e articular, junto às áreas municipais afins, o desenvolvimento de atividades na 
ampliação de geração de emprego nos micros e pequenos empreendedores;

IV - conduzir veículos do Município;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.
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Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Departamento de Compras e Licitações
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:

I - A coordenação e a execução dos processos licitatórios para aquisição de materiais e 
equipamentos e prestação de serviços e alienação de bens;

II - A definição das políticas, normas e procedimentos de licitações concernentes a alienações de 
bens, aquisição de materiais, prestação de serviços e execução de obras;

III - Cumprir e fazer cumprir rigorosamente as normas, regras, exigências e condições estabelecidas 
nas legislações federal e estadual pertinentes a licitações, contratos, compras, autorização e demais 
competências sobre a aquisição de bens móveis, materiais, equipamentos e serviços;

IV - organização, a regulamentação e a gestão centralizada do cadastro de fornecedores do 
município;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Divisão de Gestão de Contratos e Convênios
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento de Compras e Licitações, compete:

I - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados pelo Município, de acordo com 
conteúdo do edital da licitação;

II - fiscalizar a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;

III - anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinado as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados e adotando, junto a terceiros, 
as providências para a regularidade da execução do contrato;

IV - controlar o prazo de vigência do contrato, comunicando à contratada e à unidade competente da 
Administração eventuais atrasos e encaminhando, em tempo hábil, expediente para a prorrogação do
contrato ou para a abertura de nova licitação, se for o caso;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Assessoria de Licitação e Compras
Subordinado à Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete: I
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- assessorar e programar os processos de compra a partir do recebimento, conferência de 
requisições de materiais e necessidades de estoque, esclarecendo pontos duvidosos e 
características técnicas com a área solicitante;

II - assessorar e acompanhar todas as etapas dos processos de compra, buscando o cumprimento 
de prazos e demais itens do orçamento negociado, contactando/cobrando os fornecedores 
envolvidos, caso necessário;

III - assessorar e colaborar com os técnicos do grupo superior na elaboração de relatórios dos seus 
setores de atuação;

IV - assessorar e participar de comissões de licitações, além de prestar apoio em pregões;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Divisão de Processos Licitatórios
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento 
de Compras e Licitações, compete:

I - Organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores;

II - Elaborar pesquisas de preços para a instauração de processos de licitação;

III - Publicar extratos de contratos, convênios, resultados de licitação, dispensa e inexigibilidades;

IV - Encaminhar à contabilidade notas fiscais, solicitação de empenho e demais documentos 
necessários a contabilização e pagamento;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Assessoria Administrativa III
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento 
de Compras e Licitações, compete:

I - assessorar e coordenar os procedimentos necessários relativos a compras para aquisição de bens
e serviços de interesse da administração;

II - assessorar e classificar as despesas por categoria e repassar para a Divisão de Processos 
Licitatórios as requisições cujos valores necessitam de licitação e/ou contratos;

III - assessorar a execução dos procedimentos necessários para formalizar as compras diretas de 
acordo com a Lei de Licitações;

IV - conduzir veículos do Município;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.
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Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Departamento de Imprensa
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete: I
- a definição de estratégias, a organização e coordenação das atividades de imprensa, publicidade, 
relações públicas e divulgação de ações, diretrizes, planos e programas relacionados a demais 
assuntos de interesse da Prefeitura;

II - a promoção, em coordenação com as Secretarias, da redação, registro, publicação e expedição 
dos atos do Chefe do Executivo Municipal;

III - a coordenação e controle da divulgação das atividades do Município através da redação de 
notícias para utilização por jornais, rádios, televisões e de reportagens e documentários em texto, 
fotografias, audiovisuais, entre outras;

IV - a manutenção do arquivo de notícias e fotografias, imagens e comentários da imprensa de todo o
País sobre as atividades do Município, para fins de consulta e estudo;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Divisão de Mídias Impressas, Internet e Redes Sociais
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento 
de Imprensa, compete:

I - coordenar a atualização do conteúdo da página da Prefeitura na Intranet e Internet, bem como 
seus hotsites, perfis em redes sociais e toda comunicação virtual de que a Administração faça uso;

II - prestar apoio especializado ao Prefeito, nos assuntos relativos à comunicação através da 
imprensa escrita e a veiculada por meio de Internet;

III - supervisionar o envio e conteúdo das respostas a serem encaminhadas sobre questionamentos 
da mídia;

IV - enviar ao Prefeito, diariamente, o "clipping" (recortes) do noticiário local, regional, estadual e 
nacional;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Divisão de Rádio e Mídia Televisiva
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento 
de Imprensa, compete:

I - atender, analisar e encaminhar todas as propostas e solicitações de mídia efetuadas pelos 
veículos de comunicação ou empresas promotoras de eventos;
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II - promover a integração com os diversos setores da Administração Pública do Município através de 
ações de comunicação;

III - otimizar a utilização de todos os recursos disponíveis no campo da publicidade e da propaganda 
para a divulgação institucional da Prefeitura Municipal de Matão em todas as rádios e mídias 
televisivas;

IV - produzir peças gráficas utilizadas na divulgação de ações de governo e de medidas de utilidade 
pública;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Assessoria de Imprensa
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Departamento 
de Imprensa, compete:

I - o assessoramento ao Prefeito no relacionamento com a imprensa local, nacional e estrangeira, 
visando a centralização e ordenamento de intercâmbio de informações entre o Governo e a 
Sociedade;

II - a realização de pesquisas no sentido de manter o Prefeito Municipal ciente do comportamento da 
opinião pública a respeito das atividades governamentais;

III - a manutenção e controle das campanhas publicitárias e matérias divulgadas pelos veículos de 
comunicação, efetuadas pelos órgãos da Administração Municipal;

IV - a programação e cobertura dos eventos em que o Município participar;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Departamento de Trânsito
Subordinado à Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:

I - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais e promover o 
desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas e pessoas portadoras de deficiência;

II - promover a execução de atividades destinadas a garantir a circulação de pessoas, veículos, 
animais e mercadorias no território do Município, dentro de condições adequadas de fluidez, 
segurança, acessibilidade e qualidade de vida;

III - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

IV - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de 
controle viário em todo o território do Município;

V - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação
e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas unificação do 
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licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos 
condutores de veículos para unidade da Federação;

VI - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Assessoria de Projetos para o Trânsito
Subordinado ao Departamento de Trânsito e à Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia 
e Inovação, compete:

I - assessorar e disciplinar a ordem das vias públicas, mãos de direção, placas de advertência e 
regulamentação, orientação e sinalização de solos;

II - realizar estudos de impacto de mobilidade urbana;

III - assessorar a elaboração de convênios e coordenar a relação do Município com os órgãos de 
trânsito e transporte intermunicipais e estaduais;

IV - assessorar o sistema de trânsito de veículos municipais, bem como serviços de guincho e pátio 
de recolhimento de veículos;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil
Subordinada à Secretaria Municipal de Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete: I
- promover a guarda e a preservação do patrimônio público municipal, através da guarda municipal;

II - coordenar a ampla participação da comunidade nas ações de defesa, especialmente nas 
atividades de planejamento e ações de respostas a desastres e reconstrução;

III - articular a realização da avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres;

IV - coordenar a execução da coleta e da distribuição dos suprimentos recebidos e arrecadados em 
situações de desastres;

V - planejar a organização e a administração de abrigos provisórios para assistência à população em 
situação de desastres;

VI - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Divisão de Segurança Pública
Subordinado ao Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil e à Secretaria Municipal de 
Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:
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I - promover e manter vigilância e fiscalização nos locais públicos e próprios municipais;

II - coordenar a execução de ações de política de Segurança Pública do município em caráter 
complementar;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Assessoria de Projetos de Segurança Pública
Subordinado ao Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil e à Secretaria Municipal de 
Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:

I - colaborar com a fiscalização da Prefeitura na aplicação da legislação relativa ao exercício do poder
de polícia administrativa, coordenando suas atividades com os Conselhos criados por Lei e 
protegendo a ordem e o patrimônio público municipal;

II - assessorar e coordenar a segurança e defesa do Chefe do Executivo e demais autoridades 
municipais;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Assessoria de Defesa Civil
Subordinado ao Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil e à Secretaria Municipal de 
Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação, compete:

I - assessorar a implantação de bancos de dados, elaborar mapas temáticos sobre ameaças 
múltiplas, vulnerabilidade e nível de riscos;

II - assessorar a distribuição e o controle dos suprimentos necessários ao abastecimento em 
situações de desastres;

III - assessorar a avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Assessoria para a Junta Militar
Subordinado ao Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil e à Secretaria Municipal de 
Governo, Ciência, Tecnologia e Inovação l, compete:

I - I - Coordenar no preparo e execução dos trabalhos auxiliares ao Exército, relativos a convocação, 
alistamento, incorporação e dispensa de incorporação no Serviço Militar, de acordo com as normas 
baixadas pela Circunscrição de Serviço Militar, no âmbito Municipal;

II - Orientar a divulgação das obrigações militares e a regularização de situação militar dos 
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munícipes, pelo processo de alistamento, pela prestação de informações ou pelo encaminhamento 
aos órgãos competentes;

III - Organizar e realizar as cerimônias para entrega de CDI; e executar os trabalhos de relações 
públicas e publicidade do Serviço Militar no Município;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Departamento de Obras
Subordinada à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, compete:

I - viabilizar a construção e manutenção de obras públicas do Município, urbanas e rurais;

II - executar obras e serviços de arquitetura e engenharia nos termos do Plano Diretor Municipal, 
verificando o cumprimento dos respectivos projetos e normas técnicas aplicáveis especificamente à 
situação e em cada caso;

III - inspecionar sistematicamente obras e vias públicas, como galerias, obras de arte, dutos, 
avenidas, ruas e caminhos municipais, promovendo as medidas necessárias a sua conservação;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Divisão de Pavimentação
Subordinado ao Departamento de Obras e à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento 
Urbano, compete:

I - gerir a manutenção e conservação da pavimentação asfáltica e das estradas rurais municipais;

II - acompanhar a execução dos serviços de pavimentação por administração direta ou por 
empreitada;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Divisão de Infra-estrutura
Subordinado ao Departamento de Obras e à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento 
Urbano, compete:

I - estabelecer diretrizes de construção e manutenção de galerias, bueiros, canalizações, retificações 
e travessias de cursos d`água, equipamentos de iluminação pública e demais obras públicas de 
infraestrutura urbana;
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II - orientar a contratação e execução de obras e serviços de infraestrutura urbana;

III - orientar a fabricação própria de materiais e artefatos para obras municipais;

IV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.

Departamento de Habitação
Subordinada à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, compete:

I - planejar e supervisionar as ações ligadas às atividades fins da Divisão, junto a Secretaria 
Municipal de Habitação;

II - Coordenar e supervisionar todas as atividades desenvolvidas junto ao Departamento Municipal de
Habitação, principalmente a coordenação dos projetos e programas de incentivo, de novas moradias 
e melhorias de moradias das pessoas de baixa renda do Município;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência. Condições de trabalho: carga 
horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que necessário para o desempenho de 
suas funções.

Divisão de Moradia de Interesse Social
Subordinado ao Departamento de Habitação e à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento 
Urbano, compete:

I - Gerir e assessorar nos assuntos e atividades do Departamento Municipal de Habitação, auxiliando 
na coordenação de projetos e programas de moradias de interesse social;

II - coordenar e fiscalizar os programas municipais de incentivo à habitação de interesse social;

III - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais, podendo se estender, sempre que 
necessário para o desempenho de suas funções.
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__________________________________________________________
| SECRETARIAS / CARGOS | REFERÊNCIA|
|==============================================|===========|
|ADMINISTRAÇÃO FAZENDA E CONTROLE INTERNO | |
|----------------------------------------------|-----------|
|SECRETARIO | |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE TI |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE CONTABILIDADE |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE MEDICINA DO TRABALHO |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PATRIMÔNIO |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PROJETOS E SISTEMAS |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE TESOURARIA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE ANALISE E EMPENHO |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
|----------------------------------------------|-----------|
|SECRETARIO | |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO II |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO II (FUNDO DE |CIII |
|SOLIDARIEDADE) | |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE PROJETOS |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA DO CRAS |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE DIREITOS HUMANOS E ATENDIMENTOS |CIII |
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|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE GESTÃO DO SUAS |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PBF E POLÍTICAS SOCIAIS |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE TERCEIRO SETOR |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | |
|----------------------------------------------|-----------|
|SECRETARIO | |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE OBRAS |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE MORADIAS DE INTERESSE SOCIAL |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|EDUCAÇÃO E CULTURA | |
|----------------------------------------------|-----------|
|SECRETÁRIO. | |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE PLANEJAMENTO |CI |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE PROJETOS |CI |
|----------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA DA JUVENTUDE - CAJU |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|COORDENADOR CENTRO ARTES E ESPORTES UNIFIC |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV |CV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE CULTURA |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE CRECHE |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTURAL |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE EAD, ENSINO PROFISSIONALIZANTE |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE EVENTOS CULTURAIS |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
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|DIVISÃO DE FORMAÇÃO CULTURAL |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE MUSICALIZAÇÃO |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PRODUÇÃO |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIRETOR DE ESCOLA | |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIRETOR DE ESCOLA | |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIRETOR DE ESCOLA | |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIRETOR DE ESCOLA | |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIRETOR DE ESCOLA | |
|----------------------------------------------|-----------|
|ESPORTES E TURISMO | |
|----------------------------------------------|-----------|
|SECRETÁRIO | |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|COORDENADORIA ESPORTIVA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE ESPORTES |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE TURISMO |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE ESPORTES AMADORES |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE LAZER |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE MANUTENÇÃO ESPORTIVA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO TURÍSTICA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|GOVERNO CIÊNCIA TECN. INOVAÇÃO | |
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|----------------------------------------------|-----------|
|SECRETARIO | |
|----------------------------------------------|-----------|
|CHEFE DE GABINETE |CI |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE APOIO E PLANEJAMENTO |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE IMPRENSA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE IMPRENSA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE IMPRENSA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE IMPRENSA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS |CI |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ESPECIAL |CI |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR LEGISLATIVO |CI |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE IMPRENSA |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE MÍDIAS IMPRESSAS, INTERNET E REDES |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE RADIO E MÍDIA TELEVISIVA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE DEFESA CIVIL |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE PROJETOS PARA O TRÂNSITO |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR PARA A JUNTA MILITAR |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA |CII |
|CIVIL | |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|MEIO AMBIENTE SANEAMENTO E REC. HÍDRICOS | |
|----------------------------------------------|-----------|
|SECRETARIO | |
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|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL |CI |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS|CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE CANIL |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE LIXO |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PARQUES E JARDINS |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE SANEAMENTO |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO VETERINÁRIA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSISTENTE PARA ADOÇÕES E CAMPANHAS |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSISTENTE CLÍNICO |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSISTENTE CLÍNICO |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSISTENTE PARA RECOLHIMENTO |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|NEGÓCIOS JURÍDICOS | |
|----------------------------------------------|-----------|
|SECRETÁRIO | |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III - CADASTRO E |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III - CÍVEL |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III - FISCAL |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III - TRABALHISTA |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE GABINETE |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR PROCON |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR TÉCNICO-NORMATIVO |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|SAÚDE | |
|----------------------------------------------|-----------|
|SECRETÁRIO | |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE PROJETOS |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE SAÚDE |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE AMBULÂNCIAS |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE FISIOTERAPIA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE GESTÃO DO e-SUS |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
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|DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE MEDICAMENTOS |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE ODONTOLOGIA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE POSTOS DE SAÚDE |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE TI / PROJETOS & SISTEMAS |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VETORES |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|SERVIÇOS MUNICIPAIS | |
|----------------------------------------------|-----------|
|SECRETARIO | |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO II |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO IV |CV |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|SUPERVISOR DE TRAFEGO |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE ELÉTRICA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE OFICINA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|GABINETE PREFEITO | |
|----------------------------------------------|-----------|
|CHEFE DE GABINETE |CI |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ESPECIAL |Cl |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR JURÍDICO |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|OUVIDORIA |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO II (VICE-PREFEITO) |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR ADMINISTRATIVO III |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR REGIONAL |CV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR REGIONAL |CV |
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|----------------------------------------------|-----------|
|SUBPREFEITO DE SÃO LOURENÇO DO TURVO |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
|----------------------------------------------|-----------|
|SECRETARIO | |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE CADASTRO E DOCUMENTAÇÃO |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|ASSESSOR DE ANÁLISE DE CRÉDITO |CIV |
|----------------------------------------------|-----------|
|DEPARTAMENTO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA |CII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE AGRICULTURA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE EMPREENDEDORISMO |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE PEQUENA E MÉDIA EMPRESA |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO |CIII |
|----------------------------------------------|-----------|
|DIVISÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR|CIII |
|______________________________________________|___________|
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DECRETO Nº 5.299, de 1º de janeiro de 2021.
Dispõe  sobre  as  medidas  temporárias  de  prevenção  e
contenção ao contágio através da COVID-19 (Corona Virus
Disease 2019), considerando a classificação de pandemia
estabelecida pela Organização Mundial de Saúde – OMS.

ADAUTO  APARECIDO  SCARDOELLI,  Prefeito  de  Matão,

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei

Orgânica do Município de Matão; e

Considerando  a  necessidade  de  padronizar  os  procedimentos  de

prevenção e, ao mesmo tempo, manter a prestação dos serviços públicos e da

Administração,  de  modo  a  causar  o  mínimo  impacto  no  administrado  e

adequar  o  trabalho  dos  servidores  públicos  municipais  no  período  da

pandemia;

Considerando a declaração de pandemia pela Organização Mundial

de Saúde – OMS, em 30 de janeiro de 2020;

Considerando  as  medidas  anteriormente  adotadas  pelos  Decretos

5.203, de 17/03/2020; 5.222, de 14/05/2020; e 5.287, de 18/11/2020;

Considerando  finalmente,  que  cabe  ao  Poder  Público  Municipal

tomar todas as providências necessárias no sentido de proteger, dar segurança

e providenciar com a máxima urgência, DECRETA:

Art. 1º Fica decretada a situação de emergência em saúde pública no

Município de Matão por prazo indeterminado, salvo se ocorrer alterações que

justifiquem  a  flexibilização  das  medidas  até  então  adotadas,  em  razão  do

alcance de resultados positivos na busca da mitigação dos efeitos da Pandemia.
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Parágrafo único:  Qualquer alteração da situação de emergência

ora  decretada  deverá  ser  objeto  de  novo  Decreto  do  Poder  Executivo,

observados  ainda,  as  normativas  oriundas  dos  Governos  do  Estado  e  do

Governo  Federal,  bem  como  das  deliberações  definidas  pelo  Comitê  de

Prevenção e Enfrentamento à COVID19 criado pelo Município de Matão.

Art.  2º  Ficam  referendadas  todas  as  demais  medidas  adotadas

pelos Decretos  5.203, de 17/03/2020; 5.222, de 14/05/2020; e 5.287,

de 18/11/2020.

Art.  3º  Este  Decreto entra em vigor  na data  de  sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 01/01/2021.

Palácio da Independência, ao 1º de Janeiro de 2021.

    ADAUTO APARECIDO SCARDOELLI

      PREFEITO DE MATÃO
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DECRETO Nº 5.300, de 1º de janeiro de 2021.
Dispõe  sobre  a  proibição  do  corte  no  serviço  de
fornecimento de água no Município de Matão, em virtude
da Pandemia da COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).

ADAUTO  APARECIDO  SCARDOELLI,  Prefeito  de  Matão,

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei

Orgânica do Município de Matão; e

Considerando a Declaração de Pandemia da Organização Mundial de

Saúde – OMS, em 30 de janeiro de 2020;

Considerando  a  necessidade  de  manter  a  prestação  de  serviços

essenciais neste período de Pandemia;

Considerando  a  situação  de  emergência  em  saúde  pública  no

Município de Matão, conforme Decreto 5.299 de 1º de janeiro de 2021; 

Considerando  finalmente,  que  cabe  ao  Poder  Público  Municipal

tomar todas as providências necessárias no sentido de proteger, dar segurança

providenciar com a máxima urgência, DECRETA:

Art. 1º Fica proibido no Município de Matão/SP o corte e a

suspensão do serviço de água, por prazo indeterminado, devido ao

surto da Pandemia da COVID-19.

Art.  2º  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,

retroagindo seus efeitos a 01/01/2021. 

Palácio da Independência, ao 1º de Janeiro de 2021.

    ADAUTO APARECIDO SCARDOELLI

        PREFEITO DE MATÃO
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DECRETO Nº 5.301, de 04 de janeiro de 2021.
Dispõe sobre a prorrogação de prazo do Refis Habitacional e dá
outras providências.

ADAUTO SCARDOELLI,  Prefeito de Matão, Estado de São Paulo, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Matão; 

DECRETA:

Art. 1º –  Nos termos do artigo 12, da Lei Municipal nº 5.243, de 01 de
fevereiro de 2019, alterada pela Lei Municipal nº 5.255, de 29 de março de 2019, fica
prorrogado o prazo estabelecido para pagamento do Programa de Recuperação Fiscal
– REFIS, até 31 de dezembro de 2021.

Art. 2º – A referida prorrogação tem como finalidade possibilitar,  aos
usuários inadimplentes do Programa Habitacional do Município a quitação de seus
débitos junto à municipalidade, e a obtenção da respectiva escritura pública.

Art.  3º  -  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2021.

Palácio da Independência, ao 04 de janeiro de 2021.

  

      ADAUTO  SCARDOELLI
    PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO  Nº  5.302, DE  04  DE JANEIRO DE  2021.
Dispõe  sobre  a  revogação  do  Decreto  nº  2.686,  de  05
dezembro de 1989,  que  concedeu permissão de uso de
imóvel de propriedade da municipalidade.

DR. ADAUTO SCARDOELLI, Prefeito Municipal de Matão, Estado de
São Paulo, usando de suas atribuições legais, e

Considerando que foi permitido o uso do imóvel descrito e caracterizado
no  Decreto  Municipal  nº  2.686,  de  05  de  dezembro  de  1989,  por  tempo
indeterminado e em caráter gratuito, em favor do Grupo Escoteiro Matão;

Considerando o interesse da Administração em reaver a posse do imóvel
de  propriedade  municipal,  para  fins  de  instalação  e  acomodação  de  unidades
administrativas de serviços;

Considerando que a permissão de uso é, segundo ensinamentos de Hely
Lopes Meirelles, "ato negocial, unilateral, discricionário e precário através do qual
a Administração faculta ao particular a utilização individual de determinado bem
público.  Como  ato  negocial,  pode  ser  com  ou  sem  condições,  gratuito  ou
remunerado, por tempo certo ou indeterminado, conforme estabelecido no termo
próprio, mas sempre modificável e revogável unilateralmente pela Administração,
quando  o  interesse  público  o  exigir,  dados  sua  natureza  precária  e  o  poder
discricionário  do  permitente  para  consentir  e  retirar  o  uso  especial  do  bem
público” (in Direito Administrativo brasileiro,Ed. Malheiros, 39ª Edição, p. 594);

Considerando  finalmente,  que  o  interesse  público  se  sobrepõe  ao
interesse privado; DECRETA :

Art.  1º – Fica revogada a permissão de uso a título precário e gratuito,
por tempo indeterminado, autorizada pelo Decreto nº 2.686, de 05 dezembro de
1989, do imóvel abaixo caracterizado:

“Um imóvel (prédio de construção) de alvenaria com cobertura de telhas
de  fibro  cimento,  contendo  8  dormitórios,  6  banheiros,  sala  de  estar,
refeitório, terraços, cozinhas, dispensas e lavanderia, perfazendo a área
total  construída  de  465,90  m²,  situado  com  frente  para  a  Rua  Rui
Barbosa,  no  desmembramento  denominado  “Recanto  dos  Pinheiros”,
nesta cidade, distrito, município e Comarca de Matão, com seu respectivo
terreno que mede 38,00 m de frente,  confrontando com a referida via
pública; do lado esquerdo de quem se situa de frente para o imóvel mede
67,00 m, confrontando com a avenida 3, e, finalmente nos fundos mede
56,00 m, confrontando com os lotes nºs 56 e 54; sendo certo que entre a
Rua Rui Barbosa e a Avenida 2, no raio de 9,00 m mede 14,14 m, e que
entre a Rua Rui Barbosa e Avenida 3 no raio de 9,00 m, mede 14,14 m,
perfazendo a área total de 3.149,00 m² (três mil, cento e quarenta e nove
metros quadrados).” 
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Art.   2º  – Fica  o  Poder  Executivo,  através  do  Departamento
competente, autorizado a imitir-se na posse do bem imóvel objeto da permissão de
uso ora revogada pelo artigo 1º deste Decreto.

  

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

Palácio da Independência, aos  04  de  janeiro  de 2.021.

DR. ADAUTO SCARDOELLI
Prefeito Municipal
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NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO

Nos termos do parágrafo 3º do Artigo 92, Lei 4.138/2010,  que institui o Código de Meio Ambiente e
Saneamento,  e  conforme  esgotado  a  tentativa  de  entrega  do  Auto  de  Infração  n.º  136/2020  de
20/10/2020  pelos  correios,  fica  o(a)  proprietário(a)  do  automóvel  de  placa  BQL-8550  cadastro  na
Prefeitura Municipal de Matão de n.º 126559, notificado que a partir da data de 08/01/2021, contará o
prazo de 20 dias para interposição de recurso administrativo do presente Auto de Infração.


