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LEI N° 2.311, DE 05 DE ABRIL DE 2018. 

DISPOE 	SOBRE 	ATUALIZAcAO 

FUNCIONAL E 0RGANIzAcA0 DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO 

E FINANcAS. 

CELSO DA SILVA. Prefeito do MunicIpio de Severinia, Estado 

de &ão Paulo, no uso de suas atribuiçOes legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte lei: 

Art. 1.° A Secretaria Municipal de Gestão e Financas, criada a 

partir desta lei, passa a ter as seguintes competências: 

- Assistir e assessorar o Prefeito na elaboraçao de politicas, 

programas, pianos, projetos, diretrizes e metas quanto aos aspectos administrativos 

e financeiros do municipio; 

II - Supervisionar, coordenar e controlar órgaos que Ihe são 

sub o rd in a dos 

III - Contratar projetos ou serviços que possam dar suporte ou 

mesmo aperfeiçoar a administraçao do municIpio; 

IV - Atestar os serviços executados para a Secretaria Municipal 

de Gestão e Financas, 

V - Desenvolver controles e sistemas que possibilitem 

eficiència dos servicos de guarda, segurança, limpeza e proteçao dos bens 

pUblicos; 

VI - Proceder, no àmbito do seu Orgao, a gestao e o controle 

financeiro dos r cursos orçamentários previstos; 
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VII - Normatizar e reaiizar as atividades relativas aos 

procedimentos administrativos em geral, no que se refere ao recebimento, a 
distribuiçao, ao controle do andamento, ao arquivamento dos processos e dos 

documentos em geral que tramitam na Prefeitura 

VIII - Gerenciar as Sistemas Informatizados de Administraçao 

de Recursos Humanos; 

IX - Propor, organizar, participar e coordenar as atividades de 

capacitacao e treinamento de servidores; 

X - Coordenar e reaiizar as atividades reiacionadas ao 

recrutamento, a seiecao, a avaiiaçAo de merecimento, o gerenciamento do sistema 

de promocOes e progressOes e dos pianos de Iotacao dos servidores municipais: 

XI - Coordenar convênios de estágios no âmbito da 

Administraçao Direta da Prefeitura; 

XII - Exercer a fiscaiização e o controie da observância dos 

direitos e deveres. registros e frequencia, bern como a concessão de iicenca, 

aposentadoria e outros procedimentos Iegais relativos aos servidores municipais; 

XIII - Gerenciar a elaboraçao das foihas de pagamento e dos 

demais assuntos relacionados aos prontuários dos servidores ptbiicos municipais; 

XIV - Organizar e coordenar as servicos de Iimpeza, 

conservaçao, copa, portaria, telefonia, vigiiância, reproduçao de papéis e 

documentos e todos as serviços de manutençao preventiva e corretiva terceirizados 

ou não, comuns a todas as unidades, 

XV - Coordenar, normatizar e executar as politicas de saüde e 

seguranca ocupacional, EPI e EPC e CPA -, 

XVi - Promover suporte técnico a processos de Iicitaçao, 

visando ao cumprimento dos seus aspectos Administrativos e iegisiacao vigente, 

rnpiantar normas e procedimentos para a processamento de iicitacães; 

XVii - Coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Poiltica 

Municipal de Administraçao, contratos de Iocaçao, contrataco de obras e serviços: 

ata de registros de precos de toda despesa fixa; 
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XVIII - Celebrar convênios e contratos de parceria, cooperação 

financeira corn órgaos püblicos e entidades privadas, além das 

organizaçães nao governarnentais, visando a execuçao dos serviços; 

XIX - Disciplinar e gerenciar a programacao, a cornpra, o 

recebimento, a guarda, a distribuição e a requisiçao: 

XX - Normatizar e realizar as atividades de recebimento, a 

conferência, o armazenamento, a distribuiçao e a controle de material; 

XXI - Recepçao e atendimento pCiblico, nas areas de protocolo, 

arquivo e distribuição interna de documentos e processos; 

XXII - Disciplinar e orientar as atividades de protocolo e arquivo 

de documento e processos, no âmbito dos Orgaos Municipais. bern corno gerenciar 

o Arquivo Geral da Prefeitura: 

XXIII - Supervisionar, coordenar e controlar as assuntos 

financeiros. fiscais. de Iançamento, arrecadaçao e fiscalizacao de tributos e demais 

receitas; 

XXIV - Coordenar. normatizar, manter e controlar o uso de 

equipamentos e sistemas de informática e comunicacao da Prefeitura; 

XXVI - Supervisionar, coordenar e controlar a processarnento 

das despesas, contabilizacao orcamentària, financeira, patrimonial e econômica; 

XXVII - Coordenar e controlar o recebimento, a guarda e a 

movimentaçao dos valores do municIpia: 

XXVIII - Acompanhar a orçamento fiscal referente aos Poderes 

Municipais, fundos, orgaos e empresas da administracao direta e indireta mantidas 

pelo Poder PUblico; 

XIX - Exercer o acornpanharnento e a fiscalizaçao tributària; 

XXX - Comunicar Os demais órgaos competentes da 

Administraçao Municipal todas as medidas levadas a efeito, para perfeito 

entrosamenta das agues financeiras: 
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XXXI - Promover suporte técnico a processos de iicitacao, 

D cumprimento dos seus aspectos financeiros e orçamentários 

XXXII - Contratar projetos ou servicos que possam dar suporte 

aperfeiçoar a gestão financeira, contábil e orçamentária do municIpio: 

XXXIII - Contratar projetos ou serviços que possam gerar ou 

recuperar recursos financeiros ao municipio; 

XXXIV - Executar outras tarefas correlatas que Ihe foram 

atribuldas pelo Prefeito Municipal. 

Art. 2. 1  A Secretaria Municipal de Gestão e Finanças sera 

dirigida, administrada e representada pelo Secretário Municipal de Gestão e 

Finanças, nomeado pelo Prefeito. 

Parágrafo unico. A nomeação sera feita em comissão, 

podendo a nomeado ser exonerado a qualquer tempo. 

Art. 3.° Compete ao Secretário Municipal de Gestão e Financas: 

I - Assistir e assessorar o Prefeito e dernais Secretarias 

Municipais na elaboracao de polIticas, programas, pianos, projetos, diretrizes e 

metas quanta aos aspectos de administraçao e financeiros do municipio: 

II - Supervisionar, coordenar e controlar as ôrgaos que 1he são 

subordinados: 

Iii - Capacitar e avaliar as Diretores de Divisão subordinados; 

IV - Representar o Executivo nas questOes de interesse do 

municipio, sempre que solicitado: 

V - Elaborar corn a participaçao dos dernais secretários 

municipals o orcamento do municIpio; 

VI - Acornpanhar a execuçao do seu orçamento, a tim de 

manter o equilibrio orçarnentario e financeiro: 

VII - Supervisionar, coordenar e control: 

financeiros, fiscais, de lançamento, arrecadação e fiscalizaçao de r 
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VIII - Promover politicas que visem ao incremento da receita do 

municipio; 

IX - Assinar RequisicOes de compras, Notas de Empenho a 

fornecedores, atestar as transacöes comerciais e ordenar as despesas da 

Sec reta na: 

X - Assinar, juntamente corn o Tesoureiro, os documentos 

bancários necessários a boa gestão financeira: 

XI - Prornover a fiscalizaçao de servicos próprios e de terceiros, 

atestando sua execução: 

XII - Controlar os serviços e rnateriais de manutençao 

preventiva e corretiva, terceirizados e de utilizaçao comum as Secretarias: 

XIII - Assessorar o Chefe do Executivo Municipal e os dernais 

Secretários Municipais, nos assuntos de sua competOncia; 

XIV - Despachar diretamente corn o Chefe do Executivo 

Municipal, participando dos eventos que envolvern as Secretarias do Municipio; 

XV - Atender as solicitaçOes e convocaçöes da Câmara 

Municipal; 

XVI - Promover reuniães periódicas de coordenaçao entre os 

diversos niveis da Secretaria Municipal de Gestao e Financas: 

XVII - Assinar contratos e convênios em que a Secretaria 

Municipal de Gestão e Finanças seja parte: 

XVIII - Expedir atos dispondo sobre a organizaçao interna da 

Secretaria Municipal de Gestao e Financas. bern como sobre a execucao de leis e 

decretos que disciplinem assuntos de sua competência: 

XIX - Emitir parecer de caráter conclusivo sobre os assuntos 

submetidos a sua apreciacao; 

XX - Instaurar os Processos de Licitaçao, nos termos da 

Iegislaçao aplicável a matéria: 

XXI - Medir, avaliar e relatar a prestaçao de serviços, 

fornecimento de materiais, ou execucao de obras sob supervisao c - 
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XXII - Apreciar, em grau de recurso, quaisquer decisOes no 

âmbito da Secretaria Municipal de Gestão e Financas; 

XXIII - Aprovar. autorizando os atos que digam respeito a 

assuntos da area de competência da Secretaria Municipal de Gestao e Financas: 

XXIV - Fixar as politicas de acao da Secretaria Municipal de 

Gestão e Financas, estabelecendo as Normas Operacionais e Administrativas que 

regerao suas atividades: 

XXV - Elaborar e aprovar as programaçoes a serem 

desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Gestao e Finanças, as Propostas 

Orçarnentárias Anuais e Plurianuais e as alteraçOes e ajustarnentos que se fizerem 

necessários; 

XXVI - Expedir portarias e resolucOes sobre a organizacao 

interns da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, não disciplinados por Atos 

Normativos Superiores, bern coma sabre a aplicaçao de Leis, Decretos e outras 

disposicOes de interesse do orgao: 

XXVII —Articular-se corn as demais órgãos e entidades da 

Administraçao Municipal. visando a integracao da Secretaria Municipal de Gestão e 

Financas nos seus pIanos e programas de trabaiho; 

XXVIII - Curnprir e fazer cumprir as metas estipuladas pelo 

Prefeito, relatando ocorrências, desvios e outros fatos pertinentes; 

XXIX - Desempenhar todos as atos de Gestão referentes aos 

servidores e demais recursos sob sua responsabilidade; 

XXX - Prover informaçOes gerenciais para subsidiar a tomada 

de decisOes das demais Secretarias Municipais; 

XXXI - Disponibilizar aos gestores ferramentas que permitam 

melhorar a gestaa de suas unidades, 

XXXII - Propiciar comparaçOes entre as custos dos serviços 

prestados pelas entidades püblicas de mesrna natureza, tais coma escolas. 

hospitais entre outras; 
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XXXIII - Apoiar, corn dados, a forrnulaçao do piano plurianual, 

proposta orcamentária e dos pianos setoriais, trazendo realismo e major precisao 

as projecOes financeiras: 

XXXIV - Disponibilizar informacOes a sociedade do custo dos 

serviços prestados de forma clara e transparente; 

XXXV - Atestar os serviços executados por terceiros junto a 

Secretaria de Gestão e Finanças: 

XXXVI - Identificar fontes de financiarnento para os estudos e 

projetos de investimento, acompanhar sua anáiise e aprovacao junto as entidades 

envolvidas, em articuiaçao corn outras Secretarias; 

XXXVII - Supervisionar, coordenar e controlar o processamento 

das despesas. contabilizaçao orcamentâria, financeira, patrimonial e econômica; 

XXXVIII - Coordenar e controlar o recebimento, a guarda e a 

movimentaçao dos valores do municIpio; 

XXXIX - Acompanhar o orcamento fiscal referente aos Poderes 

Municipals. fundos, órgaos e empresas da administraçao direta e indireta mantidas 

pelo Poder Püblico: 

XL - Exercer o acompanhamento e a fiscalizaçao tributária; 

XLI - Comunicar os demais órgaos competentes da 

Administracao Municipal todas as medidas Ievadas a efeito, para perfeito 

entrosamento das acOes financeiras; 

XLII - Promover suporte técnico a processos de Iicitaçào, 

visando ao cumprimento dos seus aspectos financeiros e orcamentários; 

XLIII - Contratar projetos ou serviços que possam dar suporte 

ou mesmo aperfeiçoar a gestao financeira, contábil e orçamentária do rnunicipio: 

XLIV - Contratar projetos ou serviços que possarn gerar ou 

recuperar recursos financeiros ao municipio; 

XLV - Atestar os servicos executados nesta secretaria; 

XLVI - Assessorar as demais secretarias no que tange aos 

seus aspectos, financeiros, contábeis e orcamentários; 
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XLVII - Executar outras tarefas correlatas que Ihe foram 

atribuidas pelo Prefeito Municipal. 

Art. 4.1  A Secretaria Municipal de Gestäo e Finanças terá seu 

quadra de servidores subordinado ao regime juridico aplicável aos servidores 

municipals e as normas que forem fixadas em seu Estatuto. 

Art. 5. 0  Para a exercicia de suas finalidades a Secretaria 

Municipal de Gestäo se organizará da seguinte forma: 

I - Secretàrio Municipal de Gestão e Finanças; 

Ii - Divisão de Recursos Humanos que sera composta por 03 

(trés) Setares: Setor de Folha de Pagamento; Setor de Treinamento. 

Desenvolvimento e Seguranca do Trabalho e: Setor de Protocolo e Arquivo de 

Pessoal: 

III - Divisão de Compras e Cadastro; 

IV - Divisão de LicitacOes e Contratos que será composta par 

02 (dois) Setores: Setor de Contratos e; Setor de LicitacOes; 

V - Divisão de Tecnologia da Informação que sera composta 

par 01 (urn) Setor: Setor de Apoio a Informaçao: 

VI - Divisão de Controle de Frotas que será composta par 02 

(dais) Setores: Setor de Manutenção de Frata e: Setar de Apoio Administrativo: 

VII - Divisão de Planejamento Orçamentário que sera composta 

par 02 (dais) Setores: Setor de Contabilidade e; Setor de Prestaçaa de Contas: 

VIII - Divisãa de Tesouro; 

IX - Divisão de Lancadoria. Ativos e Fiscalizaçao que sera 

compasta par 02 (dais) Setares: Setor de Fiscalizaçao Tributária e: Setor de 

Fiscalizacao de Posturas; 

X - Divisão de PatrimOnio. 

§ 1.0  0 cargo de Secretário Municipal de Gestaa e Finanças, 

suprido par Decreto do Prefeito Municipal, teré sua remuneracaa estabelecida de 
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§ 2. 1  As funcaes de Diretor de Divisão e as de Chefe de Setor 

serão de designaçao exclusiva do Prefeito municipal, por indicacao do Secretãrio 

Municipal de Gestão e Financas, nomeados e destituidos por Portaria, sempre 

oriundos do quadro de servidores da Prefeitura ou de suas Empresas ou 

Autarquias. 

§ 3.1  0 Diretor de Divisão fará jus, durante o periodo em que 

exercer tal funçao, a uma Gratificaçao de Funçao" de valor mensal de R$ 600,00 

(Seiscentos Reais), vedada para cargos em comissão. 

§ 4. 1  0 Chefe de Setor fará jus, durante o periodo em que 

exercer tal funçao, a uma 'Gratificaçao de Funçao de valor mensal igual a R$ 

300,00 (Trezentos Reais), vedada para cargos em comissão. 

§ 5•1 Tais gratificaçOes serão reajustadas na mesma data e nos 

mesmos Indices em que ocorrer a revisão geral dos vencimentos dos servidores 

püblicos municipais. 

§ 6.° A distribuicão funcional dos serviços entre as areas, bem 

como seu organograma, sera objeto de Decreto do Prefeito Municipal. 

§ 7.° A gratificaçao de funçao de que trata os §§ 30 e 40  deste 

artigo não sera' incorporada, em nenhuma hipótese, ao salário/vencimento dos 

servidores ocupantes da funçao gratificada. 

Art. 6. 1  As despesas decorrentes da presente Lei correrão por 

conta de dotaçOes próprias do MunicIplo, consignadas no corrente exercicio 

financeiro, no orcamento da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, 

suplementadas se necessário. 

Art. 7. 1  Denomina-se Secretário Municipal de Gestão e 

Finanças o cargo do responsável pela pasta. 

- 	 (TJ 
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rt. 84° Esta lei entra em vigor, na data de sua publicacao. 

;içOes em contrário, em especial a Lei Municipal n.° 1. 368/01 e 

posteriores alteracoes. 

Prefeitura Municipal de Severinia, em 05 de Abril de 2018. 

CELSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturãria, respectivamente provi a 

registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diãrio Oficial EletrOnico desta 

Municipalidade. 

L 1~4 iTE Rlw~ ~ AaAcGL  I J~ 
Escrituraria 
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