
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 
VAR H%16 

LEI N.° 2.323 DE 05 DE ABRIL DE 2018 

DISPOE 	SOBRE 	ATUALIzAcAO 

FUNCIONAL E ORGANIzAcAO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

ASSISTENCIA SOCIAL DE SEVERINIA. 

CELSO DA SILVA, Prefeito Municipal de Severinia. Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuiçoes legais. 

FAZ SABER que a Cãrnara Municipal aprovou e ele sanciona e prornuiga a 

seguinte lei: 

Art. 1. 0  A Secretaria Municipal da Assistência Social passa a ter seguintes 

cornpetências gerais: 

- Elaborar pianos, programas e projetos de desenvoivimento social, corn a 

participação de órgaos governamentais e nào governamentais, submetendo-os a aprovaçao dos 

seus respectivos Conseihos: 

H - Coordenar, executar. acompanhar e avaliar a Politica Municipal de 

Assistência Social, em consonãncia corn as diretrizes do Sisterna Unico de Assistência Social - 

SUAS e da Poiitica Nacional de assistência Social - PNAS: 

Ill - Coordenar as estratégias de impiementaçao de Pianos. Prograrnas e 

Projetos de Proteçao Social, as atividades relativas a Poiltica de Proteçao Social Bãsica e Proteção 

Social Especial-,  

IV - Avaliar as açoes das entidades sociais do Municipio, aprovando 

projetos e liberando recursos financeiros e humanos. necessãrios a irnpiementação das atividades 

dessas entidades: 

V - Articular-se corn os Conseihos Municipals. consoiidando a gestao 

participativa na definiçao e controle social das poilticas pübiicas: 

VI - Ceiebrar convênios e contratos de parceria. cooperação técnica e 

financeira corn orgãos pübiicos e entidades privadas, além das organizaçOes não governamentais, 

visando a execução, em rede, dos serviços sOcio assistenciais: 
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VII - Gerenciar o FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, bern como 

iais recursos orçamentarios destinados a Assistência Social, assegurando a sua plena 

io e eficiente operacionalidade: 

VIII - Propor e participar de atividades de capacitação sistemãtica de 

coordenadores, conselheiros e técnicos. no que tange a gestao das Politicas Püblicas 

implementadas pela Secretaria: 

IX - Organizar juntamente corn os referidos Conselhos de Direito. 

assessorando-os nas Conferéncias Municipals'. 

X - Proceder. no ãmbito do seu Orgão, a gestao e a controle financeiro dos 

recursos orçamentarias previstos: 

XI - Coordenar outras atividades destinadas a cansecuçao de seus 

objetivos: 

XII - Executar outras tarefas correlatas que Ihe foram atribuidas pelo Prefeito 

Municipal. 

Art. 2.° A Secretaria Municipal de Assisténcia Social sera dirigida, 

adrninistrada e representada pelo Secretãrio Municipal de Assistência Social. norneado pelo 

Prefeito. 

Paragrafo Unico. A nomeação sera feita em cornissão. podendo a nomeado 

ser exonerado a qualquer tempo. 

Art. 3. 0  Compete ao Secretãrio Municipal de Assisténcia Social: 

- Assessorar a Chefe do Executivo Municipal e as demais Secretários 

Municipais, nos assuntos de sua competência: 

II - Despachar diretamente corn o Chefe do Executivo Municipal, 

participando dos eventas que envolvem as Secretarias do municipia: 

Ill - Atender as solicitaçOes e convacaçOes da Cãmara Municipal: 

IV - Promover reuniOes periódicas de coordenaçao entre as diversos niveis 

da Secretaria Municipal de Assisténcia Social: 

V - Assinar contratos e convénias em que a Secretaria Municipal de 

Assisténcia Social seja parte: 

VI - Expedir atos dispondo sobre a arganizaçao interna da Secretaria 

Municipal de Assisténcia Social. bern coma sobre a execução de leis e decretos que disciplinem 

assuntos de sua corn peténcia: 

VII - Emitir parecer de carãter conclusiva sabre as assuntos submetidos a 
sua apreciação, 

VIII - Enunciar as objetos e subsidia-los a instauração dos Processos de 

Licitação 	 da leg islação aplicãvel a matéria; 
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IX - Medir. avaliar e relatar a prestaçao de serviços e fornecimento de 

X - Promover a supervisao das Entidades vinculadas a Secretaria Municipal 

de Assistência Social, para efeito de compatibilizaçao corn as politicas de ação 

XI - Apreciar. em grau de recurso, quaisquer decisOes no àmbito da 

Secretaria Municipal de Assisténcia Social e das Entidades a ela vinculadas: 

XII - Aprovar, autorizando os atos que digam respeito a assuntos da area de 

competéncia da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, fixando as politicas de ação e 

estabelecendo as Normas Operacionais e Adrninistrativas que regerão suas atividades: 

XIII - Elaborar e aprovar as prograrnaçOes a serem desenvolvidas pela 

Secretaria Municipal de Assisténcia Social, as Propostas Orçamentarias Anuais e Plurianuais e as 

alteraçoes e ajustamentos que se fizerem necessários: 

XIV - Cumprir e fazer cumprir as normas da Secretaria Municipal de 

Assisténcia Social e as emanadas de autoridade competente: 

XV - Expedir portarias e resoluçOes sobre a organização interna da 

Secretaria Municipal de Assistência Social não disciplinada por Atos Normativos Superiores. bern 

como sobre a aplicação de Leis. Decretos e outras disposiçoes de interesse do órgão: 

XVI - Articular-se corn os demais órgãos e entidades da Administraçao 

Municipal, visando a integracão da Secretaria Municipal de Assistència Social nos seus pIanos e 

programas de trabalho: 

XVII - Cumprir e fazer cumprir as metas estipuladas pelo Prefeito, relatando 

ocorréncias, desvios e outros fatos pertinentes: 

XVIII - Reunir corn os vereadores para esclarecer os projetos de leis, de 

iniciativa do executivo. referentes a Secretaria Municipal de Assistência Social: 

XIX - Desempenhar todos os atos de Gestão referentes aos funcionãrios e 

dernais recursos sob sua responsabilidade: 

XX - Desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuidas 

na sua area de competência pelo Prefeito: 

Art. 4. 1  A Secretaria Municipal de Assisténcia Social terá seu quadro de 

servidores, subordinado ao regime juridico aplicável aos servidores rnunicipais e as normas que 

forem fixadas em seu estatuto, podendo desernpenhar sua missão, também através de serviços 

contratados corn terceiros, na forma da legislaçao que rege o assunto. 

Art. 5. 0  Para o exercicio de suas finalidades a Secretaria Municipal de 

Assisténcia Social se organizará da seguinte forma: 

I - Secretãrio Municipal de Assisténcia Social: 
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II - Divisão de Proteçao Social Bãsica, que sera composta por 02 (dois) 

res -. Setor do Centro de Referenda de Assisténcia Social - CRAS e: Setor de Convivéncia e 

Fortalecimento de VInculos e Garantias de Direitos das Crianças, Adolescentes e Idosos: 

Ill - Divisão de Proteçao Social Especial, que sera composta por 01 (urn) 

Setor: Setor do Centro de Referência Especializado de Assisténcia Social - CREAS: 

IV - Divisão de Vigilãncia Socioassistencial, que sera cornposta por 02 

(dois) Setores: Setor de Vigilãncia Socioassistencial - Cadastro Unico e: Setor Executivo dos 

Conselhos de Direito e Apoio as Entidades: 

V - Divisão de Gestão e Convénios. que sera cornposta por 01 (urn) Setor: 

Setor de Convênios. 

§ 1. 1  0 cargo de Secretãrio Municipal da Assistência Social. suprido por 

Decreto do Prefeito Municipal, terã sua rernuneração estabelecida de conformidade corn a 

legislaçäo especifica. 

§ 2.° As funçoes de Diretor de Divisão e as de Chefe de Setor serão de 

designaçäo exclusiva do Prefeito Municipal, por indicaçao do Secretãrio Municipal da Assistência 

Social, 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 farã jus, durante o periodo em que exercer tal 

funçao. a uma 'Gratificaçao de Funçao' de valor mensal igual a R$ 600,00 (Seiscentos 

Reais), vedada para cargos em corn issão. 

§ 
4•0 o Chefe de Setor farã jus, durante o periodo em que exercer tal 

função, a urna Gratificaçao  de Funçao' de valor mensal igual a R$ 30000 (Trezentos Reals), 

vedada para cargos em comissão. 

§ 5. 1  Tais gratificaçOes serão reajustadas na mesrna data e nos mesmos 

indices em que ocorrer a revisão geral dos vencimentos dos servidores püblicos municipals. 

§ 6. 0  A distribuiçao funcional dos serviços entre as areas, bern corno seu 

organograrna, sera objeto de Decreto do Prefeito. 

§ 7.0  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 

g ratificada. 
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Art. 6. 0  As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de 

;Oes prOprias do Municipio, consignadas no corrente exercicio financeiro, no orçamento da 

ecretaria Municipal da Assistência Social. suplementadas se necessãrio. 

Art. 7. 0  Denomina-se Secretãrio Municipal da Assistência Social o cargo do 

responsãvel pela pasta. 

Art. 8. 0  Esta lei entra em vigor. na  data de sua publicaçao. revogadas as 

disposiçoes em contrãrio, em especial a Lei Municipal n.° 1.368/01. Lei Municipal n° 2074/13 e Lei 

Municipal n° 2067/13 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 o registro na 

Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial EletrOnico desta Municipalidade. 

& "Y'a 
ELIANA T 

Escrit' aria 

G9SEVERiNIA 
Construindo urn Futuro MJjor 

Rua Capitão Augusto de Almeida, 332 I Tel: 17-3817.3300 

Fax:17- 3817.3301 E-mail: pms.gabineteseverinia.sp.gOv.br  

CEP. 14.735 - 000 / Estado de São Paulo / CNPJ 46.596.235/0001-99 


