
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 
e v  aft 

" 

LEI N.° 2.325, DE 05 DE ABRIL DE 2018 

DISPOE SOBRE ATUALIzAçA0 

FUNCIONAL E 0RGANIZAçA0 DA 

"SECRETARIA 	MUNICIPAL 	DE 

OBRAS E DESENVOLVIMENTO 

URBANO" E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS, NA FORMA E 

C0NDIçOES QUE ESPECIFICA. 

CELSO DA SILVA, Prefeito Municipal de SeverInia, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuiçaes legais, 

FAZ SABER que a Cämara Municipal aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte el: 

Art. l.° A Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento 

Urbano passa a ter as seguintes competências gerais: 

- Elaborar Projetos Executivos, detalhando fases construtivas; 

II - Elaborar cronogramas fisico-financeiros: 

Ill - Elaborar memoriais descritivos e pianos de trabaiho para 

as obras de ampliacOes. manutençOes e conservaçäes de prôprios pCiblicos 

municipais; 

IV - Promover suporte técnico a processos de licitaçao, visando 

a eiaboraçao de estudos, a especificaçao e a implantaçao de projetos de 

investimento em obras e infraestrutura; 

V - Promover a fiscalizaçao de obras de terce 
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VI - Emitir alvarás de obras de terceiros e certidOes aos 

VII - Emitir certidöes de diretrizes para novos loteamentos da 

VIII - Contratar projetos de Engenharia; 

IX - Promover mediçaes e atestar os serviços executados em 

obras e infraestrutura: 

X - Assessorar e instruir a area de Convênios da Prefeitura na 

elaboração dos projetos: 

XI - Elaborar especificacoes técnicas, orientar as requisicOes 

de compras de materials e servicos: 

XII - Gerenciamento de máquinas, equipamentos e insumos 

para as obras municipais; 

XIII - Superintender a execuçäo de obras de engenharia, nas 

areas de edificaçao, obras de arte, drenagem, pavimentacao e iluminaçao ptbIica; 

XIV - Executar os serviços de reforma, manutencao e 

conservacao dos bens pCiblicos; 

XV - Promover serviços nas areas de edificaçao, obras de arte, 

drenagem, pavimentaçao e iluminaçao pibIica; 

XVI - Executar os servicos de limpeza püblica de vias e 

logradouros, coleta, transporte e destinacao de residuos domiciliares, de 

construçao e de poda; 

XVII - Executar e controlar as atividades topográficas para 

obras e serviços: 

XVIII - Planejar, coordenar e avaliar as atividades da Political 

Habitacional do MunicIpio: 

XIX - Promover a regularizaçao dos loteamentos existentes: 

XX - Planejar, coordenar e avaliar a implantaçao de novos 

loteamentos, bern como de nücleos habitacionais de interesse social: 

XXI - Ernitir diretrizes para novos parcelamentos, em 

conformidade corn o Plano Diretor e demais IegislacOes pertinentes; 
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XXII - Planejar. projetar, regulamentar e operar o trânsito de 

veiculos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circuIação e da 

XXIV - Prestar atendimento ao pübIico: 

XXV - Executar outras tarefas correlatas que Ihe foram atribuidas 

pelo Prefeito: 

Art. 2.° A Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento 

Urbano sera dirigida, administrada e representada pelo Secretário Municipal de 

Obras e Desenvoivimento Urbano. 

Paràgrafo ünico. A nomeacao sera feita em comissão, 

podendo a nomeado ser exonerado a qualquer tempo. 

Art. 3. 0  Compete ao Secretário Municipal de Obras e 

Desenvolvimento Urbano: 

- Assistir e assessorar a Prefeito na estipulaçao de politicas, 

programas, pianos, projetos, diretrizes e metas quanto aos aspectos de obras, 

manutençOes e conservaçOes de próprios pCiblicos municipais e dos serviços 

urbanos municipais: 

II - Supervisionar, coordenar e controlar os órgaos que Ihe são 

sub o rd i nad as 

III - Capacitar e avaliar Diretores da Secretaria; 

IV - Elaborar Projetos Executivos, detaihando fases 

construtivas, cronogramas fisico-financeiros, memorials descritivos e pianos de 

trabaiho para as obras de ampiiaçoes, manutençOes e conservacOes de próprios 

pübiicos municipais; 

V - instruir e manifestar-se em termos técnicos nas iicitaçOes 

de obras e serviços: 

VI - Promover mediçoes e atestar as servicc" - 

obras ptibiicas; 
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VII —Elaborar especificacoes técnicas, orientar as requisiçOes 

IS de materiais e serviços; 

VIII - Assinar Notas de Empenho a fornecedores, atestar as 

comercials e ordenar as despesas da Secretaria; 

IX - Superintender a execucao de servicos de construçao, 

conservaçao e manutencao de obras püblicas, estradas, caminhos e acessos do 

municiplo, bern como de vias e logradouros püblicos; 

X - Prornover a fiscalizaçao de obras prôprias e de terceiros; 

XI - Promover servicos de pavimentaçao, guias e sarjetas, 

além de recuperação dos pavimentos; 

XII - Dispor sobre a organizaçao, administraçao e execucao 

dos serviços pUblicos municipals -, 

XIII - Organizar e prestar, diretamente, ou sob o regime de 

concessão ou permissao, as servicos piliblicos do municIpio: 

XIV - Implantar gestOes de coleta e destinaçao de todos as 

resIduos gerados no municipio; 

XV - Promover as serviços de limpeza urbana e manejo de 

residuos sólidos de suas vias e logradouros; 

XVI - Fiscalizar posturas municipais nas areas de 

responsabilidade da Secretaria, em articulaçao corn as demais Orgaos 

fiscalizadores; 

XVII - Promover e controlar as atividades topográficas para 

obras e servicos, 

XVIII - Elaborar Orcamento Plurianual da Area: 

XIX - Implantar programas de obras de engenharia. nas areas 

de edificaçao, obras de arte, drenagem, pavimentaçao e iluminaçao püblica, corn 

qualidade, custos e prazos adequados: 

XX - Identificar as fontes de financiamento para os estudos e 

projetos de investimento em infraestrutura e obras, e a acompanhamento de sua 

anàlise e apravacao junta as entidades envolvidas, em articuI 

Sec reta ri as: 
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XXI - Promover os serviços de drenagem e manejo de águas 

pluviais de suas vias e logradouros: 

XXII - Comunicar aos demais órgaos componentes da 

Administraçao Municipal, todas as medidas referentes a obras, manutençao e 

conservaçao e servicas municipais levadas a efeito para a perfeito entrosamento 

das acoes administrativas: 

XXIII - Planejar, coordenar e avaliar as atividades da Politica 

Habitacional do Municipio: 

XXIV - Supervisionar o planejamento do trânsito de veiculos, de pedestres 

e de animais, e promover o desenvolvimento da circulacão e da seguranca: 

XXV - Executar outras tarefas correlatas que lhe forem 

atribuidas pelo Prefeito. 

Art. 4. 0  A Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento 

Urbano terã seu quadro de servidores subordinado ao regime juridico aplicável aos 

servidores municipais e as normas que forem fixadas em seu estatuto. 

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

Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano se organizara da seguinte forma: 

- Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbana; 

II - Divisão de Engenharia e Projetos, composta por 03 (trés) 

Setores: Setor de Análise e Desenvolvimento de Projetos e Setor de Habitaçao: 

Ill - Divisão de Obras e lnfraestrutura; 

IV - Divisão de Serviços; 

V - Divisão Administrativa, composta por 01 (urn) Setor: Setor 

de Apoio Administrativo; 

VI - Divisão de Controle de Frotas; 

VI - Divisäo de Trânsito. 

§ 1. 0  0 cargo de Secretário Municipal de Obras e 

Desenvolvimento Urbana, suprido par Decreto do Prefeito Municipal, terá sua 

corn a legislacao especifica 
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§ 2. 1  As funcoes de Diretor de Divisão e de Chefe de Setor 

designacao exclusiva do Prefeito, por indicaçao do Secretário Municipal 

e Desenvolvimento Urbano, nomeados e destituidos nor Portaria, sempre 

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

Autarquias. 

§ 3•1 Q Diretor de Divisao fará jus, durante o perlodo em que 

exercer tal funcao, a uma gratificacao mensal no valor de R$ 600,00 (Seiscentos 

Reals), vedada para cargos em comissão. 

§ 4.1  0 Chefe de Setor farâ jus, durante o periodo em que 

exercer tal funçao, a uma gratificacao mensal no valor de RS 300,00 (Trezentos 

Reals), vedada para cargos em cornissão. 

§ 5. 1  Tais gratificacaes serão reajustadas na mesma data e nos 

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

pUblicos municipais. 

§ 6. 0  A distribuicao funcional dos servicos entre as areas, bern 

como seu organograma, será objeto de Decreto do Prefeito. 

§ 7. 1  A gratificaçao de funcao de que trata os §§ 30 e 40  deste 

artigo nao sera' incorporada. em nenhuma hipOtese, ao salário/vencimento dos 

servidores ocupantes da função gratificada. 

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

conta de dotacOes próprias do Municipio, consignadas no corrente exercicio 

financeiro, no orçamento da Secretaria Municipal de Obras e 

Urbano, suplementadas se necessário. 

G 
Construindo urn Futuro Ij1or 

Rua Capitão Augusto de Almeida, 332 / 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 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

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

bano o cargo do responsável pela pasta. 

Art. 8. 1  Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, 

revogadas as disposicOes em contrário, em especial a Lei Municipal n.° 1 .368/01 e 

posteriores alteraçOes. 

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

CELSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturária, respectivamente provi o 

registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletrônico desta 

Municipalidade. 

Vta~k T& 111N ~PAGa iiTffi 
Escrituraria 
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