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ATOS DO PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
...........................
LEI Nº 5.646, DE 15 DE MARÇO DE 2007
-------------------------------Projeto de Lei nº 014/2007 - Executivo Municipal
Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito especial, e dá outras providências.
WILLIAM DIB, Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, faz saber que a Câmara Municipal
de São Bernardo do Campo aprovou e ele promulga a seguinte lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, na Secretaria de Finanças, crédito especial no valor
de até R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil), destinado a arcar com despesas de execução do
Programa Piso de Alta Complexidade II (atendimento a Migrante-Pessoa em Situação de Rua),
obedecendo a seguinte classificação orçamentária:
R$
13133.3.3.50.43.00.08.244.0177.2306.05 - Programa Migrante e Pessoa em Situação de Rua
.................................................................84.000,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com excesso de arrecadação do Fundo
Municipal de Assistência Social - FMAS, proveniente do ingresso de recursos advindos do Governo
Federal, na rubrica 6538 - Piso de Alta Complexidade II - FNAS.
Art. 3º. Aplicam-se a esta lei as disposições contidas na Lei Municipal nº 5.626, de 12 de dezembro
de 2006, e, em especial, o que dispõem os artigos 9º e 10.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Bernardo do Campo, 15 de março de 2007
WILLIAM DIB
Prefeito
EURICO SOUZA LEITE FILHO
Secretário Especial de Coordenação de Assessoramento Governamental
ADMIR DONIZETI FERRO
Secretário Especial de Coordenação de Ações Voltadas à Comunidade
MIGUEL CORDOVANI
Secretário de Assuntos Jurídicos
OSMAR SANTOS DE MENDONÇA
Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Governo
LAERTE SOARES DE ALMEIDA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania
Registrada na Seção de Atos Oficiais da Secretaria de Governo, afixada no quadro de editais e
publicada em
MÁRCIA DAMI
Chefe da SG-01
..................................................................................................................................................................................
LEI Nº 5.647, DE 15 DE MARÇO DE 2007
-------------------------------Projeto de Lei nº 015/2007 - Executivo Municipal
Dispõe sobre desafetação e permuta de área de propriedade municipal com área pertencente à Mitra Diocesana
de Santo André, e dá outras providências.
WILLIAM DIB, Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, faz saber que a Câmara Municipal
de São Bernardo do Campo aprovou e ele promulga a seguinte lei:
Art. 1º. Fica desafetada da categoria de bens públicos de uso comum do povo e transferida para
categoria de bens públicos dominiais a área "A" descrita no parágrafo único do artigo 2º desta lei.
Art. 2º. Fica o Executivo autorizado a permutar imóvel de propriedade do Município com imóvel
pertencente a Mitra Diocesana de Santo André.
Parágrafo único. As áreas de que trata este artigo estão discriminadas na planta A1-7083, elaborada pela Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação, constante do processo administrativo nº 12281/2005, desta Prefeitura e, têm as seguintes características:
I - Área de propriedade do Município
ÁREA "A" - Transcrição nº 48.691 - 1º C.R.I.
Uma área de terreno com 114,85m² (cento e quatorze metros e oitenta e cinco decímetros quadrados), parte do balão de retorno da Rua Angelina Thomé (antiga Rua JJ) do empreendimento Jardim
Atlântico, situado em área urbana do distrito sede, com as seguintes medidas lineares, angulares
e confrontantes:
Tem início no ponto "A", situado na intersecção do alinhamento predial direito da Rua Angelina
Thomé (antiga Rua JJ) com o balão de retorno da Rua Angelina Thomé (antiga Rua JJ); desse ponto
deflete à direita e segue em reta no azimute (A-B) 45º 42' 29", na distância de 2,29m (dois metros
e vinte e nove centímetros), até o ponto "B"; desse ponto deflete à esquerda e segue em reta no
azimute (B-C) 315º 00' 59", na distância de 20,00m (vinte metros), até o ponto "C", confrontando,
à direita, nessas 2 (duas) últimas distâncias, com o lote 2 da quadra 8 do empreendimento Jardim
Atlântico, de propriedade da Mitra Diocesana de Santo André; desse ponto deflete à esquerda e
segue em reta no azimute (C-2) 225º 58' 41", na distância de 5,52m ( cinco metros e cinqüenta e
dois centímetros), até o ponto "2", confrontando, à direita, com o lote 1, da quadra 8 do empreendimento Jardim Atlântico, de propriedade da Mitra Diocesana de Santo André; desse ponto deflete
à esquerda e segue em reta no azimute (2-1) 140º 36' 46", na distância de 16,95m (dezesseis metros
e noventa e cinco centímetros), até o ponto "1"; desse ponto deflete à esquerda e segue em reta
no azimute (1-6) 48º 45' 13", na distância de 5,02m (cinco metros e dois centímetros), até o ponto
"6"; desse ponto deflete à direita segue em reta no azimute (6-A) 137º 42' 51", na distância de 2,70m
(dois metros e setenta centímetros), até o ponto "A", confrontando, à direita, nessas 3 (três) últimas
distâncias, com o balão de retorno da Rua Angelina Thomé (antiga Rua JJ), onde teve início a
presente descrição.
II - Área de propriedade do particular
ÁREA "B" - Matrícula nº 21.579 - 1º C.R.I.
Uma área de terreno com 114,85m² (cento e quatorze metros e oitenta e cinco decímetros quadrados), parte do lote 1 da quadra 8 do empreendimento Jardim Atlântico, de propriedade da Mitra
Diocesana de Santo André, situado em área urbana do distrito da sede, com as seguintes medidas
lineares, angulares e seus confrontantes:
Tem início no ponto "D", situado na intersecção do balão de retorno da Rua Angelina Thomé (antiga
Rua JJ), com a viela Q-8, 1º; desse ponto segue em reta pela lateral direita da viela citada no azimute
(D-E) 315º 00' 59", na distância de 25,00m (vinte e cinco metros), até o ponto "E"; desse ponto
deflete à direita e segue em reta no azimute (E-5) 44º 56' 19", na distância de 4,08m (quatro metros
e oito centímetros), até o ponto "5", confrontando, à esquerda, com a viela Q-7 do empreendimento
Jardim Atlântico; desse ponto deflete à direita e segue em reta no azimute (5-4) 126º 03' 24", na
distância de 2,66m (dois metros e sessenta e seis centímetros), até o ponto "4"; desse ponto deflete
à direita e segue em reta no azimute (4-3) 135º 58' 41", na distância de 15,68m (quinze metros e
sessenta e oito centímetros), até o ponto "3"; desse ponto deflete à direita e segue em reta no
azimute (3-2) 137º 35' 22", na distância de 6,65m (seis metros e sessenta e cinco centímetros), até
o ponto "2", confrontando, à esquerda, nessas 3 (três) últimas distâncias, com o lote 1 da quadra
8 do empreendimento Jardim Atlântico, de propriedade da Mitra Diocesana de Santo André; desse
ponto deflete à direita segue em reta no azimute (2-D) 44º 10' 49", na distância de 4,48m (quatro
metros e quarenta e oito centímetros), até o ponto "D", confrontando, à esquerda, com o balão de
retorno da Rua Angelina Thomé (antiga Rua JJ), onde teve início a presente descrição.

Art. 3º. As despesas decorrentes da lavratura e registro da escritura correrão à conta do particular.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Bernardo do Campo, 15 de março de 2007
WILLIAM DIB
Prefeito
EURICO SOUZA LEITE FILHO
Secretário Especial de Coordenação de Assessoramento Governamental
MIGUEL CORDOVANI
Secretário de Assuntos Jurídicos
OSMAR SANTOS DE MENDONÇA
Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Governo
HIROYUKI MINAMI
Secretário de Planejamento e Tecnologia da Informação
Registrada na Seção de Atos Oficiais da Secretaria de Governo, afixada no quadro de editais e
publicada em
MÁRCIA DAMI
Chefe da SG-01
..................................................................................................................................................................................
LEI Nº 5.648, DE 15 DE MARÇO DE 2007
------------------------------Projeto de Lei nº 016/2007 - Executivo Municipal
Dispõe sobre a realização de atividades provisórias ou
esporádicas de atuação direta no âmbito do comércio
varejista, com fins lucrativos ou não, no Município de São
Bernar-do do Campo, e dá outras providências.
WILLIAM DIB, Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, faz saber que a Câmara Municipal
de São Bernardo do Campo aprovou e ele promulga a seguinte lei:
Art. 1º. A pessoa física ou jurídica interessada em organizar, promover e instalar atividades provisórias ou esporádicas, bazares, shows, de atuação direta no âmbito do comércio varejista ou de
prestação de serviços ao usuário final no local do evento, com ou sem fins lucrativos, no Município
de São Bernardo do Campo, deverá requerer e obter:
I - deliberação prévia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo - SDET, e
II - a expedição do Alvará de Funcionamento de Eventos pela Secretaria de Obras.
§ 1º. Consideram-se atividades provisórias ou esporádicas, para os efeitos desta lei,
Ifeiras itinerantes;
II - bazares;
III - shows;
IV - exposições, e
V - demais atividades similares a critério da Administração Municipal.
§ 2º. O interessado em promover as atividades elencadas no § 1º, encaminhará à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turismo - SDET os documentos relacionados nesta lei, para análise
e deliberação prévia quanto à sua realização, desde que estejam enquadradas no inciso XIII, do
artigo 30, da Lei Municipal n° 5.370, de 3 de fevereiro de 2005.
§ 3º. Os shows deverão obter o respectivo Alvará de Funcionamento para Eventos, mesmo que
sejam realizados em locais autorizados para esse fim.
§ 4º. Excetuam-se do disposto neste artigo, as atividades de pequeno vulto, como quermesses,
bazares, dentre outras elencadas no § 1º do artigo 1º desta lei, organizadas por entidades beneficen-tes, sediadas no Município ou por promotores de eventos, desde que a renda auferida se
reverta integralmente às próprias entidades, sendo nesta hipótese exigida as seguintes formalidades:
I - requerimento formulado pela entidade ou por promotor de eventos, endereçado à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turismo, o qual deverá ser instruído minimamente com cópia simples
do estatuto da entidade ou do contrato social do promotor do evento, do documento de identidade
e do CPF do requerente, do qual deverá constar obrigatoriamente informação sobre qual a atividade a ser realizada, local, número estimado de pessoas e relacionar nominalmente as entidades
beneficiadas com a arrecadação;
II - aprovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo -SDET;
III - considerando a estimativa de pessoas, as características das atividades descritas no requerimento e estimativa de público, poderá exigir motivadamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico
e Turismo - SDET, outros documentos, em conformidade com esta lei, para a aprovação de que trata
o inciso II deste artigo.
Art. 2º. Para a expedição do Alvará de Funcionamento para os eventos a que se refere o artigo 1º,
os interessados deverão iniciar o procedimento junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico
e Turismo - SDET com:
I - requerimento constando razão social, ramos de atividade, endereço onde pretende se instalar
e o período no qual permanecerá em atividade;
II - documentos originais ou cópias autenticadas quando permitido:
a) contrato social ou comprovante de firma individual e suas alterações, bem como cópia dos atos
de eleição dos representantes legais, se caso for, devidamente registradas na Junta Comercial do
Estado de São Paulo - JUCESP;
b) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, ativo;
c) inscrição na Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo - DECA;
d) Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
e) documento de identidade;
f) comprovante de residência dos sócios;
g) certidões negativas de débitos nas esferas: Federal (inclusive INSS), Estadual e Municipal;
h) os interessados deverão apresentar a documentação (original ou cópia autenticada) legal exigida
pela Legislação Trabalhista e DRT, em relação a todos os funcionários/empregados que trabalharem no evento, de forma efetiva ou temporária, incluídos os terceirizados;
i) carnê do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU do ano vigente, do imóvel onde
será realizado o evento, exceto os referentes aos próprios municipais, quando serão observadas
as disposições do artigo 159 da LOM;
j) Alvará de Funcionamento do imóvel, ou permissão de uso, em se tratando de próprio municipal,
onde se realizará o evento, ou, não se inserindo nos casos de expedição de Alvará de Funcionamento, deverão ser apresentadas a Ficha de Informação Cadastral - FIC e cópia da planta aprovada do imóvel;
k) contrato de locação ou autorização do proprietário do imóvel, com firmas reconhecidas, constando
o período de utilização do mesmo;
l) Licença da Vigilância Sanitária Municipal, nos casos em que os produtos e serviços dependam de
inspeção sanitária, para serem colocados ao consumo em geral;
m) certidão para instalação, previamente emitida pela autoridade municipal competente, a ser
expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo;
n) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, específico para o evento;
o) laudo de profissional habilitado atestando quanto à segurança, capacidade de lotação, estrutura
e instalações elétricas e hidráulicas do imóvel e respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica
- ART;
p) croquis de localização de cada boxe, compartimento, estande, barracas e demais unidades de
vendas alocadas, bem como a relação dos respectivos expositores, separadas e isoladamente do
que cada um irá expor ou comercializar e a identificação numérica que irão ocupar;

q) cópia do ofício em que foram oferecidas aos comerciantes do Município,
através do Sindicato do Comércio Varejista do ABC, da Câmara dos Dirigentes Lojistas de São
Bernardo do Campo e da Associação Comercial, Industrial de São Bernardo do Campo, em prazo
de 60 (sessenta) dias anteriores ao início do evento, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da
quanti-dade de boxes ou compartimentos destinados ao evento e sua respectiva resposta;
r) atestado de Acessibilidade;
s) apresentação do recolhimento antecipado da Taxa de Fiscalização de Obra a que se refere o
artigo 3º, sem prejuízo do pagamento da taxa correspondente, por ocasião da expedição do Alvará
de Funcionamento para Eventos.
t) outros documentos julgados necessários, a critério da Administração Pública Municipal.
§ 1º. Os documentos referentes às alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f" e "g", deverão ser apresentados,
obrigatoriamente pelos interessados, pessoas físicas ou jurídicas, até 7 (sete) dias antes da realização do evento.
§ 2º. Os interessados deverão apresentar os documentos referentes à alínea "h", podendo os
mesmos ser substituídos por declaração de um contador, com autenticidade, até 07 (sete) dias
antes da realização do evento.
§ 3º. Para a autorização do evento pretendido poderão ser apresentados os protocolos dos documen-tos citados nas alíneas "l" e "n", ficando obrigatória a apresentação dos referidos documentos
até 07(sete) dias antes do evento, para a expedição do Alvará de Funcionamento para Eventos.
Quanto aos documentos solicitados nas alíneas "h", "j" e "k", deverão ser apresentados em seus
originais ou cópias autenticadas e o da alínea "i" em cópia simples.
Art. 3º. A liberação do competente Alvará de Funcionamento para Eventos não isenta interessados
de proceder, de forma antecipada, ao recolhimento da Taxa de Fiscalização de Obras, conforme
legisla-ção em vigor.
Art. 4º. O interessado deverá iniciar o procedimento previsto nesta lei, com antecedência mínima de
45 (quarenta e cinco) dias do início da realização do evento.
Art. 5º. As empresas prestadoras de serviço que paralelamente desenvolvem atividades comerciais
ficam obrigadas à apresentação de sua documentação fiscal relativa às operações devidamente
autorizadas pela Secretaria de Finanças do Município.
Parágrafo único. A critério da Administração Pública Municipal, poderá ser permitida a inscrição por
tempo determinado, de empresas prestadoras de serviço e que não tenham relações com as
atividades locais e afins, desde que não haja manifestação de interesse dos representantes locais,
e desde que observados os trâmites estabelecidos nos artigos 1º a 4º desta lei.
Art. 6º. O evento terá duração máxima de 10 (dez) dias, podendo este prazo ser renovado uma
única vez, mediante autorização expressa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
- SDET, ficando permitida a venda de produtos, mercadorias ou serviços que, exclusivamente,
guardem afinidade ou identidade com o objetivo do evento, exceto na área de alimentação.
§ 1º. A fiscalização do prazo de que trata o caput deste artigo será efetuada pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turismo - SDET.
§ 2º. No caso de prorrogação do evento e se realizado em próprio municipal, o expositor providenciará o recolhimento do valor ajustado pelo uso do imóvel.
Art. 7º. As instalações para a realização do evento deverão estar concluídas, pelo menos 2 (dois)
dias antes de seu início para que possam ser vistoriadas pelos órgãos técnicos e fiscais do Município,
sendo expressamente vedada a realização do mesmo enquanto não ocorrer a vistoria e a expedição
do respectivo Alvará de Funcionamento para Eventos;
Art. 8º. O local do evento deverá atender as condições de acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida.
§ 1º. Será exigida a apresentação do Atestado de Acessibilidade, devidamente assinado por responsá-vel técnico habilitado, acompanhado da ART e do registro no Município de São Bernardo do
Campo.
§ 2º. O Atestado referido no § 1º deste artigo e na alínea "r", do inciso II do artigo 2º, deverá
demonstrar as condições de acessibilidade nas áreas de circulação e de sanitários que o local
apresenta, atendendo a Lei Federal nº 10.098, de 8 de novembro de 2000, regulamentada pelo
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
Art. 9º. Para expedição dos documentos de que trata esta Lei cobrar-se-á os valores previstos na
legislação vigente, a saber:
I - Taxa de Fiscalização de Funcionamento: será cobrada de cada boxe, compartimento, barraca,
estande, ponto ou unidade de venda e congêneres instalados no local do evento, conforme valor
estabelecido na Tabela nº 2 da Lei Municipal nº 1.802, de 1969 - Código Tributário Municipal;
II - Taxa de Fiscalização de Publicidade: será cobrada conforme valor estabelecido na Tabela nº 3
da Lei Municipal nº 1.802, de 1969, observadas as modalidades de veiculação publicitária que o
interes-sado optar, desde que atendidas as disposições do Código de Posturas Municipal, e
III - Taxa de Fiscalização de Obras: será cobrada conforme valor estabelecido na Tabela nº 4 da Lei
Municipal nº 1.802, de 1969.
§ 1º. É indispensável, para a realização do evento, que todos os impostos, taxas, tarifas e preços
públicos previstos na Legislação Municipal, estejam devidamente quitados.
§ 2º. Os comprovantes de pagamento a que se refere o § 1º e o Alvará de Funcionamento para
Eventos deverão ser exibidos à Fiscalização do evento.
§ 3º. Havendo cobrança de ingresso, o Imposto Sobre Serviços - ISS deverá ser recolhido, na forma
e prazo previstos na legislação em vigor.
Art. 10. Constituem sanções aplicáveis às infrações decorrentes do não cumprimento das obrigações previstas nesta lei:
I - R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, para cada alteração de expositor identificada pelo promotor
do evento em relação prevista na alínea "p" do artigo 2º, mantendo-se a mesma atividade, exposição
e/ou comercialização;
II - R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, para cada alteração de expositor identificada pelo promotor
do evento em relação prevista na alínea "p" do artigo 2º, alterando-se a atividade, exposição e/ou
comercialização, e
III - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, para cada expositor não constante da relação apresentada
pelo promotor do evento em relação prevista na alínea "p" do artigo 2º.
§ 1º. Ficam sujeitos às sanções aplicáveis às infrações decorrentes do não cumprimento das obrigações previstas nesta Lei, os responsáveis pelo evento.
§ 2º. Os valores expressos em reais constantes dos incisos I, II e III serão atualizados monetariamente a partir de 1º de janeiro de cada ano, com base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado
- IGP-M, apurada pela Fundação Getúlio Vargas, relativamente ao período de 12 meses, compreendidos de 1º de janeiro a 31 de dezembro e assim mantido para todo o exercício fiscal, obedecendo
à mesma regra de atualização anual para os exercícios subseqüentes.
§ 3º. Não estão sujeitos às penalidades pecuniárias específicas de realização do evento, os responsá-veis pelo evento que, tendo cumprido integralmente as exigências referentes ao processo de
licencia-mento, não receberem o alvará nos prazos previstos nesta lei.
§ 4º. Não estão sujeitas às penalidades pecuniárias específicas de realização do evento, as alterações de expositores, constantes da relação apresentada pelo promotor que forem devidamente
informadas, por escrito, até 2 (dois) dias antes do início do evento.
Art. 11. As penalidades previstas no artigo anterior poderão ser aplicadas imediatamente após a
constatação da irregularidade e serão aplicadas por um período máximo de 3 (três) dias.
§ 1º. Esgotado o prazo para a aplicação das penalidades, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo - SDET elaborará a devida fundamentação sobre as irregularidades.
§ 2º. Com a devida fundamentação, relatando sobre as irregularidades, ou com a constatação de
que o local não atende os requisitos de segurança e demais exigências legais, acionará o Secretário
de Obras que autorizará o Departamento competente a lacrar o local do evento.
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§ 3º. Constatadas as irregularidades do evento ou do expositor, a Secretaria fiscalizadora do evento
poderá retirar o expositor não autorizado, bem como, seus equipamentos.
Art. 12. Poderá ocorrer a cassação do Alvará de Funcionamento para Eventos, a qualquer tempo,
quando houver o descumprimento desta lei.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Bernardo do Campo, 15 de março de 2007
WILLIAM DIB
Prefeito
EURICO SOUZA LEITE FILHO
Secretário Especial de Coordenação de Assessoramento Governamental
MIGUEL CORDOVANI
Secretário de Assuntos Jurídicos
OSMAR SANTOS DE MENDONÇA
Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Governo
FERNANDO LONGO
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Registrada na Seção de Atos Oficiais da Secretaria de Governo, afixada no quadro de editais e
publicada em
MÁRCIA DAMI
Chefe da SG-01
..................................................................................................................................................................................
LEI Nº 5.649, DE 15 DE MARÇO DE 2007
-------------------------------Projeto de Lei nº 019/2007 - Executivo Municipal
Dispõe sobre a reestruturação organizacional da Secretaria de Educação e Cultura, altera e inclui subseções e
dispositivos na Lei Municipal nº 2.240, de 13 de agosto de
1976, com suas alterações, e dá outras providências.
WILLIAM DIB, Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, faz saber que a Câmara Municipal
de São Bernardo do Campo aprovou e ele promulga a seguinte lei:
Art. 1º. O artigo 129, da Lei Municipal nº 2.240, de 13 de agosto de 1976, com suas alterações,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 129. Integram a Secretaria de Educação e Cultura os seguintes órgãos de deliberação coletiva:
I - Grupo de Planejamento Setorial - GPS-SEC;
II - Conselho Municipal de Educação - CMED;
III - Conselho Municipal de Cultura - CMC;
IV - Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural - COMPAHC;
V - Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CMAE, e
VI - Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvol-vimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - COMDEB." (NR)
Art. 2º. O artigo 228 da Lei Municipal nº 2.240, de 13 de agosto de 1976, com suas alterações, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 228. A Secretaria de Educação e Cultura compreende os seguintes órgãos de linha, diretamente subordinados ao titular da Pasta:
I - Departamento de Ações Educacionais - SEC-1;
II - Departamento de Ações Culturais - SEC-2;
III - Departamento de Apoio à Educação - SEC-3, e
IV - Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério - SEC-4."
(NR)
Art. 3º. O artigo 229 da Lei Municipal nº 2240, de 13 de agosto de 1976, com suas alterações passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 229. Integram a estrutura da Secretaria de Educação e Cultura, como órgãos do sistema de
assessoria e planejamento, vinculados diretamente ao titular da Pasta:
I - órgãos de suporte às atividades da Secretaria:
a) Gabinete, Assessoria, Expediente (GSEC), e
b) Grupo de Planejamento Setorial (GPS-SEC);
II - órgãos de assessoria da Administração Municipal:
a) Conselho Municipal de Educação - CMED;
b) Conselho Municipal de Cultura - CMC;
c) Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural - COMPAHC;
d) Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CMAE, e
e) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-mento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - COMDEB." (NR)
Art. 4º. O artigo 230, da Lei Municipal nº 2.240, de 13 de agosto de 1976 com suas alterações, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 230. Os Órgãos de linha da Secretaria de Educação e Cultura têm os seguintes órgãos subordinados:
I - Departamento de Ações Educacionais (SEC-1):
a) Divisão de Ensino Fundamental e Infantil (SEC-11):
1. Seção de Educação Infantil Região I (SEC-111);
2. Seção de Educação Infantil Região II (SEC-112);
3. Seção de Ensino Fundamental Região I (SEC-113), e
4. Seção de Ensino Fundamental Região II (SEC-114);
b) Divisão de Educação Especial, Jovens e Adultos e Entidades Conveniadas (SEC-12):
1. Seção de Atendimento às Entidades Assistenciais Conveniadas (SEC-121);
1.1 - Serviço de Suporte Pedagógico (SEC-121.1), e
1.2 - Serviço de Suporte Administrativo (SEC-121.2);
2. Seção de Educação de Jovens e Adultos (SEC-122);
3. Seção de Educação Especial (SEC-123):
3.1 - Serviço de Diagnóstico e Estimulação Essencial (SEC-123.1), e
3.2 - Serviço de Programas Escolares e Integração (SEC-123.2);
c) Divisão de Incremento ao Ensino (SEC-13):
1. Seção de Formação e Valorização do Magistério (SEC-131);
2. Seção de Biblioteca Escolar (SEC-132), e
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3. Seção de Programas Educacionais (SEC-133):
3.1 - Serviço de Atendimento aos Corais (SEC-133.1);
3.2 - Serviço de Ateliê de Artes (SEC-133.2), e
3.3 - Serviço de Atendimento a Programas Educacionais Extracurriculares (SEC-133.3), e
4. Seção de Laboratório e Educação Tecnológica (SEC-134);
II - Departamento de Ações Culturais (SEC-2):
a) Seção de Memória e Patrimônio Histórico e Cultural (SEC-201):
1.1 - Serviço de Memória e Acervo (SEC-201.1), e
1.2 - Serviço de Patrimônio Histórico (SEC-201.2);
b) Divisão de Difusão Cultural (SEC-21):
1. Seção de Promoção Cultural (SEC-211):
1.2 - Serviço de Projetos e Eventos (SEC-211.1);
2. Seção de Formação Cultural (SEC-212):
2.1 - Serviço de Assistência às Corporações Musicais (SEC-212.1), e
2.2 - Serviço de Incremento às Fanfarras (SEC-212.2);
3. Seção de Administração de Equipamentos Culturais (SEC-213):
3.1 - Serviço de Apoio Técnico (SEC-213.1);
4. Seção de Divulgação Cultural (SEC-214):
4.1 - Serviço de Atuação Comunitária (SEC-214.1);
III - Departamento de Apoio à Educação (SEC-3):
a) Divisão de Biblioteca Pública (SEC-31):
1. Seção de Processamento da Informação (SEC-311):
1.1 - Serviço de Processamento Técnico da Documentação (SEC-311.1);
1.2 - Serviço de Informatização (SEC-311.2), e
1.3 - Serviço de Aquisição e Conservação do Acervo (SEC-311.3);
2. Seção de Atendimento ao Usuário (SEC-312):
2.1 - Serviço de Biblioteca Ramal (SEC-312.1);
2.2 - Serviço de Extensão Bibliotecária (SEC-312.2), e
3. Seção de Difusão Informacional (SEC-313);
b) Divisão de Alimentação Escolar (SEC-32):
1. Seção de Supervisão e Alimentação Escolar (SEC-321);
2. Seção de Pesquisas Tecnológicas em Alimentação (SEC-322), e
3. Seção de Infra-Estrutura (SEC-323);
c) Divisão de Apoio ao Escolar (SEC-33):
1. Seção de Assistência ao Escolar (SEC-331);
1.1 - Serviço de Bolsas de Estudo e Auxílios (SEC-331.1);
1.2 - Serviço de Reembolso (SEC-331.2), e
1.3 - Serviço de Transporte (SEC-331.3);
d) Divisão de Manutenção e Suporte Escolar (SEC-34):
1. Seção de Manutenção e Suprimentos (SEC-341);
1.1 - Serviço de Suprimentos (SEC-341.1);
1.2 - Serviço de Manutenção e Controle de Bens Patrimoniais Móveis (SEC-341.2), e
1.3 - Serviço de Controle do Pessoal Operacional (SEC-341.3);
IV - Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério (SEC-4):
a) Divisão de Controle de Recursos Orçamentários (SEC-41):
1. Seção de Controle Financeiro (SEC-411):
1.1 - Serviço de Controle Orçamentário (SEC-411.1);
1.2 - Serviço de Apropriação de Custos (SEC-411.2), e
1.3 - Serviço de Controle de Pagamentos e Requisições (SEC-411.3);
2. Seção de Convênios e Contratos (SEC-412);
2.1 - Serviço de Administração de Convênios (SEC-412.1), e
2.2 - Serviço de Administração de Contratos (SEC-412.2);
b) Divisão de Administração do Quadro de Pessoal e Documentação (SEC-42):
1. Seção de Administração de Pessoal (SEC-421);
1.1 - Serviço de Contratação e Controle de Pessoal (SEC-421.1);
1.2 - Serviço de Administração dos Quadros do Magistério, Técnico e de Apoio (SEC-421.2), e
1.3 - Serviço de Administração do Quadro de Pessoal Conveniado (SEC-421.3);
2. Seção de Movimentação do Quadro e de Gerenciamento de Informações (SEC-422);
2.1 - Serviço de Movimentação do Quadro do Magistério e de Apoio (SEC-422.1), e
2.2 - Serviço de Informações Estatísticas e de Documentos Legais e Administrativos de Educação e
Cultura (SEC-422.2);
3. Seção de Suporte Técnico às Unidades Escolares (SEC-423);
3.1 - Serviço de Suporte Técnico aos Sistemas Educacionais (SEC-423.1), e
3.2 - Serviço de Suporte Técnico aos Equipamentos de Informática (SEC-423.2);
c) Divisão de Controle de APM - Associações de Pais e Mestres e Órgãos Colegiados (SEC-43):
1. Serviço de Apoio aos Órgãos Colegiados (SEC-430.1);
2. Seção de Apoio às APM - Associações de Pais e Mestres (SEC-431):
2.1 - Serviço de Acompanhamento e de Prestação de Contas das APM - Associações de Pais e
Mestres (SEC-431.1), e
2.2 - Serviço de Suporte Administrativo às APM - Associações de Pais e Mestres (SEC-431.2);
3. Seção de Controle da Execução dos Convênios com as APM - Associações de Pais e Mestres (SEC432):
3.1 - Serviço de Controle de Bens, Equipamentos e Materiais das APM - Associações de Pais e Mestres
(SEC-432.1), e
3.2 - Serviço de Análise da Documentação e Controle da Execução de Obras (SEC-432.2)." (NR)
Art. 5º. Fica revogado o artigo 237-A da Lei Municipal nº 2.240, de 13 de agosto de 1976, com suas
alterações.
Art. 6º. O artigo 237-D da Lei Municipal nº 2.240, de 13 de agosto de 1976, com suas alterações,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 237-D. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - COMDEB
tem as seguintes atribuições:
I - acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo instituído
pelo artigo 1º da Lei Federal n º 9424, de 24 de dezembro de 1996, com suas alterações; (AC)
II - promover a supervisão do Censo Educacional Anual, e
III - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais, mensais e atualizados, relativos aos
recursos repassados à conta do Fundo."(NR)
Art. 7º. Fica alterada a denominação da Subseção I da Seção V do Capítulo VI do Título II da Parte
II da Lei Municipal 2.240, de 13 de agosto de 1976, com suas alterações, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Subseção I
Das Atribuições do Departamento de Ações Educacionais - SEC-1" (NR)
Art. 8º. Os artigos 238 a 238-U da Lei Municipal nº 2.240, de 13 de agosto de 1976 com suas alterações, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 238. O Departamento de Ações Educacionais (SEC-1) tem como atribuição coordenar a execução de projetos e atividades da Secretaria de Educação e Cultura, especialmente:
I - promover a educação infantil, fundamental e especial, bem como a educação de jovens e adultos,
no Município;
II - planejar, organizar, coordenar e executar as ações técnico-pedagógicas, a fim de tornar efetiva,
no Município, a política educacional estabelecida pela Secretaria de Educação e Cultura;
III - definir, elaborar, coordenar e viabilizar a implantação de programas, projetos e atividades
voltadas ao desenvolvimento do ensino no Município e outras relativas ou integradas às ações
educacionais;
IV - estabelecer formas de acompanhamento e avaliação do processo educacional municipal no que
se refere à ação pedagógica;
V - elaborar, desenvolver e aplicar instrumentos de avaliação do sistema de ensino municipal, para
aferir a qualidade dos serviços ofertados em todos os seus aspectos, divulgar seus resultados, corrigir
eventuais falhas e acompanhar seu desempenho futuro;
VI - desenvolver e implantar programas, projetos e atividades de interesse do desenvolvimento do
ensino no Município;
VII - apoiar e orientar as unidades escolares na implementação do trabalho pedagógico e administrativo;
VIII - estabelecer diretrizes e normas organizacionais referentes ao calendário escolar, aos sistemas
de matrículas e à avaliação escolar;
IX - manter contato com entidades públicas ou particulares, nacionais e internacionais objetivando
o intercâmbio de experiências e o desenvolvimento técnico;
X - promover a orientação técnico-pedagógica do pessoal docente e especialista, necessários à
eficiência das ações educacionais e à melhoria da qualidade do ensino ofertado;
XI - desenvolver e coordenar pesquisas e estudos com o objetivo de definir diretrizes e normas
pedagógicas para o sistema municipal de ensino, em especial quanto aos aspectos curriculares,
supervisão, orientação pedagógica, recursos didáticos e materiais pedagógicos;

XII - integrar as diversas áreas de ensino, para estabelecer unicidade e uniformidade de procedimentos em relação à proposta pedagógica;
XIII - diagnosticar as necessidades de aperfeiçoamento e de atualização do pessoal docente,
técnico-pedagógico e administrativo;
XIV - promover a divulgação de eventos de interesse para a educação;
XV - realizar encontros, ciclos de estudos e/ou reuniões com equipes multidisciplinares e profissionais
das diversas áreas de ensino, para aprofundamento da atividade pedagógica e valorização dos
profissionais da educação;
XVI - expedir diplomas ou certificados relativos aos cursos ministrados;
XVII - planejar, desenvolver e implementar o Plano Municipal de Ensino;
XVIII - estabelecer diretrizes e critérios para a realização do processo de movimentação dos quadros
de magistério, técnico e de apoio à educação;
XIX - estabelecer diretrizes para a realização anual do censo escolar do Ministério da Educação e do
Desporto, e
XX - executar outras tarefas correlatas, a critério da Secretaria." (NR)
"Art. 238-A. A Divisão de Ensino Fundamental e Infantil (SEC-11) tem a atribuição de coordenar e
controlar a execução dos seguintes projetos da Secretaria, especialmente:
I - promover o ensino infantil e fundamental no município;
II - sugerir estudos, elaborar pesquisas e atividades sobre aspectos de sua área de atuação;
III - opinar sobre a realização de concursos e treinamento da sua área de atuação, fornecendo ao
setor competente os subsídios necessários para a realização dessas atividades;
IV - estudar as características físicas, sociais e psicológicas do educando, para definir a metodologia
de ensino apropriada;
V - propor ações para capacitação, qualificação, aperfeiçoamento ou reciclagem do quadro técnicopedagógico e a valorização dos profissionais da educação;
VI - garantir qualidade de atendimento às áreas de ensino;
VII - implementar as propostas curriculares para áreas de atuação e propor reformulações sempre
que necessário;
VIII - prestar assistência ao Departamento em matéria de sua responsabilidade;
IX - acompanhar e orientar a execução dos planos de ensino, avaliar os resultados, identificar as
necessidades de alterações e propor medidas para seu aperfeiçoamento durante sua implantação
e desenvolvimento;
X - elaborar, implementar e coordenar a atualização sistemática dos currículos das suas respectivas
áreas de atuação;
XI - desenvolver política integrada de atendimento aos alunos comprometida com visão geral e
integrada dos mesmos, em consonância com as diretrizes traçadas e considerando suas necessidades físicas, psíquicas, cognitivas e sociais;
XII - acompanhar o processo de movimentação dos quadros do magistério, técnico e de apoio da
rede municipal de ensino;
XIII - coordenar e orientar o trabalho das unidades subordinadas;
XIV - propor a elaboração do calendário escolar;
XV - realizar vistoria e emitir parecer em pedidos de autorização para funcionamento dos estabelecimentos do sistema de ensino infantil do município;
XVI - elaborar relatórios periódicos sobre sua área de atuação, e
XVII - executar outras tarefas correlatas." (NR)
"Art. 238-B. A Seção de Educação Infantil - Região I (SEC-111) tem a atribuição de coordenar e
controlar a execução dos projetos da Secretaria, especialmente:
I - promover a educação infantil no Município;
II - sugerir estudos e pesquisas sobre aspectos da área de educação infantil;
III - coletar dados e transformá-los em informações para análise e acompanhamento do crescimento
do sistema educacional;
IV - elaborar projetos e acompanhar o seu desenvolvimento e demais atividades relacionadas à área
de educação;
V - analisar, interpretar, difundir e armazenar informações relativas à rede física e manter contatos
com outros órgãos congêneres para obter outras informações relacionadas com sua área de atuação;
VI - elaborar, avaliar e submeter à apreciação da Divisão as propostas curriculares e suas reformulações;
VII - acompanhar e avaliar o desempenho dos profissionais com o objetivo de subsidiar o aperfeiçoamento dos programas de capacitação e os seus respectivos processos de evolução nas carreiras;
VIII - orientar as atividades de planejamento, organização e avaliação da ação pedagógica;
IX - supervisionar as atividades pedagógicas desenvolvidas na rede de educação infantil para avaliar
os resultados do processo ensino-aprendizagem;
X - assegurar o cumprimento das disposições legais relativas à organização didática e administrativa
das escolas, bem como das diretrizes da Secretaria de Educação e Cultura;
XI - efetuar o processo de validação de títulos e certificados para a contagem dos pontos necessários
à participação dos funcionários no processo de movimentação dos quadros de apoio à educação
e do magistério;
XII - acompanhar os processos de atribuição de classes e de movimentação do quadro do magistério;
XIII - propor medidas de apoio aos professores, visando superar os pontos críticos do currículo,
identificados por meio do sistema de avaliação;
XIV - identificar a demanda existente para implantação de novos equipamentos;
XV - elaborar o calendário escolar;
XVI - elaborar proposta orçamentária;
XVII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
XVIII - efetuar o controle da movimentação diária do quadro docente, com vistas a garantir o
funciona-mento das unidades escolares." (NR)
"Art. 238-C. A Seção de Educação Infantil - Região II (SEC-112) tem a atribuição de coordenar e
controlar a execução dos projetos da Secretaria, especialmente:
I - promover a educação infantil no Município;
II - sugerir estudos e pesquisas sobre aspectos da área de educação infantil;
III - coletar dados e transformá-los em informações para análise e acompanhamento do crescimento
do sistema educacional;
IV - elaborar projetos e acompanhar o seu desenvolvimento e demais atividades relacionadas à área
de educação;
V - analisar, interpretar, difundir e armazenar informações relativas à rede física e manter contatos
com outros órgãos congêneres para obter outras informações relacionadas com sua área de atuação;
VI - elaborar, avaliar e submeter à apreciação da Divisão as propostas curriculares e suas reformulações;
VII - acompanhar e avaliar o desempenho dos profissionais com o objetivo de subsidiar o aperfeiçoamento dos programas de capacitação e os seus respectivos processos de evolução nas carreiras;
VIII - orientar as atividades de planejamento, organização e avaliação da ação pedagógica;
IX - supervisionar as atividades pedagógicas desenvolvidas na rede de educação infantil para avaliar
os resultados do processo ensino-aprendizagem;
X - assegurar o cumprimento das disposições legais relativas à organização didática e administrativa
das escolas, bem como das diretrizes da Secretaria de Educação e Cultura;
XI - efetuar o processo de validação de títulos e certificados para a contagem dos pontos necessários
à participação dos funcionários no processo de movimentação dos quadros do magistério e de apoio
à educação;
XII - acompanhar os processos de atribuição de classes e de movimentação do quadro do magistério;
XIII - propor medidas de apoio aos professores, visando superar os pontos críticos do currículo,
identificados por meio do sistema de avaliação;
XIV - identificar a demanda existente para implantação de novos equipamentos;
XV - elaborar o calendário escolar;
XVI - elaborar proposta orçamentária;
XVII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
XVIII - efetuar o controle da movimentação diária do quadro docente, com vistas a garantir o
funcionamento das unidades escolares." (NR)
"Art. 238-D. A Seção de Ensino Fundamental Região I (SEC-113) tem as seguintes atribuições:
I - promover o Ensino Fundamental no Município;
II - analisar dados estatísticos para acompanhamento do crescimento do sistema educacional;
III - elaborar e acompanhar o desenvolvimento dos projetos e atividades educacionais afetos à sua
área de competência;
IV - elaborar, avaliar e submeter à apreciação da Divisão, as propostas curriculares e suas reformulações;
V - diagnosticar as necessidades de aperfeiçoamento e atualização do pessoal envolvido no processo de ensino-aprendizagem, e fazer sugestões sobre programas de aperfeiçoamento;
VI - acompanhar e avaliar o desempenho dos profissionais com o objetivo de subsidiar o aperfeiçoamento dos programas de capacitação e os seus respectivos processos de evolução nas carreiras;
VII - elaborar o calendário escolar;
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VIII - analisar, interpretar, difundir e armazenar dados para avaliação do rendimento escolar;
IX - acompanhar os processos de atribuição de classes e de movimentação do quadro do magistério;
X - subsidiar a elaboração das propostas de convênios, já existentes e outros a celebrar;
XI - orientar as atividades de planejamento, organização e avaliação da ação pedagógica;
XII - supervisionar as atividades pedagógicas desenvolvidas na rede de ensino fundamental para
avaliar os resultados do processo ensino-aprendizagem;
XIII - assegurar o cumprimento das disposições legais relativas à organização didática e administrativa
das escolas, bem como das diretrizes da Secretaria de Educação e Cultura;
XIV - efetuar o processo de validação de títulos e certificados para a contagem dos pontos necessários à participação dos funcionários no processo de movimentação dos quadros do magistério e
de apoio à educação;
XV - propor medidas de apoio aos professores, visando superar os pontos críticos do currículo,
identificados por meio do sistema de avaliação;
XVI - constatar e analisar problemas relativos à retenção e evasão escolar e propor soluções;
XVII - elaborar proposta orçamentária;
XVIII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades;
XIX - efetuar o controle da movimentação diária do quadro docente, com vistas a garantir o funcionamento das unidades escolares, e
XX - identificar a demanda existente para a implantação de novos equipamentos." (NR)
"Art. 238-E. A Seção de Ensino Fundamental Região II (SEC-114) tem as seguintes atribuições:
I - promover o Ensino Fundamental no Município;
II - analisar dados estatísticos para acompanhamento do crescimento do sistema educacional;
III - elaborar e acompanhar o desenvolvimento dos projetos e atividades educacionais afetos à sua
área de competência;
IV - elaborar, avaliar e submeter à apreciação da Divisão, as propostas curriculares e suas reformulações;
V - diagnosticar as necessidades de aperfeiçoamento e atualização do pessoal envolvido no processo de ensino e aprendizagem e fazer sugestões sobre programas de aperfeiçoamento;
VI - acompanhar e avaliar o desempenho dos profissionais com o objetivo de subsidiar o aperfeiçoamento dos programas de capacitação e os seus respectivos processos de evolução nas carreiras;
VII - elaborar o calendário escolar;
VIII - analisar, interpretar, difundir e armazenar dados para avaliação do rendimento escolar;
IX - acompanhar os processos de atribuição de classes e de movimentação do quadro do magistério;
X - subsidiar a elaboração das propostas de convênios, já existentes e outros a celebrar;
XI - orientar as atividades de planejamento, organização e avaliação da ação pedagógica;
XII - supervisionar as atividades pedagógicas desenvolvidas na rede de ensino fundamental para
avaliar os resultados do processo ensino-aprendizagem;
XIII - assegurar o cumprimento das disposições legais relativas à organização didática e administrativa
das escolas, bem como das diretrizes da Secretaria de Educação e Cultura;
XIV - efetuar o processo de validação de títulos e certificados para a contagem dos pontos necessários à participação dos funcionários no processo de movimentação dos quadros do magistério e
de apoio à educação;
XV - propor medidas de apoio aos professores, visando superar os pontos críticos do currículo,
identificados por meio do sistema de avaliação;
XVI - constatar e analisar problemas relativos à retenção e evasão escolar e propor soluções;
XVII - elaborar proposta orçamentária;
XVIII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades;
XIX - efetuar o controle da movimentação diária do quadro docente, com vistas a garantir o funcionamento das unidades escolares, e
XX - identificar a demanda existente para a implantação de novos equipamentos." (NR)
"Art. 238-F. A Divisão de Educação Especial, Jovens e Adultos e Entidades Conveniadas (SEC-12)
tem as seguintes atribuições:
I - promover a educação especial, educação de jovens e adultos no município;
II - sugerir estudos, elaborar pesquisas e atividades sobre aspectos de sua área de atuação;
III - opinar sobre a realização de concursos e treinamento da sua área de atuação, fornecendo ao
setor competente os subsídios necessários para a realização dessas atividades;
IV - estudar as características físicas, sociais e psicológicas do educando, definindo a metodologia
de ensino apropriada;
V - propor ações para capacitação, qualificação, aperfeiçoamento ou reciclagem do quadro técnico
- pedagógico;
VI - garantir qualidade de atendimento às áreas de ensino;
VII - implementar, supervisionar e coordenar convênios afetos à sua área de atuação;
VIII - prestar assistência ao Departamento em matéria de sua responsabilidade;
IX - acompanhar e orientar a execução dos planos de ensino, avaliar os resultados, identificar as
necessidades de alterações e propor medidas para seu aperfeiçoamento durante sua implantação
e desenvolvimento;
X - elaborar, implementar e coordenar a atualização sistemática dos currículos das áreas de ensino;
XI - desenvolver política integrada de atendimento aos alunos, considerando suas necessidades
físicas, psíquicas, cognitivas e sociais, em consonância com as diretrizes traçadas pela SEC;
XII - dar suporte técnico - pedagógico às creches conveniadas;
XIII - coordenar e orientar o trabalho das unidades subordinadas;
XIV - elaborar relatórios periódicos sobre sua área de atuação, e
XV - executar outras tarefas correlatas." (NR)
"Art. 238-G. A Seção de Atendimento as Entidades Assistenciais Conveniadas (SEC-121) tem as
seguintes atribuições:
I - elaborar projetos e acompanhar o seu desenvolvimento, e demais ações relacionadas à área de
sua atuação;
II - analisar, interpretar, difundir e armazenar dados relativos à rede física, e manter contatos com
outros órgãos congêneres para obter informações relacionadas com a sua área de atuação;
III - acompanhar e avaliar os convênios firmados com entidades assistenciais conveniadas;
IV - orientar as atividades de planejamento, organização e avaliação da ação pedagógica;
V - realizar vistoria e emitir parecer em pedidos de autorização para funcionamento dos estabelecimen-tos do sistema de ensino infantil do município, nos termos das legislações aplicáveis;
VI - supervisionar as atividades pedagógicas e administrativas desenvolvidas pelas entidades assistenciais conveniadas;
VII - analisar e dar parecer em solicitação de convênio de entidade assistencial;
VIII - elaborar calendário escolar;
IX - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
X - executar outras tarefas correlatas." (NR)
"Art. 238-H. O Serviço de Suporte Pedagógico (SEC-121.1) tem as seguintes atribuições:
I - dar suporte pedagógico às entidades assistenciais conveniadas, objetivando a implantação das
diretrizes da Secretaria de Educação e Cultura;
II - acompanhar e avaliar o desempenho dos profissionais que atuam nas entidades;
III - assegurar o cumprimento das disposições legais relativas à organização didática e administrativa;
IV - sugerir a realização de cursos para reciclagem para os funcionários das entidades assistenciais
conveniadas;
V - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades;
VI - apresentar, quando houver, irregularidades existentes nos Convênios firmados, e
VII - executar outras tarefas correlatas." (NR)
"Art. 238-I. O Serviço de Suporte Administrativo (SEC-121.2) tem as seguintes atribuições:
I - dar suporte administrativo às entidades conveniadas, objetivando a realização dos convênios;
II - analisar a documentação apresentada pelas Entidades;
III - manter contato com órgãos públicos e entidades particulares visando o intercâmbio de informações, bem como, celebrar convênios e contratos relacionados à área de atuação;
IV - recepcionar e treinar os membros integrantes das entidades assistenciais, quanto à preparação
da documentação exigida para o convênio;
V - manter-se atualizado em relação às legislações aplicáveis para a natureza do convênio;
VI - acompanhar a execução e prestação de contas dos convênios firmados;
VII - fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas dos convênios celebrados com as entidades assistenciais;
VIII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades;
IX - apresentar, quando houver, irregularidades existentes nos Convênios firmados, e
X - executar outras tarefas correlatas." (NR)
"Art. 238-J. A Seção de Educação de Jovens e Adultos (SEC-122) tem as seguintes atribuições:
I - estabelecer contatos com órgãos Estaduais, Federais e entidades particulares, visando o incremento de cursos supletivos e de alfabetização;
II - analisar dados estatísticos para acompanhar o crescimento do sistema educacional;
III - examinar e visar documentos relativos à vida escolar do aluno, bem como, os livros de registro
das unidades afetas à sua área;
IV - expedir atestados de escolaridade e controlar a freqüência mensal dos alunos e do pessoal
docente e administrativo conveniado;
V - elaborar propostas relativas à adequação de equipamentos e instalações para o funcionamento

de cursos;
VI - detectar a região da população alvo e viabilizar a implantação de cursos;
VII - elaborar proposta pedagógica em conjunto com profissionais que atuam na educação de jovens
e adultos;
VIII - constatar e analisar problemas relativos à retenção e evasão escolar, e propor soluções;
IX - realizar acompanhamento técnico-pedagógico dos convênios com entidades já existentes e
outras a celebrar;
X - viabilizar o sistema de educação à distância;
XI - viabilizar os projetos técnico-pedagógicos na sua área de atuação;
XII - realizar estudos que fundamentem a elaboração de propostas curriculares, especialmente com
referência ao diagnóstico e prognóstico da realidade sócio-econômica, cultural e educacional, em
relação à legislação e à evolução das ciências básicas e afins da Educação;
XIII - propor encontros dos educadores com profissionais que contribuam para o aprimoramento de
seu trabalho;
XIV - pesquisar, selecionar, sugerir e oferecer materiais que subsidiem a formação dos docentes;
XV - orientar as atividades de planejamento, organização e avaliação da ação pedagógica;
XVI - supervisionar as atividades pedagógicas desenvolvidas no Programa de Jovens e Adultos,
avaliando os resultados do processo ensino-aprendizagem;
XVII - oferecer sugestões e subsídios às autoridades superiores sobre deliberações pertinentes ao
processo educativo;
XVIII - avaliar, organizar e atualizar documentação pertinente ao processo pedagógico;
XIX - assegurar o cumprimento das disposições legais relativas à organização didática e administrativa
das classes, bem como as diretrizes da Secretaria de Educação e Cultura;
XX - coordenar a equipe técnica de educação de jovens e adultos, estabelecendo as diretrizes e
normas quanto ao desenvolvimento do processo pedagógico nas classes em funcionamento;
XXI - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
XXII - elaborar proposta orçamentária." (NR)
"Art. 238-K. A Seção de Educação Especial (SEC-123) tem as seguintes atribuições:
I - desenvolver política de atendimento ao portador de necessidades especiais baseando-se na
valorização, no respeito às diferenças e dignidade para todos os seres humanos, bem como, acesso
à informação e ao conhecimento;
II - planejar, estabelecer diretrizes, coordenar e implantar programas e propostas de atendimento
ao portador de necessidades especiais, pressupondo igualdade de oportunidades que satisfaçam
as necessidades, possibilidades de acesso ao conhecimento e diferentes ritmos de aprendizagem;
III - desenvolver propostas de ações em conjunto com as demais Seções e Secretarias possibilitando
formas complementares de atuação e acesso à informação no desenvolvimento do ensino;
IV - desenvolver uma política educativa que promova a pesquisa e o aprimoramento progressivo de
suas propostas para o portador de necessidades especiais, adequando-as aos princípios educacionais que norteiam o ensino e a acessibilidade;
V - planejar, coordenar, estabelecer diretrizes e implantar propostas para projetos especiais em sua
área de atuação;
VI - acompanhar e avaliar os projetos implantados;
VII - orientar e coordenar atividades que visem à melhoria da qualidade de serviços prestados e aos
programas vigentes;
VIII - analisar a coleta de dados para acompanhar o crescimento do sistema educacional;
IX - acompanhar e avaliar o desempenho dos profissionais com o objetivo de subsidiar o aperfeiçoamento dos programas de capacitação e os seus respectivos processos de evolução nas carreiras;
X - analisar, interpretar, difundir e armazenar dados de avaliação do rendimento escolar;
XI - avaliar e submeter à apreciação da Divisão, as propostas curriculares e suas reformulações;
XII - diagnosticar as necessidades de aperfeiçoamento e atualização do pessoal envolvido no
processo de ensino-aprendizagem e apresentar sugestões para o seu programa de aperfeiçoamento;
XIII - acompanhar e avaliar o desempenho dos profissionais lotados na unidade, com o objetivo de
subsidiar o processo de evolução na carreira e os programas de capacitação;
XIV - elaborar o calendário escolar;
XV - estabelecer diretrizes para implantação sistemática da educação especial, como modalidade de
educação escolar, nos diferentes níveis de ensino;
XVI - acompanhar os processos de atribuição de classes e de movimentação do quadro do magistério;
XVII - desenvolver política de integração para o ensino especial com o objetivo de implantá-lo
preferencial e gradativamente na rede regular de ensino;
XVIII - desenvolver ações pedagógicas visando à permanência dos portadores de necessidades
especiais nas classes regulares;
XIX - manter intercâmbio com instituições governamentais e não governamentais, objetivando a
criação de instituições destinadas ao atendimento dos casos graves de comprometimento mental ou
deficiên-cias múltiplas;
XX - realizar e sugerir estudos, pesquisas e avaliações referentes à utilização de técnicas, processos,
aparelhos e equipamentos especiais que possibilitem ao aluno acessibilidade ao ensino e melhor
aproveitamento de suas potencialidades;
XXI - desenvolver ações que permitam a efetiva integração do portador de necessidades especiais
no mercado de trabalho;
XXII - implantar programas de prevenção, detecção e atendimento aos portadores de necessidades
especiais, com o objetivo de minimizar a demanda reprimida no Município;
XXIII - efetuar o processo de validação de títulos e certificados para a contagem dos pontos necessários à participação dos funcionários no processo de movimentação dos quadros do magistério e de
apoio à educação;
XXIV - elaborar proposta orçamentária;
XXV - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades;
XXVI - promover o desenvolvimento e supervisionar a execução de programas e projetos na área de
arte e educação, em suas várias linguagens, para pessoas portadoras ou não de necessidades
especiais, e
XXVII - identificar a demanda existente para a implantação de novos equipamentos." (NR)
"Art. 238-L. O Serviço de Diagnóstico e Estimulação Essencial (SEC-123.1) tem as seguintes atribuições:
I - levantar o perfil bio-psicossocial do candidato com suspeita de deficiência, por meio de estudo e
diagnóstico interdisciplinar;
II - acompanhar, de forma efetiva, o atendimento dos encaminhamentos efetuados e orientações
indicadas, estabelecendo relação com órgãos, entidades envolvidas e os recursos disponíveis;
III - desenvolver programas de detecção, prevenção e intervenção precoce das deficiências em nível
institucional;
IV - promover a maximização do potencial do portador de necessidades especiais, por meio de
orientação às instituições escolares e assistenciais, à sua família e à comunidade na compreensão,
aceitação de sua deficiência e atendimento às suas necessidades;
V - acompanhar e avaliar o trabalho desenvolvido pela equipe de especialistas;
VI - contatar e remeter pedidos de relatórios a outros profissionais que atuam no estudo do caso,
para troca de informação;
VII - desenvolver o programa de estimulação essencial por meio de trabalho com a equipe multidisciplinar e integração dos pais;
VIII - manter contato e acompanhar o desenvolvimento do trabalho realizado pelas entidades
conveni-adas, ou não, que proporcionam atendimento, às crianças envolvidas no programa de
Estimulação Essencial;
IX - propor a compra de materiais pedagógicos, fisioterápicos e outros utilizados pelos especialistas;
X - providenciar o adequado encaminhamento das crianças que receberam atendimento no Programa de Estimulação Essencial às Unidades de Ensino ou entidades afins, de acordo com as conclusões diagnosticadas;
XI - colaborar na elaboração do calendário escolar;
XII - elaborar mapa geral de movimento do atendimento mensal;
XIII - elaborar proposta orçamentária, e
XIV - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades." (NR)
"Art. 238-M. O Serviço de Programas Escolares e Integração (SEC-123.2) tem as seguintes atribuições:
I - realizar estudos que fundamentem a elaboração de propostas curriculares, dentro das referências
diagnósticas do portador de necessidades especiais;
II - estabelecer planos que permitam implementar pedagogia centrada na criança, buscando a sua
inclusão no ensino regular de educação infantil e fundamental;
III - planejar ações que favoreçam maior envolvimento da família e da comunidade nas instituições
escolares vinculadas à unidade;
IV - promover ações que viabilizem a formação e orientação dos profissionais e instituições escolares,
no desenvolvimento de propostas pedagógicas adequadas às necessidades individuais de seus
alunos;
V - viabilizar a formação de pessoal de apoio às unidades escolares da rede municipal de ensino,
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objetivando a inclusão do portador de necessidades especiais;
VI - desenvolver programas que propiciem a educação e a formação profissional do jovem e do adulto
portador de necessidades especiais, objetivando integrá-los em atividades empresariais, agrícolas
ou na prestação de serviços;
VII - promover ações que desenvolvam a capacidade necessária às práticas da vida diária, e a
formação profissional nas áreas que atendam às expectativas e às exigências sociais e do mercado
de trabalho;
VIII - propor projetos para captar recursos por meio de convênios com órgãos governamentais e não
governamentais;
IX - elaborar proposta orçamentária, e
X - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades." (NR)
"Art. 238-N. A Divisão de Incremento ao Ensino (SEC-13) tem a atribuição de coordenar e controlar
a execução dos projetos da Secretaria, especialmente:
I - acompanhar o desenvolvimento dos projetos e atividades afetas à área de incremento ao ensino;
II - promover a articulação sistemática das diversas áreas relacionadas com o ensino, para elaborar
e avaliar os programas e projetos sob sua responsabilidade;
III - sugerir estudos e pesquisas sobre os assuntos relacionados à sua área de sua atuação;
IV - opinar sobre recrutamento e seleção de pessoal;
V - propor ações para capacitar, atualizar ou reciclar os profissionais, subordinados à unidade;
VI - implementar o desenvolvimento de programas especiais em complemento à educação de jovens
e adolescentes;
VII - propor o desenvolvimento de projetos de integração para as atividades que são desenvolvidas
em conjunto com outras Secretarias ;
VIII - desenvolver, em conjunto com a Divisão de Controle e Educação Ambiental - SHAMA-21,
projetos na área de educação ambiental;
IX - desenvolver programas e projetos especiais relacionados à informática em educação, saúde
escolar, educação para o trânsito e outros projetos e programas;
X - coordenar a execução dos programas relacionados às Bibliotecas Escolares, e
XI - garantir a consonância entre as ações dos órgãos auxiliares das escolas e a proposta pedagógica da Secretaria de Educação e Cultura." (NR)
"Art. 238-O. A Seção de Formação e Valorização do Magistério (SEC-131) tem as seguintes atribuições:
I - implantar programas e projetos que visem melhorar a qualificação profissional do professor;
II - realizar estudos para subsidiar os sistemas de ensino na formulação de política de qualificação
profissional do pessoal docente;
III - sugerir a realização de cursos de aperfeiçoamento e reciclagem para os funcionários da Secretaria de Educação e Cultura;
IV - fornecer subsídios para a elaboração e formalização de contratos com profissionais que ministrem
cursos de aperfeiçoamento e reciclagem para o pessoal do quadro do magistério;
V - providenciar infra-estrutura para realização de cursos, conferências, palestras, simpósios e congressos, na área de educação;
VI - manter registro e controle de freqüência dos participantes de cursos, conferências, palestras,
simpósios e congressos;
VII - expedir diplomas ou certificados relativos aos cursos oferecidos;
VIII - providenciar, distribuir e controlar os recursos didáticos a serem utilizados nos cursos de aperfeiçoamento do pessoal docente e administrativo;
IX - acompanhar o trâmite dos processos referentes à contratação de profissionais que irão atuar nos
programas de formação;
X - propor e aplicar instrumentos de avaliação dos profissionais contratados e dos cursos ministrados;
XI - pesquisar, junto às instituições governamentais e não governamentais, e divulgar a realização
de cursos, simpósios, palestras, congressos, para as unidades da Secretaria de Educação e Cultura;
XII - organizar e executar programa de integração quando do ingresso de novos funcionários na
Secretaria de Educação e Cultura;
XIII - providenciar os expedientes dos participantes em eventos, encaminhando-os à Divisão de
Treinamento de Pessoal - CRH-11;
XIV - elaborar proposta orçamentária;
XV - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
XVI - planejar, executar e avaliar cursos, sessões de estudo e intercâmbio de experiências que levem
à atualização didático-pedagógica e à valorização dos profissionais da educação." (NR)
"Art. 238-P. A Seção de Biblioteca Escolar (SEC-132) tem as seguintes atribuições:
I - planejar, organizar e administrar as Bibliotecas Escolares sob responsabilidade do Município
visando o bom desenvolvimento dos serviços biblioteconômicos;
II - elaborar, de acordo com os objetivos da Secretaria de Educação e Cultura, projetos de ações
educativas e culturais voltadas à comunidade escolar;
III - coordenar as atividades de informatização das Bibliotecas Escolares;
IV - promover a integração entre Bibliotecas Escolares e as unidades da Secretaria para a uniformização dos objetivos educacionais;
V - promover e coordenar estratégias para o eficiente tratamento da informação;
VI - planejar e coordenar eventos e atividades relacionados à área biblioteconômica para aprimoramen-to dos profissionais da área;
VII - estabelecer critérios para aquisição do acervo das bibliotecas escolares;
VIII - elaborar plano anual de trabalho de acordo com as metas estabelecidas pelo Departamento
de Ações Educacionais (SEC-1);
IX - promover e orientar a execução dos programas visando à divulgação do livro, do hábito da leitura,
da pesquisa e do livre acesso à informação;
X - analisar, estabelecer e coordenar rotinas de trabalho e alterações necessárias à maior eficácia
e racionalização dos serviços;
XI - promover ações para viabilizar publicações educacionais;
XII - planejar e coordenar as instalações de novas unidades;
XIII - planejar e executar a seleção e aquisição do acervo documentário da biblioteca de apoio
didático e videoteca, bem como planejamento e implantação do arquivo pedagógico;
XIV - promover a complementação da ação educativa na consecução dos objetivos do currículo
escolar;
XV - pesquisar, selecionar e coordenar os textos para publicações educacionais que contribuam para
atualização pedagógica dos educadores;
XVI - elaborar relatórios periódicos das diversas unidades, e
XVII - elaborar proposta orçamentária." (NR)
"Art. 238-Q. A Seção de Programas Educacionais (SEC-133) tem as seguintes atribuições:
I - colaborar no desenvolvimento dos programas voltados à integração da escola com a comunidade;
II - desenvolver programas sobre informática em educação, saúde escolar e outros projetos e programas extracurriculares;
III - acompanhar e orientar a execução dos planos, programas e projetos especiais da Secretaria,
avaliar os resultados, identificar e propor as alterações que se fizerem necessárias durante seu
desenvolvimento;
IV - identificar a demanda existente para implantação de novos programas e projetos;
V - programar seus eventos no calendário escolar;
VI - participar dos programas desenvolvidos pelas diversas unidades da Prefeitura;
VII - participar de projetos na área de Educação Ambiental, em conjunto com a Divisão de Projetos
Especiais - SHAMA-23 assegurando sua implantação e manutenção;
VIII - assessorar as unidades escolares, professores e especialistas no desenvolvimento de seus
projetos pedagógicos com interface na área de meio ambiente;
IX - manter contatos com entidades governamentais e não governamentais, visando à celebração
de convênios para sua área de atuação;
X - viabilizar projetos e programas da Secretaria de Educação e Cultura, que tenham cunho interativo
com unidades internas e externas à Secretaria;
XI - elaborar e apresentar documentos exigidos pelos órgãos governamentais e não governamentais;
XII - elaborar proposta orçamentária;
XIII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades;
XIV - desenvolver, juntamente com o Departamento de Engenharia de Trânsito - SU-4, e colaborar
na implantação de projeto sobre educação para o trânsito, e
XV - garantir a participação dos órgãos auxiliares das unidades escolares na definição e execução
dos projetos pedagógicos, culturais e de lazer, assegurando a sua participação no gerenciamento
da instituição." (NR)
"Art. 238-R. O Serviço de Atendimento aos Corais (SEC-133.1) tem as seguintes atribuições:
I - constituir coral nas unidades escolares da rede municipal de ensino, com o objetivo de desenvolver
o gosto pela musica;
II - despertar o sentimento de harmonia e a solidariedade através da musicalização;
III - programar eventos com a participação dos discentes, nas datas comemorativas;
IV - fomentar e incentivar a ampliação do universo do conhecimento musical do aluno, por intermédio
do coral;
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V - propor capacitação aos profissionais participantes dos corais das unidades escolares;
VI - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
VII - executar outras tarefas correlatas." (NR)
"Art. 238-S. Serviço de Ateliê de Artes (SEC-133.2) tem as seguintes atribuições:
I - propiciar apoio e instrumentos para os educadores no trabalho com a arte dentro da sala de aula;
II - incentivar os alunos a perceberem a arte de maneira prazerosa e como fruto do trabalho artístico;
III - criar atividades que estimulem o sentimento artístico nos discentes;
IV - difundir projetos referentes à sua área de atuação;
V - elaborar mostras de artes;
VI - promover o evento artistas da Secretaria de Educação e Cultura - SEC;
VII - propor e realizar a capacitação dos profissionais que atuam nos ateliês de artes;
VIII - apreciar o fazer artístico nas linguagens cênica e plástica;
IX - analisar e selecionar apresentações teatrais e organização da logística do teatro vai à esco-la/
escola vai ao teatro;
X - organizar visitas dos educadores às exposições de artes;
XI - implantar o acompanhamento mensal das atividades dos ateliês nas unidades escolares;
XII - participar em eventos em parceria com outras Secretarias;
XIII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
XIV - executar outras tarefas correlatas." (NR)
"Art. 238-T. O Serviço de Atendimento a Programas Educacionais Extracurriculares (SEC-133.3) tem
as seguintes atribuições:
I - executar programas voltados à integração da escola com a comunidade, em especial aqueles que
visem às atividades extracurriculares;
II - executar os programas voltados à saúde escolar;
III - promover atividades na educação ambiental, assegurando a sua implantação e manutenção;
IV - elaborar e apresentar documentos exigidos pelos Órgãos Governamentais e Não Governamentais, objetivando a parceria para estudos das áreas afetas;
V - orientar e acompanhar a implantação de programas afetos à sua área de atuação;
VI - fortalecer a comunicação entre os programas sob sua responsabilidade e os profissionais da
educação com a comunidade escolar na área de atuação;
VII - acompanhar a elaboração de técnicas pedagógicas relacionadas aos temas transversais integrantes do currículo escolar e extracurricular;
VIII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
IX - executar outras tarefas correlatas." (NR)
"Art. 238-U. A Seção de Laboratório e Educação Tecnológica (SEC-134) tem as seguintes atribuições:
I - planejar e organizar os Laboratórios das unidades escolares, visando o bom desenvolvimento dos
serviços pertinentes;
II - elaborar de acordo com os objetivos da Secretaria de Educação e Cultura, projetos de ações
educativas voltadas à comunidade escolar;
III - coordenar as atividades de implantação dos laboratórios e da educação tecnológica nas unidades escolares;
IV - promover a integração entre a educação tecnológica, laboratórios e as unidades da Secretaria,
para uniformização dos objetivos educacionais;
V - planejar e coordenar eventos e atividades relacionadas à área de educação tecnológica, para
aprimoramentos dos discentes;
VI - estabelecer critérios para aquisição dos equipamentos componentes dos laboratórios e educação tecnológica;
VII - elaborar plano anual de trabalho de acordo com as metas estabelecidas pelo Departamento
de Ações Educacionais - SEC-1;
VIII - analisar, estabelecer, e coordenar rotinas de trabalho e alterações necessárias à maior eficácia
e racionalização dos serviços;
IX - programar e acompanhar eventos de sua área de atuação;
X - identificar a demanda existente para implantação dos programas e projetos da área de atuação;
XI - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
XII - executar outras tarefas correlatas." (NR)
Art. 9º Fica alterada a denominação da Subseção II, da Seção V, do Capítulo VI, do Título II, da
Parte II, da Lei Municipal 2.240, de 13 de agosto de 1976, com suas alterações, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Subseção II
Das Atribuições do Departamento de Ações Culturais- SEC-2" (NR)
Art. 10. Os artigos 239 a 239-L da Lei Municipal nº 2240, de 13 de agosto de 1976 com suas alterações, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 239. O Departamento de Ações Culturais (SEC-2) tem a atribuição de coordenar e controlar a
execução dos projetos e atividades da Secretaria de Educação e Cultura, especialmente:
I - promover, incentivar e difundir as atividades artístico-culturais no Município;
II - realizar comemorações cívicas;
III - manter intercâmbio com entidades culturais congêneres particulares, federais, estaduais, municipais e internacionais, e
IV - coordenar as atividades ligadas à preservação do acervo histórico do Município." (NR)
"Art. 239-A. A Seção de Memória e Patrimônio Histórico e Cultural (SEC-201) tem as seguintes
atribuições:
I - promover o levantamento, a análise e a destinação dos diferentes acervos, visando organizar as
coleções de valor histórico e cultural e preservar a memória da Cidade;
II - administrar a conservação, a expansão e a difusão do acervo de museus;
III - elaborar projetos para criar o museu municipal;
IV - fornecer informações e subsídios a administradores, pesquisadores e público em geral, com base
nos documentos e objetos em custódia;
V - elaborar e coordenar programas e projetos para divulgar suas atividades;
VI - planejar, organizar e coordenar a realização de congressos, simpósios, seminários e cursos afetos
à sua área de atuação;
VII - elaborar materiais para publicações históricas e prestar orientação técnica aos órgãos geradores
de documentos de valor histórico e cultural;
VIII - cooperar com entidades oficiais e particulares no desenvolvimento de programas técnicos,
científicos e culturais, por meio de seus acervos;
IX - fornecer suporte técnico e administrativo ao Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural
- COMPAHC, de São Bernardo do Campo.
X - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
XI - elaborar proposta orçamentária." (NR)
"Art. 239-B. O Serviço de Memória e Acervo (SEC-201.1) tem as seguintes atribuições:
I - realizar pesquisas visando atender solicitações de órgãos da Administração e o público em geral;
II - selecionar, analisar, contextualizar e organizar documentos, fotos, fitas e objetos de valor histórico, objetivando a realização de exposições em museus da cidade, bem como, a composição de
novos acervos para museus;
III - realizar coleta de documentos e informações sobre a história administrativa do Município e
providenciar sua organização;
IV - efetuar entrevistas, transcrições e sinopses de depoimentos, identificar documentos, fotos e
objetos, indexando-os aos acervos respectivos;
V - elaborar análises descritivas e temáticas das diferentes espécies de acervos;
VI - preparar tabelas, guias, inventários e outros produtos baseando-se nas coleções do seu acervo;
VII - planejar os métodos e definir as normas técnicas para conservar e/ou restaurar seus acervos;
VIII - guardar e preservar os acervos de valor histórico e cultural do Município;
IX - analisar, catalogar e sistematizar os acervos de valor histórico, cultural, museológico, social e
administrativo para o Município;
X - realizar exposições, palestras, congressos, simpósios, seminários e cursos;
XI - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
XII - elaborar proposta orçamentária." (NR)
"Art. 239-C. O Serviço de Patrimônio Histórico (SEC-201.2) tem as seguintes atribuições:
I - assessorar tecnicamente o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural - COMPAHC, de
São Bernardo do Campo;
II - acompanhar os processos de tombamento de bens históricos e culturais em todas as suas fases;
III - vistoriar periodicamente todos os bens tombados, elaborar e apresentar relatórios de inspeção;
IV - propor ao COMPAHC, o desenvolvimento de programas de ação cultural que integrem, valorizem
e divulguem os diversos tipos de bens históricos e culturais;
V - administrar o museu do folclore municipal;
VI - realizar pesquisas na área do folclore;
VII - participar da organização anual da Procissão dos Carroceiros;
VIII - cadastrar os grupos folclóricos existentes no Município;
IX - elaborar e coordenar programas e projetos específicos da área;
X - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
XI - elaborar proposta orçamentária." (NR)

Notícias do Município - ATOS OFICIAIS
"Art. 239-D. A Divisão de Difusão Cultural (SEC-21) tem as seguintes atribuições:
I - implementar os programas, projetos e atividades do Departamento;
II - planejar, coordenar, promover e incentivar a cultura no Município;
III - organizar e coordenar programas e projetos de iniciação e formação artística;
IV - planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas com a divulgação cultural no Município;
V - programar, controlar e supervisionar as atividades dos espaços culturais do Município;
VI - gerenciar, preservar e difundir o acervo da Pinacoteca do Município, e
VII - manter intercâmbio com entidades congêneres nacionais e internacionais, públicas e particulares." (NR)
"Art. 239-E. A Seção de Promoção Cultural (SEC-211) tem as seguintes atribuições:
I - executar os programas de difusão cultural, promover e incentivar as manifestações artísticas em
seus diversos segmentos;
II - elaborar a programação cultural a ser desenvolvida nos espaços culturais do Município;
III - coordenar a realização de eventos em praças públicas e em outros espaços alternativos do
município;
IV - acompanhar a produção e a realização dos eventos em todas suas etapas;
V - executar os programas de expansão cultural do Município, visando à formação de novos espaços
de informação e ação cultural;
VI - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
VII - elaborar proposta orçamentária." (NR)
"Art. 239-F. O Serviço de Projetos e Eventos (SEC-211.1) tem as seguintes atribuições:
I - elaborar e coordenar novos projetos na área cultural;
II - programar e acompanhar a realização de eventos em praças públicas e em outros espaços
alternativos;
III - planejar e realizar concursos, festivais, mostras, congressos, seminários, simpósios e outros
eventos nas diversas linguagens artísticas;
IV - participar de programas das diversas Secretarias Municipais;
V - manter cadastro atualizado de produtores culturais do Município;
VI - programar e coordenar a realização de eventos alusivos a datas comemorativas e temas de
cunho cultural;
VII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
VIII - elaborar proposta orçamentária." (NR)
"Art. 239-G. A Seção de Formação Cultural (SEC-212) tem as seguintes atribuições:
I - executar os programas de iniciação e formação artística em suas unidades, tais como, cursos,
oficinas e outras atividades;
II - supervisionar os programas e atividades desenvolvidas pelo Espaço "Henfil" de Cultura;
III - promover e realizar exposições de arte, incluindo o Programa Anual de Exposições;
IV - promover e incentivar a realização de salões de arte;
V - coordenar atividades de formação e qualificação musical nas corporações, com o objetivo de
formar, preparar, especializar e atualizar e recapacitar os músicos em vários níveis;
VI - coordenar e orientar o funcionamento das corporações musicais, fanfarras e bandas municipais,
nas áreas administrativa e artística;
VII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
VIII - elaborar proposta orçamentária." (NR)
"Art. 239-H. O Serviço de Assistência às Corporações Musicais (SEC-212.1) tem as seguintes atribuições:
I - administrar a Banda Sinfônica Municipal;
II - orientar o funcionamento e prestar assistência às Corporações Musicais do Município;
III - incrementar a formação de Bandas Infanto-Juvenis;
IV - administrar todas as corporações musicais que venham a ser instituídas pela municipalidade, e
V - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades." (NR)
"Art. 239-I. O Serviço de Incremento às Fanfarras (SEC-212.2) tem as seguintes atribuições:
I - implantar fanfarras nas unidades de ensino fundamental das unidades escolares;
II - implantar o projeto "fanfarra nas escolas" objetivando resgatar esse tipo de manifestação cultural;
III - propiciar atividades extra classe a crianças e jovens que freqüentam as escolas municipais;
IV - promover eventos relacionados à área de atuação;
V - incentivar e apoiar a formação de fanfarras no âmbito municipal;
VI - administrar as fanfarras que venham a ser instituídas nas unidades escolares;
VII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
VIII - executar outras tarefas correlatas." (NR)
"Art. 239-J. A Seção de Administração de Equipamentos Culturais (SEC-213) tem as seguintes
atribuições:
I - administrar os espaços culturais e coordenar suas atividades, adequando-os às programações
culturais;
II - supervisionar e zelar pelos serviços de limpeza, vigilância e manutenção dos próprios municipais
gerenciados pelo Departamento de Ações Culturais (SEC-2);
III - coordenar e controlar os serviços de bilheteria dos espaços culturais;
IV - preparar e encaminhar expedientes para reformas e outros serviços de manutenção e conservação dos próprios municipais afetos ao Departamento de Ações Culturais (SEC-2);
V - promover inventário e manter controle dos bens patrimoniais móveis e imóveis do Departamento
de Ações Culturais (SEC-2);
VI - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
VII - elaborar proposta orçamentária." (NR)
"Art. 239-K. O Serviço de Apoio Técnico (SEC-213.1) tem as seguintes atribuições:
I - supervisionar o trabalho dos Administradores de Espaço Cultural;
II - fornecer apoio técnico para eventos externos programados pelo Departamento de Ações Culturais (SEC-2);
III - realizar vistoria constante nos próprios municipais administrados pelo Departamento de Ações
Culturais (SEC-2);
IV - acompanhar a execução dos serviços de manutenção, reforma e construção nos próprios
municipais administrados pelo Departamento de Ações Culturais (SEC-2);
V - elaborar e coordenar o cumprimento da escala de serviço dos motoristas e veículos colocados à
disposição do Departamento de Ações Culturais (SEC-2);
VI - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
VII - elaborar proposta orçamentária." (NR)
"Art.239-L. A Seção de Divulgação Cultural (SEC-214) tem as seguintes atribuições:
I - planejar, supervisionar e executar os trabalhos de divulgação dos eventos promovidos pelo
Departamento de Ações Culturais (SEC-2);
II - criar e aplicar novos métodos e tecnologias para divulgação dos eventos culturais, mantendo sua
atualização constante;
III - planejar e executar novas estratégias para divulgação dirigida, em função da diversificação da
programação cultural;
IV - coordenar a colocação de faixas e/ou cartazes, a distribuição de folhetos, programas, entre
outros materiais de divulgação;
V - manter contato permanente com os órgãos de imprensa para divulgar os eventos do Departamento de Ações Culturais (SEC-2);
VI - elaborar e manter atualizado cadastro de empresas, grupos, instituições e entidades de interesse
para a divulgação cultural;
VII - elaborar textos para cartazes, faixas, programas, volantes e matérias para imprensa escrita e
falada, relativos à programação cultural do Município;
VIII - documentar e arquivar todo o material promocional de interesse do Município;
IX - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
X - elaborar proposta orçamentária." (NR)
Art. 11. Fica acrescido à Lei Municipal 2.240, de 13 de agosto de 1976, o artigo 239-O, com a
seguinte redação:
"Art. 239-O. O Serviço de Atuação Comunitária (SEC-214.1) tem as seguintes atribuições:
I - atuar, junto às comunidades residentes em bairros distantes da sede do Município, na condição
de agente de divulgação das atividades desenvolvidas pelo Departamento de Ações Culturais (SEC2);
II - estabelecer contato permanente com associações de moradores e outras entidades representativas das comunidades residentes em bairros longínquos;
III - efetuar pesquisas e outros levantamentos em localidades distantes da sede do Município visando
obter informações que subsidiem as atividades da Seção de Divulgação Cultural (SEC-214), da
Seção de Promoção Cultural (SEC-211) e da Seção de Formação Cultural (SEC-212);
IV - estabelecer estratégias para divulgar as atividades culturais em locais periféricos;
V - atuar, em conjunto com a população dos bairros mais distantes da sede do Município, na realização e divulgação das atividades culturais;
VI - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
VII - elaborar proposta orçamentária." (AC)
Art. 12. Fica acrescida a Subseção III à Seção V do Capítulo VI do Título II da Parte II da Lei Municipal
2.240, de 13 de agosto de 1976, com suas alterações, com a seguinte redação:

"Subseção III
Das Atribuições do Departamento de Apoio à Educação - SEC-3" (AC)
Art. 13. Os artigos 240 a 240-W da Lei Municipal nº 2.240, de 13 de agosto de 1976, com suas
alterações, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 240. O Departamento de Apoio à Educação (SEC-3) tem como atribuição coordenar a execução
de projetos e atividades da Secretaria de Educação e Cultura, especialmente:
I - realizar as atividades de apoio aos departamentos integrantes da Secretaria, no que se refere
a alimentação escolar, manutenção de prédios, transporte, suprimentos e conservação de bens
patrimoniais;
II - manter contatos com órgãos públicos e particulares visando o intercâmbio de experiências e o
desenvolvimento técnico;
III - planejar e coordenar os projetos e atividades dos serviços pertencentes às Bibliotecas Públicas
Municipais, assegurando qualidade nos serviços prestados à comunidade;
IV - produzir e suprir as diversas unidades escolares e da Secretaria com material reprográfico;
V - viabilizar ações que assegurem aos educandos as condições sociais e materiais necessários à sua
promoção escolar e humana;
VI - planejar, coordenar e adotar medidas objetivando a aquisição de equipamentos, materiais
didáticos e uniformes a serem fornecidos a escolares do Município;
VII - estabelecer diretrizes e prioridades quanto ao transporte de escolares e uso da frota, de forma
a atender racionalmente todas as necessidades da Secretaria;
VIII - planejar, elaborar e apresentar proposta orçamentária para a aquisição de materiais, serviços
e equipamentos diversos, execução de obras de manutenção, reforma ou construção de próprios
municipais afetos à Secretaria de Educação e Cultura, e
IX - executar outras tarefas correlatas a critério da Secretaria de Educação e Cultura." (NR)
"Art. 240-A. A Divisão de Biblioteca Pública (SEC-31) tem as seguintes atribuições:
I - planejar, organizar e administrar as Bibliotecas Municipais visando o bom desenvolvimento dos
serviços biblioteconômicos;
II - coordenar e controlar a execução dos serviços desenvolvidos pelo processamento da informação
e de atendimento ao usuário;
III - estabelecer programa anual de atividades e promoções, otimizando os recursos físicos, financeiros e humanos;
IV - orientar as atividades relativas à manutenção do sistema informatizado;
V - apreciar e promover programas, projetos e atividades para integrar Biblioteca e Comunidade;
VI - implantar e desenvolver projetos referentes a novos métodos de trabalho, objetivando otimizar
os serviços prestados à população;
VII - estabelecer critérios para aquisição do acervo;
VIII - desenvolver e orientar a execução de programas voltados à divulgação do livro, ao incentivo
ao hábito da leitura, à pesquisa e ao livre acesso à informação;
IX - elaborar relatórios periódicos das diversas unidades
X - coordenar programas de intercâmbio entre as unidades da rede municipal e outras Bibliotecas e
Centros de Documentação;
XI - planejar e gerenciar as instalações de novas unidades;
XII - prestar assistência ao Departamento em matéria de sua responsabilidade, e
XIII - coordenar a elaboração da proposta orçamentária." (NR)
"Art. 240-B. A Seção de Processamento da Informação (SEC-311) tem as seguintes atribuições:
I - efetuar o controle dos documentos adquiridos por compra, doação e permuta e coordenar o seu
processamento técnico;
II - coordenar e supervisionar a catalogação, análise temática e indexação dos documentos seguindo as normas biblioteconômicas;
III - controlar a execução da normalização das publicações oficiais do Município e requerer o seu
registro legal;
IV - coordenar a armazenagem das informações no banco de dados;
V - supervisionar a avaliação e a conferência dos serviços resultantes do processamento automatizado;
VI - controlar e prestar assistência às bibliotecas integrantes do sistema automatizado;
VII - assegurar o cumprimento das cláusulas de convênios celebrados para o processamento da
informação de forma automatizada;
VIII - controlar a elaboração do inventário do acervo e respectivas baixas;
IX - efetuar o levantamento do acervo a ser encadernado, recuperado e restaurado;
X - definir métodos para conservar o acervo e supervisionar sua aplicação;
XI - coordenar o tombamento, preparo físico e expediente dos documentos processados, encaderna-dos, recuperados e restaurados;
XII - distribuir o pessoal lotado na unidade em função da demanda de serviços;
XIII - promover a elaboração da proposta orçamentária;
XIV - elaborar relatórios estatísticos e descritivos;
XV - promover e coordenar a elaboração de plano anual de trabalho, de acordo com as metas
estabelecidas pelo Departamento, e
XVI - programar a aquisição do material documentário para a composição do acervo da rede de
Bibliotecas e Pontos de Leitura." (NR)
"Art. 240-C. O Serviço de Processamento Técnico da Documentação (SEC-311.1) tem a seguintes
atribuições:
I - efetuar o processamento técnico dos documentos adquiridos por compra, doação e permuta;
II - catalogar, elaborar análise temática e indexar os documentos segundo as normas biblioteconômicas;
III - executar a normalização das publicações oficiais do Município e requerer o seu registro legal;
IV - disponibilizar as informações do acervo por meio de sistema automatizado;
V - subsidiar a Seção na formulação das propostas para reciclagem dos profissionais lotados na
unidade;
VI - elaborar relatórios estatísticos e descritivos;
VII - elaborar proposta orçamentária, e
VIII - elaborar plano anual de trabalho de acordo com as metas estabelecidas pelo Departamento."
(NR)
"Art. 240-D. O Serviço de Informatização (SEC-311.2) tem as seguintes atribuições:
I - armazenar e supervisionar a manutenção das informações no banco de dados;
II - controlar, conferir e avaliar os serviços resultantes do processamento automatizado;
III - orientar tecnicamente e controlar os procedimentos realizados nas bibliotecas integrantes do
sistema automatizado;
IV - assegurar a execução das cláusulas de convênios celebrados sobre o processamento da informa-ção, de forma automatizada;
V - promover a otimização e atualização do sistema automatizado;
VI - elaborar e organizar o inventário do acervo e respectivas baixas;
VII - subsidiar a Seção na formulação dos programas de reciclagem dos profissionais lotados na
unidade;
VIII - elaborar relatórios estatísticos e descritivos;
IX - elaborar proposta orçamentária;e
X - elaborar plano anual de trabalho de acordo com as metas estabelecidas pelo Departamento."
(NR)
"Art. 240-E. O Serviço de Aquisição e Conservação do Acervo (SEC-311.3) tem as seguintes atribuições:
I - avaliar, selecionar e adquirir de forma planificada o acervo documentário para a Rede de Bibliotecas;
II - desenvolver projetos para melhoria do acervo e a política de aquisição;
III - avaliar, selecionar e distribuir as doações de entidades e particulares;
IV - promover o acesso às informações de publicações de livros e outros documentos culturais para
seleção e aquisição;
V - realizar visitas a livrarias e editoras;
VI - estabelecer a política de aquisição em função dos estudos sobre o perfil do usuário;
VII - permutar o acervo documentário;
VIII - manter biblioteca depósito e controlar a circulação do acervo;
IX - implantar, de forma prévia e individual, o acervo adquirido por compra, doação ou permuta;
X - elaborar e propor o calendário de aquisição;
XI - adotar providências para otimizar e atualizar o Sistema Automatizado da área;
XII - promover o levantamento e supervisionar os serviços de encadernação, recuperação e restauração, segundo normas técnicas;
XIII - proceder ao tombamento, ao preparo físico e expedição dos documentos processados, encader-nados, recuperados e restaurados; (NR)
XIV - realizar o estudo de coleções, estabelecer critérios para recebimento de doações e coordenar
o inventário;
XV - elaborar relatórios estatísticos e descritivos;
XVI - elaborar proposta orçamentária, e
XVII - elaborar plano anual de trabalho de acordo com as metas estabelecidas pelo Departamento." (NR)

Notícias do Município - ATOS OFICIAIS
"Art. 240-F. A Seção de Atendimento ao Usuário (SEC-312) tem as seguintes atribuições:
I - desenvolver projetos, organizar e controlar os serviços relacionados com o sistema de biblioteconomia e comunicação documentária do Município;
II - coordenar, orientar e uniformizar os serviços de atendimento ao usuário;
III - estabelecer programas de integração entre biblioteca e comunidade;
IV - analisar as rotinas de trabalho e propor modificações para racionalizar os serviços executados;
V - disponibilizar as informações do acervo por meio de sistema automatizado;
VI - realizar atividades, tais como, congressos, seminários e outros eventos de interesse da área de
biblioteconomia;
VII - supervisionar os estudos sobre o perfil dos usuários e de coleções;
VIII - gerenciar a instalação de novas unidades;
IX - elaborar escala de trabalho que permita o controle e a distribuição racional do pessoal lotado na
unidade;
X - analisar o fluxo de consulentes, circulação e utilização do acervo;
XI - realizar o inventário periódico do acervo documentário e respectivas baixas;
XII - elaborar proposta orçamentária;
XIII - apresentar propostas para reciclagem e atualização dos profissionais lotados na unidade, e
XIV - elaborar relatórios estatísticos e descritivos." (NR)
"Art. 240-G. O Serviço de Biblioteca Ramal (SEC-312.1) tem as seguintes atribuições:
I - implementar projetos e propostas desenvolvidas para as Bibliotecas;
II - supervisionar periodicamente as bibliotecas ramais;
III - executar programas de integração entre biblioteca e comunidade;
IV - supervisionar os serviços de atendimento ao usuário;
V - desenvolver estudos sobre o perfil de usuários e coleções;
VI - fornecer subsídios para aquisição do acervo documentário das Bibliotecas Ramais;
VII - selecionar o material documentário;
VIII - subsidiar a Seção na divulgação das atividades das Bibliotecas Ramais;
IX - elaborar relatórios estatísticos e descritivos;
X - elaborar plano anual de trabalho de acordo com as metas da Divisão de Biblioteca;
XI - executar o serviço de reprografia e recolher os valores arrecadados;
XII - manter serviços de referências sobre fatos e datas históricas;
XIII - elaborar e executar exposições, palestras, vitrinas, painéis e outros, e
XIV - elaborar proposta orçamentária." (NR)
"Art. 240-H. O Serviço de Extensão Bibliotecária (SEC-312.2) tem as seguintes atribuições:
I - executar os serviços de atendimento nos Pontos de Leitura;
II - administrar a instalação de novas unidades;
III - fornecer subsídios para elaboração de rotinas de trabalho;
IV - controlar e avaliar fluxo de usuário, circulação e utilização do material documentário;
V - subsidiar a Seção na divulgação das atividades e serviços dos Pontos de Leitura;
VI - fornecer subsídios para a aquisição do acervo documentário para os Pontos de Leitura;
VII - desenvolver estudos sobre o perfil de usuários e coleções;
VIII - elaborar inventário periódico sobre o acervo de documentos e respectivas baixas;
IX - executar programas de integração entre biblioteca e comunidade;
X - manter contato periódico com as instituições onde estão instalados os Pontos de Leitura;
XI - elaborar proposta orçamentária;
XII - elaborar relatórios estatísticos e descritivos, e
XIII - elaborar plano anual de trabalho de acordo com as metas do Departamento." (NR)
"Art. 240-I. A Seção de Difusão Informacional (SEC-313) tem as seguintes atribuições:
I - subsidiar a Divisão de Biblioteca Pública e Espaços de Informação e setores competentes na
divulgação e no desenvolvimento das ações culturais;
II - participar do planejamento das atividades culturais e do programa de formação de funcionários;
III - planejar e coordenar a captação de recursos de acordo com o item II;
IV - coordenar e implantar programas promocionais de atividades culturais;
V - elaborar e coordenar programa de divulgação dos serviços e espaços de difusão informacional;
VI - elaborar cadastro de pessoas e grupos para ações culturais nas bibliotecas e espaços de leitura;
VII - elaborar e coordenar produção de material gráfico e audiovisual promocional das unidades
pertinentes à Divisão;
VIII - elaborar relatórios estatísticos e descritivos;
IX - elaborar plano anual de trabalho, de acordo com as metas estabelecidas pelo Departamento;
X - zelar pela manutenção de móveis, equipamentos e espaços sob sua responsabilidade, e
XI - exercer outras tarefas correlatas." (NR)
"Art. 240-J. A Divisão de Alimentação Escolar (SEC-32) tem a atribuição de coordenar e controlar a
execução dos projetos da Secretaria, especialmente:
I - estabelecer, em conjunto com o Conselho Municipal de Alimentação, as diretrizes que irão nortear
a política para a área de alimentação escolar;
II - elaborar estudos que indiquem as necessidades nutricionais e hábitos alimentares dos alunos,
mantendo contatos com a Secretaria de Saúde e outras afins para obter subsídios;
III - desenvolver pesquisas objetivando definir os indicadores que norteiam o aluno a optar entre o
consumo da alimentação escolar pública e aquela oferecida com fins lucrativos pela cantina escolar,
propondo ações de cunho educacional;
IV - incentivar o desenvolvimento de campanhas de fomento a horticultura e fruticultura junto à rede
escolar atendida, visando melhorar a qualidade de vida, motivar a alimentação natural e preservar
o meio-ambiente;
V - orientar e acompanhar os processos de compra e distribuição de gêneros alimentícios;
VI - sugerir, orientar, coordenar e desenvolver trabalho objetivando a utilização eficiente dos alimentos, promovendo ações educativas conjuntas com educadores, alunos e funcionários envolvidos;
VII - sugerir a formalização de convênios, visando a melhoria da qualidade dos serviços na área de
alimentação escolar;
VIII - propor, participar e motivar ações pedagógicas que objetivem a educação alimentar;
IX - estabelecer diretrizes para obter eficiência na prestação de serviços e no controle do recebimento
e consumo de produtos, fornecidos por terceiros, através de contratos, para a área de alimentação
escolar;
X - orientar as unidades subordinadas quanto a otimização dos recursos do Município e daqueles
oriundos de convênios celebrados em sua área de atuação;
XI - participar e promover seminários, congressos e conferências pertinentes à área de alimentação
escolar, bem como sugerir e incentivar processo de formação contínua do pessoal afeto;
XII - executar tarefas técnicas e administrativas correlatas a sua área;
XIII - assessorar seus superiores hierárquicos em matéria específica da área de alimentação, e
XIV - prestar assistência ao Departamento em matéria de sua responsabilidade." (NR)
"Art. 240-K. A Seção de Supervisão e Alimentação Escolar (SEC-321) tem as seguintes atribuições:
I - elaborar cardápios, acompanhar e orientar a sua preparação na rede escolar atendida;
II - sugerir técnicas adequadas de preparo da alimentação escolar, visando a preservação dos
nutrientes dos alimentos e higiene no processo;
III - analisar e emitir parecer técnico em processos de compra de gêneros alimentícios, utensílios e/
ou equipamentos;
IV - fornecer subsídios e elaborar tabelas de gêneros alimentícios;
V - efetuar análise dos mapas de distribuição de merenda, objetivando o estabelecimento de quantida-des "per capita" adequadas a cada unidade escolar;
VI - realizar pesquisa sobre a população escolar atendida, visando atendimento diferenciado àquelas que necessitem de dieta especial;
VII - elaborar cardápios compatíveis para atendimentos especiais solicitados pela superior administração;
VIII - encaminhar para análises laboratoriais periódicas os produtos alimentícios "in natura" ou as
refeições prontas, que irão compor os cardápios;
IX - desenvolver e realizar, em conjunto com as demais seções da área, propostas para formação,
especialização e atualização dos profissionais das cozinhas das unidades de ensino;
X - receber e analisar, diariamente, amostras dos alimentos que serão distribuídos às escolas;
XI - testar os gêneros alimentícios a serem consumidos, os novos produtos lançados no mercado,
elaborar e testar receitas básicas e alternativas;
XII - cuidar e zelar pelo bom funcionamento da cozinha experimental e orientar o preparo de refeições
para atendimentos especiais;
XIII - prestar orientação técnica na área de alimentação às cozinheiras, merendeiras, diretores e
demais funcionários das unidades escolares, objetivando garantir a qualidade da alimentação servida e o consumo eficiente de alimentos;
XIV - elaborar e manter controle atualizado de estoque de alimentos existentes nas escolas e no
almoxarifado, responsabilizando-se pela sua adequada preservação e efetivo consumo;
XV - orientar o consumo adequado dos produtos que compõem o cardápio servido, por meio de
supervisão periódica e acompanhamentos dos estoques dos gêneros existentes nas unidades
escolares;
XVI - efetuar, através de visitas periódicas, o controle de qualidade dos produtos entregues pelos

fornecedores e prestadores de serviços em conjunto com os responsáveis pelas unidades escolares;
XVII - fornecer subsídios à Divisão de Alimentação Escolar - SEC-32 para planejar os serviços de
manutenção das cozinhas e as aquisições de alimentos, equipamentos e utensílios, bem como, para
programar atividades referentes à reciclagem de pessoal lotado na unidade;
XVIII - fornecer dados e subsídios para elaboração da proposta orçamentária;
XIX - elaborar relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas, e
XX - desempenhar tarefas atribuídas pelos superiores hierárquicos, na sua área de atuação." (NR)
"Art. 240-L. A Seção de Pesquisas Tecnológicas em Alimentação (SEC-322) tem as seguintes atribuições:
I - orientar a realização de pesquisa nas áreas de alimentação e de equipamentos de cozinha,
visando acompanhar o desenvolvimento científico e tecnológico e emitir parecer técnico e administrativo quanto aos benefícios que poderão advir da aplicação de novas técnicas culinárias, produtos
alimentícios ou equipamentos;
II - propor o quantitativo do quadro de pessoal de cozinha necessário ao preparo da alimentação
escolar, por meio de estudos elaborados em função do cardápio introduzido;
III - sugerir e solicitar a compra de equipamentos de cozinha, utensílios e móveis necessários ao
atendimento das unidades escolares;
IV - acompanhar a utilização e manutenção dos equipamentos de cozinha, propondo alteração
provisória de cardápios, quando necessário;
V - elaborar e manter atualizado relatório estatístico e controle mensal de dados referentes à média
de consumo dos produtos alimentícios e materiais, por unidade escolar atendida;
VI - acompanhar a execução dos contratos de terceirização de serviços de pessoal operacional, de
manutenção das instalações de gás, dos equipamentos de cozinha e outros que interfiram na
prepara-ção da alimentação;
VII - criar e manter atualizado banco de dados e acervo técnico, científico e legal pertinente à área
de alimentação, e fornecer subsídios para o atendimento das unidades afetas;
VIII - propor e solicitar a compra de uniformes do pessoal de cozinha, atestar o recebimento e
encaminhar os documentos fiscais para pagamento;
IX - fornecer dados e subsídios para elaboração da proposta orçamentária;
X - elaborar relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas, e
XI - desempenhar tarefas atribuídas pelos superiores hierárquicos, na sua área de atuação."(NR)
"Art. 240-M. A Seção de Infra-estrutura (SEC-323) tem as seguintes atribuições:
I - controlar a freqüência e programar as férias dos funcionários de cozinha, planejar o atendimento
no período de recesso escolar, recuperação, merenda de férias e outras atividades correlatas;
II - criar banco de dados e manter atualizado controle dos bens patrimoniais, que estão alocados nas
cozinhas e refeitórios das unidades escolares;
III - prestar atendimento às unidades escolares e receber todos os documentos pertinentes à área
de alimentação escolar;
IV - elaborar e manter atualizados mapas de controle de alunos atendidos, e outros que possibilitem
a apropriação dos custos;
V - elaborar relatórios periódicos com dados estatísticos do atendimento prestado;
VI - fornecer subsídios à Seção de Controle Financeiro (SEC-411), dos diversos contratos a serem
formalizados;
VII - controlar e efetuar o acompanhamento dos repasses de recursos orçamentários resultantes de
convênios com a iniciativa privada, Governos Estadual e Federal;
VIII - solicitar a compra de gás de cozinha, recepcionar e atestar o efetivo recebimento, bem como
encaminhar a documentação fiscal para pagamento;
IX - expedir e controlar os pedidos para fornecimento de gêneros alimentícios, efetuar a conferência
dos produtos entregues nas unidades escolares e responsabilizar-se pela atestação do seu recebimen-to;
X - manter contatos com as empresas contratadas objetivando adequações de tabelas diárias,
semanais e mensais;
XI - encaminhar os documentos fiscais inerentes à Seção para os respectivos pagamentos, indicando
a dotação orçamentária a ser onerada;
XII - propor a adequação e atualização dos mapas de controles diversos, visando o aperfeiçoamento
dos serviços e melhor gerenciamento da área;
XIII - fornecer dados e subsídios para elaboração da proposta orçamentária;
XIV - elaborar relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas, e
XV - desempenhar tarefas atribuídas pelos superiores hierárquicos, na sua área de atuação."(NR)
"Art. 240-N. A Divisão de Apoio ao Escolar (SEC-33) tem as seguintes atribuições:
I - propor as diretrizes para a organização e funcionamento dos serviços afetos a sua área;
II - planejar a execução das ações relacionadas ao transporte em geral da Secretaria de Educação
e Cultura;
III - coordenar assistência financeira e material aos escolares carentes, por meio da concessão de
bolsas de estudos e bolsas auxílio;
IV - coordenar a compra do material escolar destinado aos alunos economicamente carentes;
V - planejar a execução dos serviços de reembolso de bolsas de estudos;
VI - prestar assistência aos Departamentos em matéria de sua responsabilidade;
VII - elaborar relatório periódico de suas atividades, e
VIII - executar outras tarefas correlatas."(NR)
"Art. 240-O. A Seção de Assistência ao Escolar (SEC-331) tem as seguintes atribuições:
I - manter contato com órgãos públicos e particulares visando a troca de informações, assim como
propor convênios relacionados com a assistência escolar;
II - prestar assistência financeira e material aos escolares economicamente carentes, por meio da
concessão de bolsas de estudo e bolsas-auxílio;
III - realizar estudos visando melhor solução no atendimento das necessidades sócio-econômicas dos
escolares;
IV - sugerir e emitir parecer quanto a compra de material escolar, destinado aos alunos economicamen-te carentes;
V - coordenar o serviço de reembolso de Bolsas de Estudo;
VI - firmar contratos com empresas de transportes coletivos, objetivando a aquisição de passes
escolares; (NR);
VII - manter contatos com órgãos Estaduais e Federais visando à concessão de auxílios para
transporte de alunos;
VIII - coordenar, avaliar a necessidade de ampliação da frota e gerenciar a prestação dos serviços
de transportes da Secretaria de Educação e Cultura;
IX - elaborar proposta orçamentária, e
X - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades."(NR)
"Art. 240-P. O Serviço de Bolsas de Estudo e Auxílios (SEC-331.1) tem as seguintes atribuições:
I - receber e autuar solicitações de bolsas de estudo;
II - atender o público e prestar informações aos munícipes e representantes dos estabelecimentos
de ensino a respeito dos critérios para obtenção de bolsas de estudo e bolsas auxilio;
III - acompanhar a atuação dos bolsistas, registrar e controlar sua freqüência escolar;
IV - realizar diligência para apurar as declarações prestadas pelo interessado em bolsa de estudo,
a fim de verificar com exatidão a situação econômica do candidato e de sua família;
V - providenciar comunicação aos interessados em bolsa sobre as decisões da Comissão de Bolsas
de Estudo, através do órgão oficial do Município ou por outros meios;
VI - programar e executar a prestação de assistência material e financeira aos escolares;
VII - realizar estudos e levantamentos que possibilitem a detecção das necessidades sócio-econômicas dos alunos da rede municipal de ensino;
VIII - providenciar a aquisição e encaminhar os materiais escolares às unidades de ensino beneficiadas;
IX - encaminhar documentação às escolas da rede estadual e municipal, referentes as solicitações
de materiais escolares;
X - efetuar o levantamento das escolas de ensino de 1º grau das redes municipal e estadual, cujos
alunos necessitam de passe escolar;
XI - providenciar a aquisição e a distribuição de passes escolares às unidades de ensino;
XII - providenciar documentação necessária à concessão de auxílio para transporte de alunos, junto
aos órgãos Estadual e Federal;
XIII - elaborar proposta orçamentária, e
XIV - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades."(NR)
"Art. 240-Q. O Serviço de Reembolso (SEC-331.2) tem as seguintes atribuições:
I - controlar e executar os serviços relativos ao reembolso das bolsas de estudo;
II - acompanhar periodicamente a situação escolar dos bolsistas;
III - providenciar comunicações aos interessados sobre as decisões da Comissão de Bolsas de
Estudo, por intermédio do jornal oficial do Município, ou por outros meios;
IV - atualizar periodicamente, o valor do reembolso e o número de horas a serem trabalhadas,
quando o pagamento da bolsa for efetuado em prestação de serviços à Prefeitura;
V - manter contato, periodicamente, com todas as unidades da Prefeitura, a fim de verificar se há
interesse na prestação de serviços de bolsistas;
VI - controlar a freqüência dos bolsistas que prestam serviços nas diversas unidades da Prefeitura;

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 16 DE MARÇO DE 2007 - 5
VII - elaborar os cálculos do valor dos reembolsos;
VIII - encaminhar ao setor competente, os processos de Bolsas de Estudo, para emissão de carnês
de reembolso;
IX - informar, periodicamente, ao Fundo de Assistência à Educação - FAED, os valores dos reembolsos de cada bolsista;
X - providenciar Termo de Quitação quando do término do pagamento de bolsa por meio de prestação de serviços;
XI - elaborar proposta orçamentária, e
XII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades."(NR)
"Art. 240-R. O Serviço de Transporte (SEC-331.3) tem as seguintes atribuições:
I - receber, programar e acompanhar as solicitações relativas à utilização de veículos oficiais;
II - registrar e controlar a freqüência do pessoal que presta serviços na unidade;
III - coordenar e realizar o transporte escolar dos alunos da rede municipal de educação especial;
IV - prestar atendimento aos demais setores da Secretaria de Educação e Cultura na execução dos
programas das diversas áreas;
V - acompanhar e orientar os usuários sobre a conservação, manutenção e uso adequado dos
veículos oficiais sob sua responsabilidade;
VI - manter a guarda dos veículos sob sua responsabilidade;
VII - encaminhar aos setores competentes as ocorrências de acidentes com veículos oficiais;
VIII - encaminhar aos setores competentes documentação dos veículos oficiais;
IX - elaborar a escala de acompanhantes dos veículos que são utilizados para transporte de alunos
portadores de necessidades especiais;
X - elaborar proposta orçamentária;
XI - cadastrar e triar os alunos a serem beneficiados com o transporte escolar;
XII - fazer reuniões periódicas com os pais dos alunos beneficiados com o transporte escolar, e
XIII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades."(NR)
"Art. 240-S. A Divisão de Manutenção e Suporte Escolar (SEC-34) tem as seguintes atribuições:
I - Planejar a execução das ações relacionadas a manutenção dos próprios pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura;
II - Propor as diretrizes para a organização e funcionamento dos serviços afetos a sua área;
III - propor e subsidiar a contratação de serviços de terceiros, quando necessário;
IV - fiscalizar o fiel cumprimento das clausulas contratuais celebradas com terceiros;
V - planejar, coordenar e orientar ações visando a ampliação da vida útil e melhoria do estado e de
conservação dos bens patrimoniais móveis;
VI - analisar e dar parecer em processos de compra de materiais, serviços e afins;
VII - avaliar os pedidos referentes a manutenção de bens patrimoniais moveis que compõe os
próprios municipais integrantes da Secretaria;
VIII - planejar o recebimento, o controle, a distribuição e o consumo de materiais da Secretaria;
IX - acompanhar o Serviço de Movimentação do Pessoal Operacional;
X - prestar assistência aos Departamentos em matéria de sua responsabilidade;
XI - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
XII - executar outras tarefas correlatas."(NR)
"Art. 240-T. A Seção de Manutenção e Suprimentos (SEC-341) tem as seguintes atribuições: (NR)
I - avaliar os pedidos referentes à execução dos serviços de manutenção das Unidades afetas à
Secretaria de Educação e Cultura;
II - controlar e administrar os materiais estocados;
III - sugerir programas de atualização e aperfeiçoamento de pessoal;
IV - propor estudos para fixar normas e padrões referentes ao sistema de manutenção preventiva
dos próprios e equipamentos da Secretaria de Educação e Cultura;
V - planejar e programar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, objetivando otimizar os
recursos humanos, materiais e financeiros, bem como, minimizar os transtornos às atividades desenvolvidas nos próprios municipais geridos pela Secretaria;
VI - elaborar proposta orçamentária, e
VII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades."(NR)
"Art. 240-U. O Serviço de Suprimentos (SEC-341.1) tem as seguintes atribuições: (NR)
I - elaborar e encaminhar ao Almoxarifado Central, a pedido das diversas unidades da Secretaria,
requisição de material estocável de escritório, de limpeza, e outros necessários ao bom andamento
das atividades da Secretaria;
II - manter o controle do estoque dos materiais requisitados;
III - manter a guarda dos equipamentos sob sua responsabilidade;
IV - receber e distribuir materiais às unidades da Secretaria de Educação e Cultura;
V - planejar e realizar inventários dos materiais afetos à Secretaria de Educação e Cultura;
VI - controlar a existência de materiais e produtos em estoques, especialmente quanto ao prazo de
validade e definir o seu destino;
VII - realizar, periodicamente, levantamento dos materiais utilizados por área de ensino, objetivando
oferecer subsídios para a elaboração de planilhas de custos;
VIII - elaborar proposta orçamentária, e
IX - elaborar relatórios periódicos de suas atividades."(NR)
"Art. 240-V. O Serviço de Manutenção e Controle de Bens Patrimoniais Móveis (SEC-341.2) tem as
seguintes atribuições: (NR)
I - receber pedidos para execução de serviços de manutenção em bens patrimoniais móveis instalados nas Unidades afetas à Secretaria de Educação e Cultura;
II - elaborar e encaminhar, a pedido das diversas unidades da Secretaria, Solicitações de Serviços
em Bens Patrimoniais Móveis aos órgãos competentes da administração, e acompanhar o seu atendimen-to a fim de obter subsídios para apropriação de custos;
III - controlar e disciplinar a utilização e destinação dos materiais de manutenção;
IV - vistoriar as unidades afetas à Secretaria de Educação e Cultura para instruir expedientes referentes à manutenção de bens patrimoniais móveis;
V - manter registro dos atendimentos realizados nos bens patrimoniais móveis instalados nos estabelecimentos de ensino;
VI - vistoriar e fiscalizar, juntamente com a chefia, a execução dos serviços de manutenção contratados de terceiros, em próprios municipais ou em bens patrimoniais móveis da Secretaria;
VII - receber, controlar e distribuir os bens patrimoniais móveis;
VIII - analisar e emitir parecer, juntamente com a chefia, em processos de serviços e expedientes afins;
IX - organizar e manter atualizado o cadastro de bens patrimoniais móveis, dos próprios municipais
da Secretaria de Educação e Cultura, bem como, definir a destinação dos materiais e equipamentos
inservíveis;
X - manter a guarda dos equipamentos sob sua responsabilidade;
XI - elaborar proposta orçamentária, e
XII - elaborar relatórios periódicos de suas atividades."(NR)
"Art. 240-W. O Serviço de Controle do Pessoal Operacional (SEC-341.3) tem as seguintes atribuições:
I - executar o processo diário de controle do quadro de funcionários operacionais;
II - atribuir local de trabalho aos funcionários recém contratados;
III - manter atualizado os registros dos locais dos funcionários operacionais;
IV - informar diariamente, à Seção de Administração de Pessoal, as modificações de local de trabalho
dos servidores operacionais;
V - encaminhar os dados sobre as contratações necessárias à unidade responsável;
VI - dar suporte às unidades da Secretaria em matéria de sua responsabilidade;
VII - orientar as unidades da Secretaria de Educação e Cultura sobre os encaminhamentos para
apuração disciplinar;
VIII - sugerir a realização de cursos de reciclagem para os funcionários operacionais da Secretaria;
IX - controlar, diariamente, o quadro de servidores afastados;
X - elaborar relatório periódico de suas atividades, e
XI - executar outras tarefas correlatas."(NR)
Art. 14. Fica acrescida a Subseção IV à Seção V do Capítulo VI do Título II da Parte II da Lei Municipal
2.240, de 13 de agosto de 1976, com suas alterações, com a seguinte redação:
"Subseção IV
Das Atribuições do Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do
Magistério - SEC-4" (AC)
Art. 15. O artigo 240-X da Lei Municipal nº 2.240, de 13 de agosto de 1976, com suas alterações,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 240-X. O Departamento de Controle Orçamentário e de Administração do Quadro do Magistério
(SEC- 4) tem a atribuição de coordenar e controlar a execução dos programas e projetos da Secretaria de Educação e Cultura, especialmente:
I - planejar, coordenar e realizar serviços de apoio técnico e administrativo atinentes às áreas de
educação e cultura;
II - planejar, coordenar a elaboração e controlar a execução do orçamento, bem como, gerir os
contratos e convênios da Secretaria de Educação e Cultura;
III - garantir o cumprimento das normas legais e administrativas referentes aos contratos e convênios;
IV - adotar providências junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes com a
finalidade de captar recursos financeiros destinados aos fundos, programas, projetos e atividades
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das áreas de educação e cultura;
V - sugerir a formalização de convênios com órgãos públicos ou particulares, nacionais e internacionais, objetivando o aprimoramento das ações educacionais e culturais, o intercâmbio de informações,
bem como, o aporte de recursos financeiros para melhoria do ensino e incremento da cultura no
município;
VI - acompanhar os processos alusivos à prestação de serviços terceirizados contratados pela Secretaria, e outros em geral, sugerindo o cancelamento ou a formalização de contratos, quando for o
caso;
VII - orientar, coordenar e consolidar, em nível global, o diagnóstico de necessidades de expansão
da rede física das escolas, baseando-se no crescimento da demanda em relação às vagas existentes
na rede de ensino;
VIII - elaborar estudos e desenvolver métodos adequados para apropriação de custos;
IX - consolidar as propostas orçamentárias das diversas unidades que integram a Secretaria;
X - manter contatos com órgãos públicos e entidades particulares, visando o intercâmbio de informações, bem como, propor e celebrar convênios e contratos relacionados com as áreas de educação
e cultura;
XI - prestar suporte técnico e administrativo às demais unidades da Secretaria, especialmente no que
se refere à execução das atividades de gerenciamento de recursos materiais, humanos e financeiros
e outras tarefas de apoio que impliquem no bom desenvolvimento dos programas e projetos da
Pasta;
XII - coordenar e controlar a administração de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura;
XIII - implementar e executar metodologias de controle e acompanhamento nos aspectos de planejamento, gerenciamento de informações e de documentos;
XIV - acompanhar, identificar, quantificar e controlar a despesa em conjunto com os ordenadores de
despesas;
XV - informar e assessorar o Secretário da Pasta em assuntos referentes à administração da Secretaria, abrangendo as matérias de recursos humanos, materiais e financeiros, bem como o da área de
tecnologia da informação;
XVI - avaliar os processos tecnológicos aplicados na Secretaria de Educação e Cultura;
XVII - coordenar projetos especiais dentro da sua área de atuação;
XVIII - controlar a execução dos contratos com as APMs - Associações de Pais e Mestres das Unidades
Escolares, tanto na prestação de contas, bens, equipamentos, obras e serviços;
XIX - executar outras tarefas correlatas, de acordo com a Secretaria, e
XX - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades."(NR)
Art. 16. Ficam acrescidos os artigos 240-Y a 240-Z-Y à Lei Municipal nº 2.240, de 13 de agosto de
1976 com suas alterações, que passam a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 240-Y. A Divisão de Controle de Recursos Orçamentários (SEC-41) tem as seguintes atribuições:
I - controlar a execução orçamentária global da Secretaria, controlando as despesas em conjunto
com os ordenadores de despesas;
II - viabilizar a execução do Orçamento Anual, coordenando a elaboração da proposta orçamentária
da Pasta;
III - coordenar a implementação de metodologias, em conjunto com outras áreas da administração,
a fim de viabilizar o acompanhamento da apropriação de custos das Unidades afetas à Secretaria
de Educação e Cultura;
IV - coordenar as ações relativas ao controle de pagamentos e requisições da Secretaria de Educação e Cultura;
V - propor celebrações de convênios que possam vir a ser estabelecidos com organizações governamentais e não governamentais, nacionais e/ou internacionais, para a área de Educação e Cultura;
VI - propor contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais e/ou internacionais, objetivando
a captação de recursos para o desenvolvimento de planos, programas e projetos da Secretaria;
VII - assessorar os Departamentos em matéria de sua responsabilidade;
VIII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
IX - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z. A Seção de Controle Financeiro (SEC-411) tem as seguintes atribuições:
I - orientar as unidades quanto aos procedimentos que devem ser observados para realizar pesquisas de preços de mercado e para apurar custos referentes à aquisição de materiais, bens e serviços;
II - coordenar e orientar o encaminhamento de processos referentes às aquisições de materiais,
obras e serviços da Secretaria;
III - orientar as unidades na realização de pesquisas visando obtenção de subsídios para especificações adequadas de materiais, produtos e serviços diversos a serem adquiridos pela Secretaria;
IV - orientar as diversas unidades da Secretaria de Educação e Cultura, na elaboração de suas
propostas orçamentárias;
V - elaborar os cálculos referentes ao repasse de verbas às APMs - Associações de Pais e Mestres,
providenciando o encaminhamento de minuta de lei ao Secretário da Pasta;
VI - acompanhar a execução do orçamento global da Secretaria de Educação e Cultura;
VII - administrar e executar ações relativas ao controle de requisições e pagamentos e requisições
da Secretaria;
VIII - prestar suporte técnico às APMs - Associações de Pais e Mestres em matérias relativas à sua área
de atuação;
IX - prestar suporte técnico as diversas unidades da Secretaria em matéria de sua responsabilidade;
X - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
XI - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-A. O Serviço de Controle Orçamentário (SEC-411.1) tem as seguintes atribuições:
I - controlar a execução orçamentária dentro dos termos estabelecidos pela Secretaria de Educação
e Cultura;
II - fazer cumprir as prioridades e diretrizes da Secretaria no que se refere à aquisição de materiais,
obras e serviços;
III - acompanhar a aplicação das despesas e receitas referentes ao Fundo de Manutenção e
Desenvol-vimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e outras receitas oriundas
de outros fundos vinculados à Secretaria (FUNDEB);
IV - coordenar a elaboração da proposta orçamentária da Secretaria de Educação e Cultura;
V - prestar suporte técnico às diversas unidades da Secretaria em matéria de sua responsabilidade;
VI - acompanhar a execução orçamentária dos contratos de fornecimento;
VII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
VIII - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-B. O Serviço de Apropriação de Custos (SEC-411.2) tem as seguintes atribuições:
I - apropriar e controlar financeiramente os custos da Secretaria por meio da elaboração sistemática
de planilhas referentes às despesas com obras, serviços, equipamentos e materiais de consumo;
II - emitir minutas de Guias de Arrecadação Municipal - GAM, referentes aos recolhimentos de preços
públicos cobrados pelo uso de bens e/ou prestações de serviços;
III - realizar pesquisas de preços visando à obtenção de subsídios para a composição e adequação
de preços públicos;
IV - proceder a levantamentos periódicos a fim de coletar informações e traçar parâmetros para a
composição do custo-aluno;
V - participar de projetos e Comissões objetivando a administração da apropriação de custos;
VI - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
VII - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-C. O Serviço de Controle de Pagamentos e Requisições (SEC-411.3) tem as seguintes
atribuições:
I - controlar as requisições de compras, relativas a materiais, obras e serviços da Secretaria de
Educação e Cultura;
II - receber, conferir e encaminhar para pagamento a documentação fiscal pertinente às requisições
processadas;
III - encaminhar e acompanhar o andamento das requisições de compra de materiais e de serviços
para a Coordenadoria de Licitações e Materiais (CLM);
IV - elaborar as especificações e padronizações de materiais utilizados pela Secretaria, tanto os de
uso permanente quanto os de consumo, mantendo-as permanentemente atualizadas;
V - executar os serviços de atendimento e orientação às unidades da Secretaria sobre as aquisições
de materiais e serviços;
VI - dar suporte técnico às diversas unidades da Secretaria em matéria de sua responsabilidade;
VII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
VIII - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-D. A Seção de Convênios e Contratos (SEC-412) tem as seguintes atribuições:
I - administrar a execução de contratos e convênios de interesse da Secretaria de Educação e
Cultura;
II - propor medidas que objetivem o aperfeiçoamento e a formalização de novos contratos e convênios;
III - subsidiar, no âmbito jurídico, a apresentação de informações ou defesa junto a diversos órgãos;
IV - processar as contratações diversas nos termos da legislação específica;
V - implementar metodologias atualizadas de controle de acompanhamento de contratos e convênios
firmados com a Secretaria de Educação e Cultura;
VI - atender às exigências legais, quanto à documentação exigida para assinatura dos contratos
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firmados pela Secretaria;
VII - prestar suporte técnico às diversas unidades da Secretaria em matéria de sua responsabilidade;
VIII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
IX - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-E. O Serviço de Administração de Convênios (SEC-412.1) tem as seguintes atribuições:
I - administrar a execução dos convênios de interesse da Secretaria de Educação e Cultura;
II - acompanhar o cumprimento de todas as cláusulas dos convênios firmados pela Secretaria e
propor medidas para renovações, aditamentos ou cancelamentos, sempre que necessário;
III - elaborar propostas de minutas de convênios pertinentes à Secretaria de Educação e Cultura;
IV - elaborar relatórios sobre acompanhamento dos convênios firmados pela Secretaria, quanto a
sua vigência, autuações, evoluções de preços e demais ocorrências;
V - atender às necessidades legais quanto à documentação exigida para assinatura dos convênios
firmados pela Secretaria;
VI - prestar suporte técnico às diversas unidades da Secretaria em matérias de sua responsabilidade;
VII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
VIII - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-F. O Serviço de Administração de Contratos (SEC-412.2) tem as seguintes atribuições:
I - administrar a execução dos contratos de interesse da Secretaria de Educação e Cultura;
II - acompanhar o cumprimento de todas as cláusulas dos contratos firmados pela Secretaria e propor
medidas para renovações, aditamentos ou cancelamentos, sempre que necessário;
III - elaborar propostas de minutas de contratos pertinentes à Secretaria de Educação e Cultura;
IV - elaborar relatórios sobre acompanhamento dos contratos firmados pela Secretaria, quanto à sua
vigência, autuações, evoluções de preços e demais ocorrências;
V - atender às necessidades legais quanto à documentação exigida para assinatura dos contratos
firmados pela Secretaria;
VI - dar suporte técnico às diversas unidades da Secretaria em matérias de sua responsabilidade;
VII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
VIII - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-G. A Divisão de Administração do Quadro de Pessoal e Documentação (SEC-42) tem as
seguintes atribuições:
I - coordenar as ações relativas à administração de pessoal da Secretaria de Educação e Cultura;
II - manter-se integrada com a Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH), visando implementar
ações de sua competência;
III - coordenar as ações relativas à metodologia de trabalho que deve ser aplicada ao sistema de
planejamento, tratamento, armazenamento e disseminação das informações referentes às ações
educacionais e culturais;
IV - elaborar e propor normas organizacionais em conjunto com os demais órgãos da Secretaria e da
Administração, quando solicitado;
V - coordenar as ações relativas à coleta e tratamento de dados estatísticos na área de educação
e cultura;
VI - promover o desenvolvimento e implantação de modelos de tratamento de dados que reúnam
as informações de uso comum na rede municipal de ensino e com as das unidades administrativas
da Secretaria;
VII - gerenciar a administração dos diversos sistemas de tecnologia da informação implantados na
Secretaria de Educação e Cultura;
VIII - acompanhar o processo de movimentação dos quadros do magistério, técnico e de apoio da
rede municipal de ensino;
IX - assessorar os Departamentos em matéria de sua responsabilidade;
X - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
XI - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-H. A Seção de Administração de Pessoal (SEC-421) tem as seguintes atribuições:
I - manter atualizado o cadastro dos funcionários da Secretaria de Educação e Cultura;
II - adotar providências necessárias para o aproveitamento ou transferência dos funcionários readapta-dos da Secretaria de Educação e Cultura;
III - planejar, coordenar e articular os serviços relativos à administração do quadro de pessoal da
Secretaria, em conjunto com a Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH);
IV - recepcionar os funcionários admitidos na Secretaria de Educação e Cultura, objetivando seu
cadastramento e integração;
V - divulgar as instruções e ordens de serviço relativas à sua área de atuação, baixadas pelos órgãos
da administração;
VI - instruir processos de pessoal e administrativo;
VII - adotar providências visando à contratação de pessoal para atuar na Secretaria de Educação
e Cultura;
VIII - participar em Comissões de Organização de Concursos para admissão de pessoal necessário
à Secretaria de Educação e Cultura;
IX - prestar suporte técnico às diversas unidades da Secretaria em matéria de sua responsabilidade;
X - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
XI - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-I. O Serviço de Contratação e Controle de Pessoal (SEC-421.1) tem as seguintes atribuições:
I - encaminhar expedientes à Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH), visando à contratação
de pessoal para a Secretaria de Educação e Cultura;
II - manter controle das admissões e exonerações de servidores da Secretaria de Educação e
Cultura;
III - recepcionar os funcionários admitidos na Secretaria de Educação e Cultura, objetivando seu
cadastramento e integração;
IV - manter-se integrado com a Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH), visando implementar
ações de sua competência;
V - instruir processos disciplinares que envolvam funcionários da Secretaria de Educação e Cultura;
VI - participar de Comissão de Correição e Inquéritos Administrativos;
VII - prestar suporte técnico às diversas unidades da Secretaria em matéria de sua responsabilidade;
VIII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
IX - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-J. O Serviço de Administração dos Quadros do Magistério, Técnico e de Apoio (SEC-421.2)
tem as seguintes atribuições:
I - receber e encaminhar expedientes relativos à freqüência de docentes, especialistas e pessoal de
apoio;
II - executar tarefas que garantam, com exatidão, a freqüência e o pagamento do pessoal, bem
como os encaminhamentos pertinentes à jornada de trabalho;
III - participar da Comissão de Remoção do Magistério;
IV - providenciar o aproveitamento ou a transferência de funcionários readaptados;
V - controlar processos relativos ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura;
VI - providenciar o encaminhamento de expedientes à Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH),
objetivando o pagamento de férias e horas-extras, bem como outros documentos que impliquem em
pagamento de funcionário;
VII - oferecer subsídios necessários à contratação de pessoal para a Secretaria de Educação e
Cultura;
VIII - dar suporte técnico às diversas unidades da Secretaria em matéria de sua responsabilidade;
IX - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
X - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-K. O Serviço de Administração do Quadro de Pessoal Conveniado (SEC-421.3) tem as
seguintes atribuições:
I - controlar a freqüência do pessoal da rede estadual de ensino colocado à disposição da rede
municipal de ensino e efetuando os encaminhamentos necessários;
II - manter atualizado o cadastro de informações relativas aos dados do pessoal conveniado da
Secretaria de Educação e Cultura;
III - recepcionar e preparar a documentação para contratação de estagiários;
IV - elaborar a folha de pagamento mensal relativa à complementação de vencimentos de salários
do pessoal da rede estadual de ensino, colocados à disposição da rede municipal de ensino;
V - atender, dentro de sua área de atuação aos projetos e programas desenvolvidos pela Secretaria
de Educação e Cultura;
VI - manter intercâmbio com as Instituições de Ensino conveniadas com o município, visando à
contratação de estagiários;
VII - prestar suporte técnico às diversas unidades da Secretaria em matéria de sua responsabilidade;
VIII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
IX - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-L. A Seção de Movimentação do Quadro e de Gerenciamento de Informações (SEC-422)
tem as seguintes atribuições:
I - preparar relatórios gerenciais visando subsidiar o planejamento e o processo decisório dos programas e projetos das áreas educacional e cultural, bem como, e o controle das atividades de rotina da
Secretaria;

II - planejar a coleta, coordenar a distribuição e recolhimento de documentos, tratar os dados os
dados relativos à demanda escolar e armazenar as informações obtidas com vistas à construção,
ampliação, adequação e reforma dos próprios da Secretaria de Educação e Cultura;
III - coordenar, anualmente, a aplicação do censo escolar do Ministério da Educação;
IV - coordenar e controlar as informações relacionadas à freqüência dos alunos atendidos com
programas do governo federal;
V - coordenar tecnicamente as informações estatísticas da rede municipal de ensino;
VI - gerenciar a realização das matrículas dos alunos na rede municipal de ensino;
VII - coordenar a movimentação do quadro do Magistério e de Apoio;
VIII - participar da Comissão de Remoção do Magistério;
IX - promover, em conjunto com a área correspondente, treinamento de pessoal na área de informática;
X - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
XI - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-M. O Serviço de Movimentação do Quadro do Magistério e de Apoio (SEC-422.1) tem as
seguintes atribuições:
I - executar o procedimento diário de movimentação dos quadros do Magistério, Técnico e de Apoio;
II - executar a remoção dos profissionais da educação;
III - atribuir classes aos docentes quando de seu ingresso;
IV - manter atualizada a contagem de pontos dos profissionais da educação;
V - encaminhar expediente diário sobre as modificações ocorridas com os profissionais da educação;
VI - encaminhar informações exigidas pela rede municipal de ensino à unidade responsável sobre as
contratações de profissionais da educação;
VII - prestar suporte as unidades da Secretaria em matéria de sua responsabilidade;
VIII - elaborar relatório periódico de suas atividades, e
IX - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-N. O Serviço de Informações Estatísticas e de Documentos Legais e Administrativos de
Educação e Cultura (SEC-422.2) tem as seguintes atribuições:
I - coletar dados, analisar, tratar estatisticamente, gerar e armazenar informações sobre a Secretaria
de Educação e Cultura, com apoio da Seção de Pesquisa e Banco de Dados - SP - 111;
II - manter atualizado o cadastro dos próprios municipais e dos bens móveis da Secretaria, especialmente, no que se refere a seu estado de conservação, para dimensionar e caracterizar as necessidades de construções e reformas dos próprios municipais;
III - manter atualizado o cadastro escolar gerando informações que permitam dimensionar a rede
física municipal;
IV - manter atualizados os prontuários de informações relativas aos funcionários das unidades da
Secretaria de Educação e Cultura;
V - coletar dados e distribuir informações que possibilitem acompanhar e avaliar o desenvolvimento
ou o atraso do atendimento educacional oferecido pela rede municipal;
VI - providenciar e acompanhar as publicações dos atos oficiais da Secretaria de Educação e Cultura
e de outros Órgãos Públicos;
VII - preparar e encaminhar para publicação, os editais, resoluções e outros atos oficiais e administrati-vos da Secretaria;
VIII - subsidiar as unidades da Secretaria na pesquisa de legislação pertinente;
IX - organizar e manter atualizados os arquivos de legislação e demais atos oficiais de interesse da
Secretaria;
X - providenciar o encaminhamento de legislações pertinentes aos diversos setores da Secretaria de
Educação e Cultura, quando necessário;
XI - organizar o acervo de documentos e publicações de interesse das áreas de Educação e Cultura,
disponibilizando-as a todos os interessados;
XII - observar o cumprimento da legislação, no que se referem ao funcionamento das escolas da rede
municipal de ensino e dos espaços culturais do município;
XIII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
XIV - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-O. A Seção de Suporte Técnico às Unidades Escolares (SEC-423) tem as seguintes
atribuições:
I - elaborar, analisar e programar projetos integrados utilizando tecnologia de informação, específicos
para a Secretaria de Educação e Cultura;
II - orientar tecnicamente a aquisição de bens e/ou gestão dos serviços de informática da Secretaria;
III - desenvolver sistemas de interesse da Secretaria de Educação e Cultura;
IV - coordenar, controlar e orientar as unidades da rede municipal de ensino e das unidades
administra-tivas relativamente à implementação dos sistemas educacionais, e outros;
V - supervisionar a prestação de serviços de informática e o fluxo de informações junto às unidades
da Secretaria de Educação e Cultura;
VI - coordenar os serviços desenvolvidos na área de análise de sistemas e de suporte técnico;
VII - prestar apoio às unidades da Secretaria em matéria de sua responsabilidade;
VIII - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
IX - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-P. O Serviço de Suporte Técnico aos Sistemas Educacionais (SEC-423.1) tem as seguintes
atribuições:
I - levantar as necessidades de informatização das unidades escolares e serviços internos da Secretaria;
II - direcionar e supervisionar a execução dos trabalhos de acordo com os sistemas já implantados
ou a implantar; (AC)
III - elaborar e implementar o Plano de Desenvolvimento de Informatização da Secretaria em conjunto
com a Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação (SP);
IV - implantar e acompanhar os sistemas a serem desenvolvidos;
V - treinar os funcionários da Secretaria de Educação e Cultura nos novos sistemas implantados;
VI - realizar a manutenção dos sistemas de informatização, adequando-os às novas realidades e
tecnologias;
VII - prestar apoio às unidades da Secretaria em matéria de sua responsabilidade;
VIII - efetuar o levantamento físico de todos os sistemas e aplicativos utilizados pelas unidades da
Secretaria de Educação e Cultura e respectivas unidades escolares, objetivando seu cadastramento
patrimonial e controle de manutenção e obsolescência, mantendo-os permanentemente atualizados;
IX - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
X - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-Q. O Serviço de Suporte Técnico aos Equipamentos de Informática (SEC-423.2), tem as
seguintes atribuições:
I - preparar os equipamentos de informática das unidades Escolares e das áreas administrativas da
secretária para instalação dos sistemas educacionais;
II - administrar a rede de equipamentos de informática da secretaria;
III - gerenciar os servidores da rede de microcomputadores da secretaria de Educação, efetuando
as rotinas de manutenção preventiva e backup em meio magnético dos dados armazenados;
IV - atualizar, permanentemente, o Banco de Dados Central da Secretaria para geração de relatórios
e consultas;
V - atualizar, sistematicamente, os aplicativos de segurança da rede e dos equipamentos;
VI - efetuar o backup de dados de equipamentos a serem enviados para manutenção;
VII - prestar suporte na utilização de ferramentas específicas de microinformática para complementação dos trabalhos nos sistemas educacionais;
VIII - dar apoio às unidades da Secretaria em matéria de sua responsabilidade;
IX - efetuar o levantamento físico do parque de equipamentos de informática da Secretaria de
Educação e Cultura e respectivas unidades escolares, objetivando seu cadastramento patrimonial
e controle de manutenção e obsolescência, mantendo-os permanentemente atualizados;
X - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
XI - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-R. A Divisão de Controle de APM - Associações de Pais e Mestres e Órgãos Colegiados
(SEC-43) tem as seguintes atribuições:
I - planejar, coordenar serviços técnicos e administrativos à sua área de atuação;
II - planejar, coordenar e controlar os convênios de repasse de verbas às APMs - Associações de Pais
e Mestres;
III - apoiar as APMs - Associações de Pais e Mestres na execução dos convênios de repasse de
verbas;
IV - controlar a execução dos convênios das APMs - Associações de Pais e Mestres no que refere aos
bens, equipamentos e materiais;
V - controlar a execução dos convênios das APMs - Associações de Pais e Mestres no que refere à
execução de obras;
VI - acompanhar as obras junto às Unidades Escolares a fim de viabilizar o recebimento das mesmas;
VII - coordenar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados vinculados a Secretaria de Educação
e Cultura;
VIII - receber a prestação de contas, analisando-a quanto à execução do objeto, e encaminhar ao
Departamento de Orçamento e Contabilidade para fins de análise fiscal;
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IX - adequar e priorizar as necessidades das Unidades Escolares e aquelas indicadas pelos Departamentos, levando-se em conta os recursos orçamentários do exercício;
X - assessorar os Departamentos em matéria de sua responsabilidade;
XI - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades;
XII - coletar e manter informações sobre sua área de atuação, e
XIII - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-S. O Serviço de Apoio aos Órgãos Colegiados (SEC-430.1) tem as seguintes atribuições:
I - coordenar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados vinculados à Secretaria de Educação e
Cultura;
II - secretariar as reuniões dos Grupos de Planejamento Setorial e de Trabalho, Conselhos Diretores
dos Fundos e das Comissões Municipais, vinculadas à Secretaria de Educação e Cultura;
III - preparar, receber, expedir e arquivar processos, correspondências e documentos relativos aos
órgãos colegiados;
IV - controlar a arrecadação dos Fundos, elaborar balancetes mensais, balanços e relatórios anuais;
V - elaborar as propostas orçamentárias dos Fundos;
VI - prestar suporte administrativo às Comissões Mistas Permanentes de Intercâmbio com as Cidades
Irmãs;
VII - prestar apoio a Grupos de Trabalho que vierem a ser constituídos para a execução de projetos
específicos;
VIII - elaborar relatórios sobre suas atividades, e
IX - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-T. A Seção de Apoio às APMs - Associações de Pais e Mestres (SEC-431) tem as seguintes
atribuições:
I - prestar apoio às APMs - Associações de Pais e Mestres no que concernem as necessidades
administrativas objetivando a realização do convênio;
II - coordenar os encaminhamentos das prestações de contas junto à Secretaria de Finanças (SF);
III - avaliar a adequação das solicitações das entidades no que refere ao aditamento de convênio;
IV - acompanhar as APMs - Associações de Pais e Mestres em suas necessidades administrativas
quando da vigência do convênio;
V - apoiar as atividades dos órgãos colegiados vinculados à Secretaria de Educação e Cultura;
VI - elaborar as propostas orçamentárias dos Fundos e Conselhos;
VII - coordenar a preparação das reuniões dos órgãos colegiados afetos à Secretaria de Educação
e Cultura;
VIII - coordenar a Comissão de Avaliação de Aditamentos dos repasses de verbas às APMs - Associações de Pais e Mestres;
IX - elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades;
X - assessorar a Divisão no que for de sua competência, e
XI - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-U. O Serviço de Acompanhamento e de Prestação de Contas das APM - Associações de
Pais e Mestres (SEC-431.1) tem as seguintes atribuições:
I - controlar e acompanhar a prestação de contas relativas aos convênios das entidades conforme
estipulado no Termo de Convênio;
II - encaminhar à Secretaria de Finanças (SF) a documentação necessária que compõe as prestações
de contas, juntando-a em processo próprio;
III - manter em ordem as documentações necessárias que compõem as prestações de contas,
juntando em processo próprio;
IV - verificar a documentação da prestação de contas, informando possíveis irregularidades, se
houver;
V - encaminhar à Secretaria de Finanças (SF) as prestações de contas para análise fiscal e financeira,
para a emissão de parecer;
VI - adotar providências em caso de solicitação de aditamentos ao convênio quanto a: prorrogação
de prazos, recursos, transferências de recursos, etc.;
VII - assessorar a chefia no que for de sua competência;
VIII - elaborar relatórios sobre suas atividades, e
IX - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-V. O Serviço de Suporte Administrativo às APMs - Associações de Pais e Mestres (SEC431.2) tem as seguintes atribuições:
I - autuar os processos administrativos das entidades, providenciando a documentação necessária
junto às mesmas para elaboração do Termo de Convênio;

II - coletar assinaturas dos representantes das entidades nos Planos de Trabalho;
III - verificar através dos documentos apresentados pelas entidades, a sua regularização junto aos
órgãos fiscais;
IV - controlar e revisar sistematicamente a documentação encaminhada pelas APMs - Associações de
Pais e Mestres;
V - manter em ordem o cadastro com os dados dos membros que compõem as entidades;
VI - prestar suporte na eleição das APMs - Associações de Pais e Mestres;
VII - assessorar a chefia no que for de sua competência; (AC)
VIII - executar outros serviços afetos à sua área de atuação;
IX - elaborar relatórios sobre suas atividades, e
X - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-W. A Seção de Controle da Execução dos Convênios com as APM - Associações de Pais
e Mestres (SEC-432) tem as seguintes atribuições:
I - controlar a execução dos convênios efetuados entre APM e Secretaria de Educação e Cultura;
II - assessorar os Diretores das APM - Associações de Pais e Mestres e das unidades escolares na
definição, coordenação e controle dos projetos constantes do Plano de Trabalho da Secretaria de
Educação e Cultura;
III - fiscalizar o fiel cumprimento das cláusulas contratuais celebradas com terceiros em atividade na
unidade escolar;
IV - conferir as medições referentes aos serviços realizados por terceiros;
V - avaliar os serviços e obras contratadas a terceiros, elaborando relatórios periódicos sobre sua
qualidade;
VI - acompanhar a análise da documentação no que se refere ao controle e execução de obras;
VII - assessorar a chefia no que for de sua competência;
VIII - apresentar relatórios periódicos sobre suas atividades, e
IX - executar outras tarefas correlatas." (AC)
"Art. 240-Z-X. O Serviço de Controle de Bens, Equipamentos e Materiais das APMs - Associações de
Pais e Mestres (SEC-432.1) tem as seguintes atribuições:
I - levantar e manter atualizadas as relações de todos os bens, equipamentos adquiridos pelas APMs
- Associações de Pais e Mestres, providenciando o Termo de Doação dos mesmos;
II - verificar se necessário, se os bens, equipamentos e materiais adquiridos pelas APMs - Associações
de Pais e Mestres encontram-se nas unidades escolares;
III - adotar as providências legais cabíveis sempre que houver a constatação de extravio de algum
bem móvel adquirido pelas APM - Associações de Pais e Mestres;
IV - orientar as entidades objetivando a adequação das necessidades de aquisição de bens e
equipa-mentos;
V - subsidiar as APMs - Associações de Pais e Mestres, no que couber a aquisição de bens e
equipamentos;
VI - implementar e executar metodologias objetivando o acompanhamento de preços, assim como
avaliar os orçamentos fornecidos pelas entidades;
VII - organizar e manter atualizado cadastro de fornecedores;
VIII - elaborar, em conjunto com áreas afetas, as especificações e padronizações de materiais de uso
permanente e de consumo, bem como sua atualização, os quais serão adquiridos pelas APMs Associações de Pais e Mestres;
IX - assessorar a chefia em sua área de atuação;
X - apresentar relatórios periódicos de suas atividades, e
XI - executar outros serviços afetos à sua área de atuação." (AC)
"Art. 240-Z-Y. O Serviço de Análise da Documentação e Controle da Execução de Obras (SEC-432.2)
tem as seguintes atribuições:
I - apresentar relatórios periódicos apontando a situação e o andamento das reformas efetuadas
pelas APMs - Associações de Pais e Mestres nas Unidades Escolares;
II - organizar e manter atualizado cadastro de empreiteiras de obras;
III - acompanhar, quando necessário às entidades na execução dos editais de obras e serviços;
IV - efetuar as medições referentes aos serviços realizados nas Unidades Escolares, nos termos dos
contratos firmados entre APM e contratado;
V - efetuar diligências junto à unidade escolar a fim de verificar o andamento das obras aprovadas
pela APM, apontando as irregularidades existentes;
VI - submeter à Comissão Intersecretarial de Acessibilidades os projetos de obras a serem executados nas
escolas para análise técnica do referido órgão e competente aprovação da Secretaria de Obras (SO);
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VII - pesquisar, acompanhar e propor adequações dos modelos de editais a serem sugeridos às APMs
- Associações de Pais e Mestres em função de alterações da legislação específica;
VIII - conferir, quando necessário, os documentos de habilitação às licitações, apontando eventual
desconformidade com o edital;
IX - dar suporte técnico, em sua área de atuação, às APMs - Associações de Pais e Mestres durante
a vigência do Convênio;
X - assessorar a chefia em sua área de atuação;
XI - apresentar relatórios periódicos de suas atividades, e
XII - executar outras tarefas correlatas." (AC)
Art. 17. Ficam revogados os artigos 238-V, 238-W, 238-X e 238-Y da Lei Municipal nº 2.240, de 13
de agosto de 1976, que foram introduzidos na mencionada lei por meio da Lei Municipal nº 4.697,
de 23 de dezembro de 1998.
Art. 18. Ficam revogadas as Seções VI e VII do Capítulo VI, do Título II, da Parte II, da Lei Municipal
nº 2.240, de 13 de agosto de 1976, com suas alterações:
Art. 19. O Anexo I - 4.1 - Organogramas da Secretaria de Educação e Cultura passam a vigorar com
as modificações que constam no QUADRO I que integra esta lei.
Art. 20. O Anexo 3 - TABELA I - QPE - PP - I, QUADRO DE PESSOAL ESTATUTÁRIO, PARTE
PERMANENTE, CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, da Lei Municipal nº 2.240,
de 13 de agosto de 1976, com suas alterações passa a vigorar com as modificações que constam
no QUADRO II que integra esta lei.
Art. 21. O Anexo 15 - LOTAÇÃO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, 15.1 - CARGOS ISOLADOS DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO, da Lei Municipal nº 2.240, de 13 de agosto de 1976, com suas
alterações passa a vigorar com as modificações que constam no QUADRO III que integra esta lei.
Art. 22. O Anexo 29 - NOMENCLATURA, DESCRIÇÃO E REQUISITOS MÍNIMOS PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES - 29.1 - PESSOAL ESTATUTÁRIO, da Lei Municipal nº 2.240, de
13 de agosto de 1976, com suas alterações passa a vigorar com as modificações que constam no
QUADRO IV que integra esta lei.
Art. 23. A descrição do cargo de Gerente Operacional constante da Situação Atual Anexo 29.1, do
Quadro III da Lei Municipal nº 2.240, de 13 de agosto de 1976, com a redação dada pela Lei
Municipal nº 5.310, de 30 de junho de 2004, passa a vigorar com as modificações constantes do
Quadro IV que integra esta lei.
Art. 24. Fica o Poder Executivo autorizado a relotar tantos cargos quanto forem necessários, para
o desenvolvimento das atividades das unidades ora criadas.
Parágrafo único. A Secretaria de Educação e Cultura adotará providências em conjunto com o
Departamento de Recursos Humanos - CRH-1, para designar ou relotar os funcionários que irão
prestar serviços nas novas unidades da Pasta.
Art. 25. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações próprias
consignadas no orçamento vigente.
Art. 26. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Bernardo do Campo, 15 de março de 2007
WILLIAM DIB
Prefeito
EURICO SOUZA LEITE FILHO
Secretário Especial de Coordenação de Assessoramento Governamental
ADMIR DONIZETI FERRO
Secretário Especial de Coordenação de Ações Voltadas à Comunidade
Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Educação
MIGUEL CORDOVANI
Secretário de Assuntos Jurídicos
OSMAR SANTOS DE MENDONÇA
Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Governo
JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA SILVA
Coordenador de Recursos Humanos
Registrada na Seção de Atos Oficiais da Secretaria de Governo, afixada no quadro de editais e
publicada em
MÁRCIA DAMI
Chefe da SG-01
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Cargo: Administrador Geral de Manutenção - Ref. M - Nível II
- administrar o prédio onde está instalada a sede da Secretaria de Educação e Cultura, zelando pela
guarda de materiais, manutenção de todos os espaços do prédio, visando o seu perfeito funcionamento dentro dos padrões de ordem, higiene, segurança e funcionalidade;
- acompanhar os serviços de manutenção no edifício sede e em outras unidades subordinadas à
Secretaria, quando necessário;
- acompanhar o trabalho das equipes de manutenção que atuam no prédio da Secretaria de
Educação e Cultura;
- sugerir melhorias nas dependências do prédio da Secretaria de Educação e Cultura;
- comunicar à chefia, as ocorrências verificadas, propondo providências, visando à melhoria das
condições do ambiente;
- elaborar relatórios periódicos sobre suas atividades;
- executar outras tarefas correlatas.
Cargo: Agente de Ações Educacionais - Ref. M - Nível II
- atender munícipes interessados em informações sobre os serviços prestados pela Secretaria de
Educação e Cultura;
- agendar reuniões requeridas por munícipes ou por outras unidades da Administração Municipal;
- receber e distribuir documentos em geral;
- recepcionar e direcionar as solicitações dos munícipes aos setores competentes;
- requerer informações dos diversos setores da Administração Municipal;
- garantir a execução dos serviços de acordo com os padrões estabelecidos pela Secretaria de
Educação e Cultura;
- desempenhar outras atividades que lhe forem determinadas;
- desenvolver outras atividades correlatas ao cargo.
Cargo: Consultor de Obras - Ref. T - Nível IV
- compete ao consultor de obras dar assistência técnica a Secretaria de Educação e Cultura emitindo
pareceres técnicos sobre obras de interesse da Secretaria, como também posicionar-se acerca do
cumprimento e execução das contratações realizadas em atendimento a convênios firmados com as
Associações de Pais e Mestres - APMs, no que concerne às obras, reformas, ampliações, complementos ou adequações de unidades escolares;
- prestar assistência técnica na área de sua atuação nos convênios firmados pela Secretaria de
Educação e Cultura com as Associações de Pais e Mestres - APMs;
- acompanhar, controlar e instruir processos, no âmbito de suas atribuições, relativos a projetos,
construções ou reformas em caráter geral de interesse da Secretaria de Educação e Cultura;
- integrar comissão de recebimento de obras públicas de interesse da Secretaria de Educação e Cultura;
- realizar vistorias durante a execução de obra de interesse da Secretaria de Educação e Cultura,
como também naquelas executadas em razão de convênio firmado com as Associações de Pais e
Mestres, avaliando e emitindo pareceres e relatórios técnicos de controle de sua execução;
- adotar todos os procedimentos necessários à adequação da instrução dos processos administrativos de interesse da Secretaria de Educação e Cultura com vistas ao recebimento de obras executadas em unidades escolares pela Secretaria de Obras;
- desenvolver quaisquer outras atividades correlatas de interesse da Secretaria de Educação e
Cultura.
Cargo: Gerente Operacional
- Administrar, supervisionar e coordenar recursos humanos e materiais utilizados em bens públicos de
uso especial, seja zelando por sua eficiência, manutenção, enfim utilizando-os ao perfeito funcionamento dentro dos padrões de ordem, higiene e segurança;
- distribuir tarefas, manter disciplina e controlar a freqüência do pessoal administrativo, de zeladoria
e de segurança sob sua supervisão;
- participar da definição do regimento interno da unidade e fiscalizar o seu cumprimento;
- organizar e fiscalizar o uso das dependências, quando da autorização de uso a terceiros;
- coordenar a distribuição e a execução das atividades administrativas, técnicas e operacionais;
- definir a escala de trabalho, dos servidores que lhe forem subordinados, para os feriados e finais
de semana, sempre que houver necessidade;
- participar aos seus superiores as atividades a serem desenvolvidas;
- desenvolver outras atividades correlatas.
...........................................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 8.533, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2007
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - Designa membros, em substituição, para integrar a Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC.
WILLIAM DIB, Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, resolve:
I - Designar os funcionários Sandro Ivair de Carvalho, como membro titular, e Roberto de Moraes
Borges, como membro suplente, representantes da Secretaria de Obras, para integrar a Comissão
Municipal de Defesa Civil - COMDEC, constituída pela Portaria nº 8.519, de 20 de dezembro de 2006,
em substituição a José Luiz Naves Fernandes e Paulo Roberto Pagni, respectivamente.
II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Bernardo do Campo, 26 de fevereiro de 2007
WILLIAM DIB
Prefeito
Registrada na Seção de Atos Oficiais da Secretaria de Governo, afixada no quadro de editais e
publicada em
MÁRCIA DAMI
Chefe da SG-01
...........................................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 8.538, DE 6 DE MARÇO DE 2007
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - Designa membros, em substituição, para integrar à Comissão Especial de Regularização de Parcelamento do
Solo, das áreas de propriedade da Massa Falida da Interinvest - Empreendimento e Participações Ltda., prevista no
Decreto nº 13.137, de 11 de fevereiro de 2000, constituída
pela Portaria nº 8.510, de 27 de outubro de 2006.
WILLIAM DIB, Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, no uso de suas atribuições legais
e considerando o que consta do processo administrativo nº 21920/2003, resolve:
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I - Designar os funcionários Marcos Antônio Piccoli, como membro titular, e Maria de Lourdes Oliveira
Marques, como membro suplente, em substituição a Noely Satiko Yassuhara e Élcio Cândido do
Prado, representantes da Secretaria de Obras, para integrar o Grupo de Trabalho constituído pela
Portaria nº 8.510, de 27 de outubro de 2006.
II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Bernardo do Campo, 5 de março de 2007
WILLIAM DIB
Prefeito
Registrada na Seção de Atos Oficiais da Secretaria de Governo, afixada no quadro de editais e
publicada em
MÁRCIA DAMI
Chefe da SG-01
...........................................................................................................................................................................
DECRETO Nº 15.909, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2007 - Dispõe sobre permissão de uso de próprio
municipal à Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP, para implantação de redes de cabos
telefônicos.
...........................................................................................................................................................................
DECRETO Nº 15.912, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2007 - Dispõe sobre permissão de uso de próprio
municipal à Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP, para implantação de redes de cabos
telefônicos.
...........................................................................................................................................................................
DECRETO Nº 15.916, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2007 - Dispõe sobre permissão de uso de próprio
municipal à Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP, para implantação de redes de cabos
telefônicos.
...........................................................................................................................................................................
DECRETO Nº 15.919, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2007 - Dispõe sobre permissão de uso de próprio
municipal à Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP, para implantação de redes de cabos
telefônicos.
...........................................................................................................................................................................
DECRETO Nº 15.920, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2007 - Dispõe sobre permissão de uso de próprio
municipal à Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP, para implantação de redes de cabos
telefônicos.
...........................................................................................................................................................................
DECRETO Nº 15.929, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2007 - Dispõe sobre permissão de uso de próprio
municipal a Sociedade Amigos de Bairro do Jardim Atlântico, Saracantã e Adjacências, e dá outras
providências.

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL (ÁREA DE ABRANGÊNCIA 2)
Classif.
Nome
R.G.
110º
ALESSANDRA GASPAROTO LIMA
255169905
111º
MARIA DO CARMO VIEIRA
383963928
112º
LUCIVANE MARIA DE SOUSA
1237072
113º
NEIDE SACILOTTO
6481306
114º
ESMERALDA DE FATIMA PEREIRA PINTO FLORIO
6653043
115º
ELIANA CRISTINA MINELI DE OLIVEIRA
261534634
116º
SILVIA CRISTINA CARDOSO
163526321
117º
REGINA CARRARO ANDRIOLO
165379261
118º
MONICA MANFREDI
162595141
119º
KARINA AKEMY UEHARA
256542521
120º
EDILENE RODRIGUES DA SILVA
373236025
121º
MAYSA BELLEZA NEGRO
270134001
122º
SIMONE SANTOS DE MORAES
196632298
123º
MARLI DOS SANTOS SILVA
222044780
124º
MARIA DE FATIMA FERNANDES DA CUNHA
110754347
125º
ELENICE SANTOS BOSS
139963480
126º
EUNICE SUAREZ HESSEL
39893856
127º
MARLENE PEREIRA DOS SANTOS
393345427
128º
SANDRA REGINA PELOSI
15906297-4
129º
INACIA RITA DO NASCIMENTO VENTURA
81745795
130º
ARIANNE DA SILVEIRA BARROS DA SILVA
MG7677083
131º
LILIAN ROSE DOS SANTOS FERREIRA
196890494
132º
ANTONIA ROSIMEIRE SOUSA TORRES
198728890
133º
ROBERTA LUCIA GRACCINI DA SILVA
332460575
134º
MARIA LUIZA VASALLO BERTUCCI
4163315
135º
ADAO PEREIRA
M36600
136º
LEONICE APARECIDA VENTORINI CARDOSO DE MORAIS 187043334
137º
NILZELI APARECIDA DA SILVA
13709992
138º
MARIA HILDENER DE MOURA SANTOS
175145
139º
FABIOLA VIOLINI
16537920
140º
JORDANA LIMA DE MOURA THADEI
MG4011215
141º
ROSA KAZUKO SAKATA REGO
424635689
142º
MIRIAM PEREIRA
16866013
143º
IZABEL CRISTINA SIQUEIRA PILAO
13842181
144º
NEUSA XAVIER SENA
246134781
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL (ÁREA DE ABRANGÊNCIA 1)
Classif.
Nome
R.G.
27º
EUNICE DE ABREU PEREIRA
13063212

COMUNICADO SOBRE RECURSO REFERENTE CONCURSO PÚBLICO
N.º 001/2007

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL (ÁREA DE ABRANGÊNCIA 2)
Classif.
Nome
R.G.
53º
MARCIA IZABEL DE SOUZA QUISSELARO
20888048
54º
MARCIA LOPES
67091416
55º
ANDRESA REGINA SANCHEZ
268856795
56º
GABRIELA RAUSEO GARCIA
418482950
57º
LETICIA DE SOUZA MELO
412814079
58º
MARIA DO SOCORRO SANTOS DELGADO
13224945-5
59º
DEBORA DE OLIVEIRA GANDINI
166844676

O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
COMUNICA que a inscrição como pessoa portadora de deficiência do candidato abaixo relacionado,
efetuado no Concurso Público em epígrafe, foi DEFERIDO pelo Sr. Diretor de Recursos Humanos:

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PROFISSIONAL
Classif.
Nome
8º
LUIZ PAMA D ALMEIDA NETO

NOME
FRANCISCO MANOEL CHAVES AGUIAR

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - ÁREA DE DEFICIÊNCIA MENTAL
Classif.
Nome
R.G.
21º
LIGIA SARDIM SILVA
286726506

.............................

SEÇÃO DE CONCURSO, SELEÇÃO E PROMOÇÃO

RG
719133

CARGO
PROTOCOLO
Agente de Tesouraria I 054/2007

São Bernardo do Campo, 15 de março de 2007.
FRANCISCO GERCILANI COSTA MACHADO
Chefe da Seção de Concurso, Seleção e Promoção
PEDRO LUÍS GUAZZELLI
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
...........................................................................................................................................................................

SEÇÃO DE CONCURSO, SELEÇÃO E PROMOÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2007 - CRH-103
O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo,
CONVOCA os candidatos a seguir relacionados, aprovados nos concursos públicos destinados aos
provimentos dos cargos abaixo listados:
1. Para a realização dos exames médicos admissionais:
1.1. Apresentar-se, no Serviço de Inspeção Médica da Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo, situado na Rua Joaquim Nabuco, 380, Centro - São Bernardo do Campo - SP, no dia 19
de março de 2007, às 7:00 horas, portando Cédula de Identidade e carteira de vacinação;
2. Para retirada de lista de documentos a serem providenciados e receberem instruções quanto à
admissão:
2.1. Dirigir-se, imediatamente, ao Departamento de Recursos Humanos, com endereço na Rua
Santa Filomena, 269 - Centro - São Bernardo do Campo - SP, após o comparecimento no local
indicado no item 1, subitem 1.1, deste Edital.
CARGO: AGENTE CULTURAL I
Classif.
Nome
10º
JOAO BATISTA PIRES

R.G.
15975453

CARGO: ANALISTA DE CULTURA
Classif.
Nome
8º
SANDRA REGINA STEPHITCH

R.G.
187034102

CARGO: AUXILIAR EM EDUCAÇÃO I
Classif.
Nome
43º
JOSE CLAUDIO BENTO

R.G.
5119760

CARGO: DIRETOR ESCOLAR (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA)
Classif.
Nome
R.G.
11º
LIENE RODRIGUES MACHADO DE CASTRO
184661353
12º
LUCI MARCIA CAPOVILLA
220963988
13º
ROSIMEIRE DOS SANTOS ALMEIDA
16537942X
CARGO: INSPETOR DE ALUNOS I (ÁREA DE ABRANGÊNCIA 2)
Classif.
Nome
112º
FABIANA CRISTINA CANDIDO
113º
JULIO CESAR SILVA CARDOSO

R.G.
22993086-4
26757526-9

CARGO: INSPETOR DE ALUNOS I (ÁREA DE ABRANGÊNCIA 4)
Classif.
Nome
18º
MARLI ALVAREZ VIDAL PEREIRA

R.G.
44302939

R.G.
163117822

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FINS DE ADMISSÃO:
" CADASTRO DE FUNCIONÁRIO PREENCHIDO - formulário fornecido pela CRH
" EXAME MÉDICO (Levar ao Serviço de Inspeção Médica, Carteira de Vacinação. No caso de não
possuir tal carteira, deverá tomar as vacinas no Posto de Saúde).
" CARTEIRA PROFISSIONAL DE TRABALHO (Todas)
" 1 FOTO 2X2 E 1 FOTO 3X4 - Recentes e não usadas
" ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - fornecido no POUPATEMPO (ou protocolo)
" DECLARAÇÃO NEGATIVA - formulário fornecido pela CRH
" CADASTRO PARA CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (Lei Federal n.º 9796/99) - formulário fornecido pela CRH
" DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO (Nos acúmulos legais,
" permitidos na CF) da Instituição ou Empresa Pública à qual está vinculado(a), discriminando o cargo
com as respectivas atribuições e a escolaridade exigida para o mesmo, a carga horária semanal , bem
como o respectivo horário de trabalho - formulário fornecido pela CRH
" DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL (Reconhecer as firmas das testemunhas, que não podem
ser parentes do candidato) - formulário fornecido pela CRH
" DECLARAÇÃO/EXTRATO ATUAL DE PIS/PASEP (Agencias da Caixa Econômica Federal/Banco do
Brasil, respectivamente) (para verificar se o PIS/PASEP está regular)
" CERTIDÕES DECENÁRIAS - CRIMINAL E CÍVEL (de família, execuções fiscais: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL; fornecidas pelo Fórum da Comarca onde reside, exceto a Federal que é
fornecida pela Justiça Federal - ou protocolo)
" CÉDULA DE IDENTIDADE (original e xerox)
" RESERVISTA OU ALISTAMENTO MILITAR (original e xerox)
" TÍTULO DE ELEITOR (original e xerox)
" COMPROVANTES DA ÚLTIMA VOTAÇÃO - (dois turnos) (original e xerox)
" CPF (original e xerox)
" COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PIS/PASEP (original e xerox)
" COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA COM CEP (original e xerox)
" CERTIDÃO DE CASAMENTO OU NASCIMENTO DO CANDIDATO(A)/COMPANHEIRO(A) (o documento referente a(o) companheira(o) deve estar com a data atualizada).(original e xerox)
" CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS/ENTEADOS ATÉ 21 ANOS (original e xerox)
" CARTEIRA DE VACINAÇÃO - Filhos/Enteados menores de 7 anos (original e xerox)
" REQUISITOS P/PROVIMENTO, CONSTANTES DO EDITAL DE CONCURSO (Diploma ou Certificado/Certidão acompanhado do histórico escolar) (original e xerox)
" IDENTIDADE PROFISSIONAL - se for o caso (original e xerox)
" DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE REQUISITO - formulário fornecido pela CRH
" N.ºs DA AGÊNCIA E DA CONTA BANCÁRIA. (cópia)
" TERMO DE EQUIPARAÇÃO AOS CANDIDATOS DE NACIONALIDADE PORTUGUESA.
São Bernardo do Campo, 15 de março de 2007.
FRANCISCO GERCILANI COSTA MACHADO
Chefe da Seção de Concurso, Seleção e Promoção
PEDRO LUÍS GUAZZELLI
'Diretor do Departamento de Recursos Humanos
...........................................................................................................................................................................

SEÇÃO DE CONCURSO, SELEÇÃO E PROMOÇÃO
COMUNICADO

CARGO: ORIENTADOR PEDAGÓGICO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA)
Classif.
Nome
R.G.
7º
CRISTINA ROCCO
18378388

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo TORNA PÚBLICO a desclassificação dos candidatos adiante relacionados, em razão do não
atendimento ao Edital de convocação ou descumprimento do cronograma relativo à apresentação
da documentação exigida para admissão:

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL (ÁREA DE ABRANGÊNCIA 1)
Classif.
Nome
R.G.
36º
MARIA JANETE AUGUSTA DE MORAES MATOS
199826006

AUXILIAR DE LIMPEZA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA):
Colocação Candidato
R.G.
1261º
WILSON BARBOSA MIRANDA
424224240

PROFESSOR SUBSTITUTO EDUCAÇÃO BASICA - FUNDAMENTAL:
Colocação Candidato
544º
MARLI DE OLIVEIRA MARCOLAM GUTIERRES
545º
MARIA APARECIDA DE LIMA AQUINO
553º
DEBORA CAVIGNATO
555º
ERICA LOURENCO DA SILVA
558º
ANA LUCIA DELL AQUILA

R.G.
235295723
36767709X
422129410
293289426
11974398X

PROFESSOR SUBSTITUTO EDUCAÇÃO BASICA - INFANTIL:
Colocação Candidato
179º
ADRIANA LUMI NAKANO
180º
CRISTIANE ROMAO LAURENTINO
181º
VANESSA DE SOUZA VERISSIMO
182º
ROSELAINE MARQUES DE SOUZA
183º
MARLEIDE RAMOS GALINDO
185º
ELIZABETE ALMEIDA SANTOS DIAS
186º
CAMILA MEIRA PINHO
188º
LOURDES DA SILVA MIRANDA
191º
SOLANGE GUARNIERI BUENO
195º
VERA LUCIA MIRANDA

R.G.
17944907-2
347162861
349025800
204419906
26811383X
358179774
283113364
139571851
153877376
7534946

TELEFONISTA (SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS):
Colocação Candidato
71º
ANA MARIA SZILAGYI SPERATE
72º
CARLA PEREIRA RAU
73º
DANIELA APARECIDA ALVES
949º
MARTHA MARIA CANASSA (4ª clas. da lista reservada ao
candidato portador de deficiência - Lei Municipal n.º 3.691/91)

R.G.
14197129
20213034
320108600
48912220

São Bernardo do Campo, 15 de março de 2007.
FRANCISCO GERCILANI COSTA MACHADO
Chefe da Seção de Concurso, Seleção e Promoção
PEDRO LUÍS GUAZZELLI
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
...........................................................................................................................................................................

SEÇÃO DE CONCURSO, SELEÇÃO E PROMOÇÃO
COMUNICADO
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo TORNA PÚBLICO que as candidatas abaixo relacionadas, desistiram formalmente da habilitação em concurso público para as funções de:
AUXILIAR DE LIMPEZA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA):
Colocação Candidato
R.G.
1254º
MARIA CRISTINA DE CASTRO
16462164
TELEFONISTA (SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS):
Colocação Candidato
69º
SILVIA DE ALENCAR SILVA

R.G.
302021444

São Bernardo do Campo, 15 de março de 2007.
FRANCISCO GERCILANI COSTA MACHADO
Chefe da Seção de Concurso, Seleção e Promoção
PEDRO LUÍS GUAZZELLI
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
...........................................................................................................................................................................

SEÇÃO DE CONCURSO, SELEÇÃO E PROMOÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2007 - CRH-103
O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo,
CONVOCA os candidatos a seguir relacionados, aprovados no concurso público destinado ao preenchimento das funções abaixo listadas:
1. Para a realização dos exames médicos admissionais:
1.1. Apresentar-se, no Serviço de Inspeção Médica da Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo, situado na Rua Joaquim Nabuco, 380, Centro - São Bernardo do Campo - SP, no dia 22
de março de 2007, às 7:00 horas, portando Cédula de Identidade e carteira de vacinação;
2. Para retirada de lista de documentos a serem providenciados e receberem instruções quanto à
admissão:
2.1. Dirigir-se, imediatamente, ao Departamento de Recursos Humanos, com endereço na Rua
Santa Filomena, 269 - Centro - São Bernardo do Campo - SP, após o comparecimento no local
indicado no item 1, subitem 1.1, deste Edital.
AUXILIAR DE LIMPEZA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA):
Colocação Candidato
R.G.
1270º
ROSEMEIRE MARIA DA SILVA
217037719
1271º
LUCIANA RODRIGUES DAMACENO
390077057
1272º
MARIA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA
20163597
1273º
MARIA APARECIDA DO PILAR NASCIMENTO
280520165
1274º
JORGE ROBERTO SABARIEGO CHUN JUNIOR
468171228
1275º
TATIANA LAURENTINO DE LIMA
294199597
1276º
JAIME CARLOS DO NASCIMENTO
275269395
1277º
CECILIA ISABEL ALVES DA COSTA
344973888
1278º
EDERSON LEMOS RAIMUNDO
24614497X
1279º
JOSE RENATO DE OLIVEIRA
226634516
1280º
SILVANA PEREIRA DA SILVA
41936070
1281º
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DOS REIS
17675899
1282º
SIRLENE DOS SANTOS COSTA
0857644343
1283º
ROSEMEIRY FERNANDES SANTANA
412420041
1284º
ROSANA DO PRADO MACEDO
289554895
1285º
MARCIA REGINA DIAS DE ALBUQUERQUE
328778680
1286º
MARA ROSANE GONCALVES ROCHA
342608101
AUXILIAR DE LIMPEZA (SECRETARIA DE SAÚDE):
Colocação Candidato
210º
MARIA LUISA JULIO

R.G.
11544432

PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL:
Colocação Candidato
R.G.
583º
MARCIA PUERTAS NAVAS
283588913
584º
JULIANA RODRIGUES MARCONI
272436604
585º
CRISLENE BELMONTE DE SOUZA
294458190
586º
MONICA MENDES ALVES
294459492
587º
REGINA MARIA MACARIO FERNANDES
383313508
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FINS DE ADMISSÃO:
" CADASTRO DE FUNCIONÁRIO PREENCHIDO formulário fornecido pela CRH
" EXAME MÉDICO (Levar ao Serviço de Inspeção Médica, Carteira de Vacinação constando que
tomou as vacinas dupla adulto e SCR). No caso de não possuir tal carteira, deverá tomar as vacinas
no Posto de Saúde.
" CARTEIRA PROFISSIONAL DE TRABALHO (Todas)
" 1 FOTO 2X2 E 1 FOTO 3X4 - Recentes e não usadas
" ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - fornecido no POUPATEMPO - (ou protocolo)

Notícias do Município - ATOS OFICIAIS
" DECLARAÇÃO NEGATIVA - formulário fornecido pela CRH
" CADASTRO PARA CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (Lei Federal nº 9796/99) formulário
fornecido pela CRH
" DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO (Nos acúmulos legais, permitidos na CF) da Instituição
ou Empresa Pública à qual está vinculado(a), discriminando o cargo com as respectivas atribuições
e a escolaridade exigida para o mesmo, a carga horária semanal , bem como o respectivo horário de
trabalho - formulário fornecido pela CRH
" DECLARAÇÃO/EXTRATO ATUAL DE PIS/PASEP (Agencias da Caixa Econômica Federal/Banco do
Brasil, respectivamente) (para verificar se o PIS/PASEP está regular)
" CÉDULA DE IDENTIDADE (original e xerox)
" RESERVISTA OU ALISTAMENTO MILITAR (original e xerox)
" TÍTULO DE ELEITOR (original e xerox)
" COMPROVANTES DA ÚLTIMA VOTAÇÃO -(nos dois turnos) (original e xerox)
" CPF (original e xerox)
" COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PIS/PASEP (original e xerox)
" COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA COM CEP (original e xerox)
" CERTIDÃO DE CASAMENTO OU NASCIMENTO DO CANDIDATO(A)/COMPANHEIRO(A) - (o documento referente a(o) companheira(o) deve estar com a data atualizada) (original e xerox)
" CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS/ENTEADOS ATÉ 18 ANOS (original e xerox)
" CARTEIRA DE VACINAÇÃO - Filhos menores de 7 anos (original e xerox)
" REQUISITOS P/PROVIMENTO, CONSTANTES DO EDITAL DE CONCURSO (Diploma ou Certificado/Certidão acompanhado do histórico escolar) (original e xerox)
" DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE REQUISITO - formulário fornecido pela CRH
" Nºs AGÊNCIA E CONTA BANCÁRIA (cópia)
" TERMO DE EQUIPARAÇÃO AOS CANDIDATOS DE NACIONALIDADE PORTUGUESA
O não comparecimento do candidato convocado e não apresentação da documentação exigida na
data, horário e local indicados em cronograma estabelecido pelo Departamento de Recursos Humanos, implicará na desclassificação do mesmo do Concurso Público.
São Bernardo do Campo, 15 de março de 2007.
FRANCISCO GERCILANI COSTA MACHADO
Chefe da Seção de Concurso, Seleção e Promoção
PEDRO LUÍS GUAZZELLI
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
...........................................................................................................................................................................

SEÇÃO DE CONCURSO, SELEÇÃO E PROMOÇÃO
COMUNICADO
O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
TORNA PÚBLICO a desclassificação dos candidatos adiante relacionados, em razão do não atendimento ao Edital de convocação para apresentação dos exames solicitados e conclusão do laudo
médico admissional:
Nome do candidato
Fernanda Appolonio Seabra
Irma Hilda Pereira da Silva

Cargo / Função
Professor de Educação Básica - Fundamental (
área de abrangência 2)
Professor de Educação Básica - Fundamental
(área de abrangência 1)

PORTARIAS ASSINADAS PELO SR. PREFEITO:
PORTARIA N.º 40281/07 - CRH.1
Exonerando, a pedido, LENILDO FREITAS MAGDALENA-31.324, do cargo de Secretário de Governo - SG, a partir de 14.3.2007.
PORTARIA N.º 40267/07 - CRH.1
Exonerando SUZETE BEZERRA DA SILVA-11.058, Atendente Social I - SEDESC.1, referência "14-A",
do cargo de Encarregado de Serviço de Expediente - GSEDESC.3, referência "J", a partir de 6.3.2007.
Nomeando SUZETE BEZERRA DA SILVA-11.058, Atendente Social I - SEDESC.1, referência "14A", para exercer, em comissão, o cargo de Coordenador de Programas Sociais - GSEDESC, referência
"T", nos termos do artigo 22, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729/1968, a partir de 6.3.2007.
Nomeando ANILCE GUILHERME ALBUQUERQUE-10.639, Auxiliar Administrativo de Ensino II SEC.01, referência "15-A", para exercer, em comissão, o cargo de Encarregado de Serviço de
Expediente - GSEDESC.3, referência "J", nos termos do artigo 22, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729/
1968, a partir de 6.3.2007.
PORTARIA N.º 40285/07 - CRH.1
Nomeando MARCELO CAPITÂNIO, para exercer, em comissão, o cargo de Revisor de Obras Particulares - SO.3, referência "Q", nos termos do artigo 22, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729/1968, a
partir da publicação deste ato.
Nomeando MELISSA ANDRÉA MASSURA, para exercer, em comissão, o cargo de Revisor de Obras
Particulares - SO.3, referência "Q", nos termos do artigo 22, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729/1968,
a partir da publicação deste ato.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o
presente Edital que será publicado na forma da lei.
São Bernardo do Campo, 15 de março de 2007.
PEDRO LUÍS GUAZZELLI
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA SILVA
Coordenador de Recursos Humanos
...........................................................................................................................................................................

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS PUBLICAÇÃO EM ATENDIMENTO À LEI
MUNICIPAL N.º 3363, DE 04 DE SETEMBRO DE 1989:
ERRATA AOS ITENS "1" E "2" DA PORTARIA Nº 40255/07-CRH.1, PUBLICADA NA EDIÇÃO Nº
1385, DE 09 DE MARÇO DE 2007:
Onde se lê:
"Exonerar, JOSÉ CLÉRIO MARQUES TAVARES-2.208-1, Agente Técnico de Serviços Urbanos SU.1, referência "19-A", tabela III-QPE-PP-III, do cargo de Encarregado de Serviço de Manutenção
Mecânica - SU.101.1, referência "P", tabela I-QPE-PP-I, a partir de 05 de fevereiro de 2007."
"Exonerar, JOSÉ ROBERTO MATZ-8.266-5, Agente de Serviços Urbanos - SU.1, referência "17-A",
tabela III-QPE-PP-III, do cargo de Encarregado de Serviço de Transportes - SU.101.2, referência "P",
tabela I-QPE-PP-I, a partir de 05 de fevereiro de 2007."
Leia-se:
"Exonerar, JOSÉ CLÉRIO MARQUES TAVARES-2.208-1, Agente Técnico de Serviços Urbanos SU.1, referência "19-A", tabela III-QPE-PP-III, do cargo de Encarregado de Serviço de Manutenção
Mecânica - SU.101.1, referência "P", tabela I-QPE-PP-I, a partir de 05 de março de 2007."
"Exonerar, JOSÉ ROBERTO MATZ-8.266-5, Agente de Serviços Urbanos - SU.1, referência "17-A",
tabela III-QPE-PP-III, do cargo de Encarregado de Serviço de Transportes - SU.101.2, referência "P",
tabela I-QPE-PP-I, a partir de 05 de março de 2007.
" ERRATA AO ITEM "2" DA PORTARIA Nº 40260/07-CRH.1, PUBLICADA NA EDIÇÃO Nº 1385,
DE 09 DE MARÇO DE 2007:
Onde se lê:
"Exonerar, a pedido, CLÁUDIO DOS SANTOS GOMES-26.174-8, portador do R.G. n.º 22.351.9911, do cargo de Inspetor de Alunos I - SEC.113, referência "2-A", com remuneração fixada na
referência "6-A", tabela III-QPE-PP-III, a partir de 28 de fevereiro de 2007, ficando declarado vago
o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de
dezembro de 1968."
Leia-se:
"Exonerar, a pedido, CLÁUDIO DOS SANTOS GOMES-26.174-8, portador do R.G. n.º 22.351.9911, do cargo de Auxiliar em Educação I - SEC.111, referência "10-A", tabela III-QPE-PP-III, a partir de
28 de fevereiro de 2007, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77, §
1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968."

Exonerando, a pedido, CAROLINA DOS SANTOS MARQUES RIBEIRO-32.578, portadora do R.G.
n.º 25.808.834-5, do cargo de Assistente Jurídico - SJ.01, referência "25-A", a partir de 5.3.2007,
ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal
n.º 1729/1968.
Exonerando, a pedido, JORGE ANTONIO MOSCARDI-21.130, portador do R.G. n.º 5.804.802-9,
do cargo de Médico I (Clínica Médica) - SS, referência "A-1-A", a partir de 2.3.2007, ficando declarado
vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729/1968.

PORTARIA N.º 40290/07 - CRH.1
Nomeando os candidatos abaixo relacionados, nos termos do artigo 22, inciso II, da Lei Municipal
n.º 1729/1968, para exercerem os cargos de:

Nomeando CLAUDETE FÁTIMA DE LIMA MUNHOZ-32.445, para exercer, em comissão, o cargo de
Assistente Técnico Administrativo do Departamento de Obras Particulares - SO.3, referência "P", nos
termos do artigo 22, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729/1968, a partir da publicação deste ato.

Diretor Escolar, nível de referência "M9-A",
tabela I-QME-PP-I:
Nome
LIENE RODRIGUES MACHADO DE CASTRO
LUCI MÁRCIA CAPOVILLA
ROSIMEIRE DOS SANTOS ALMEIDA

Nomeando SAMARA APARECIDA FERREIRA-12.033, Auxiliar Técnico Administrativo I - SP.1, referência
"9-A", para exercer, em comissão, o cargo de Encarregado de Serviço de Expediente - SO.300.1, referência "P", nos termos do artigo 22, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729/1968, a partir da publicação deste ato.
Nomeando ANGELINA ROSA FERREIRA DO CARMO-25.406, Inspetor de Obras Particulares I - SO.3,
referência "25-A", para exercer, em comissão, o cargo de Auditor de Obras Particulares - SO.3, referência
"Q", nos termos do artigo 22, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729/1968, a partir da publicação deste ato.
Nomeando SOLANGE NUNES DE OLIVEIRA FRANGIOTTI-9.648, Inspetor de Obras Particulares
IV - SO.3, referência "28-A", para exercer, em comissão, o cargo de Encarregado de Serviço de
Cadastro e Vistoria de Obras Particulares - SO.312.1, referência "P", nos termos do artigo 22, inciso
I, da Lei Municipal n.º 1729/1968, a partir da publicação deste ato.

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo FAZ SABER, nos termos do artigo 272, da Lei Municipal n.º 1729/68, a todos quantos o
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, com prazo compreendido no período de
19.03.2007 a 17.04.2007, que os funcionários abaixo discriminados, nomeados em caráter efetivo,
deverão assumir o respectivo cargo ou fazer prova porque não o fazem, sob pena de "abandono
de cargo", e conseqüente "demissão", nos termos previstos no artigo 244, inciso II e § 2º, da Lei
Municipal n.º 1729/1968:
Matríc.
Nome
Cargo - Lotação
1.402
Antonia Rodrigues dos Santos
Gari - SU.2
3.667
Francisco Canindé Bezerra
Jardineiro - SU.2
32.369
Simone do Nascimento Arcanjo
Oficial de Escola I - SEC.114

Exonerando, a pedido, MARIA DA GLÓRIA BELLEI CAMPOS SIQUEIRA-32.502, portadora do
R.G. n.º12.488.725, do cargo de Professor de Educação Básica - Fundamental - SEC.114, nível de
referência "M1-A", a partir de 12.3.2007, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com
o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729/1968.

PORTARIA N.º 40286/07 - CRH.1
Exonerando CLAUDETE FÁTIMA DE LIMA MUNHOZ-32.445, do cargo de Encarregado de Serviço de
Cadastro e Vistoria de Obras Particulares - SO.312.1, referência "P", a partir da publicação deste ato.

Aposentando FIDELIS JOSÉ DOS SANTOS-1.483, Pintor II - SU.2, referência "C-9", com remuneração fixada na referência "C-12", nos termos do artigo 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº 41/2003 e suas alterações, combinado com as Leis Municipais n.º 4172/1994 e n.º 4828/
1999, alterada pela Lei Municipal n.º 5388/2005, a partir da publicação deste ato.

EDITAL DE CHAMAMENTO

Exonerando, a pedido, TATIANE RAMOS LAURINDO-32.325, portadora do R.G. n.º 27.731.1561, do cargo de Oficial de Escola I - SEC.113, referência "8-A", a partir de 1.3.2007, ficando declarado
vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729/1968.

Exonerando, a pedido, CARLOS ALBERTO CALDERARO-31.914, portador do R.G. n.º 4.392.344,
do cargo de Médico I (Socorrista Clínico) - SS, referência "A-1-A", a partir de 5.3.2007, ficando
declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º
1729/1968.

PORTARIA N.º 40287/07 - CRH.1
Aposentando ILVA ACETO MARANESI-9.910, Bibliotecário - SEC.31, referência "23-B", nos termos
do artigo 40, § 1.º, inciso I, da Constituição Federal e suas alterações, combinado com as Leis
Municipais n.º 1729/1968 - artigos 213, 214 e 219, n.º 4172/1994 e nº 4828/1999, alterada pela
Lei Municipal nº 5388/2005, a partir da publicação deste ato.

.............................

Exonerando, a pedido, LUCIANE DA SILVA PAIVA SANTOS-32.489, portadora do R.G. n.º
27.073.425-9, do cargo de Professor de Educação Básica - Fundamental - SEC.113, nível de
referência "M1-A", a partir de 1.3.2007, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com
o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729/1968.

Nomeando SAMANTHA VIEIRA FERREIRA RUÍVO, para exercer, em comissão, o cargo de Revisor
de Obras Particulares - SO.3, referência "Q", nos termos do artigo 22, inciso I, da Lei Municipal n.º
1729/1968, a partir da publicação deste ato.

São Bernardo do Campo, 15 de março de 2007.
FRANCISCO GERCILANI COSTA MACHADO
Chefe da Seção de Concurso, Seleção e Promoção
PEDRO LUÍS GUAZZELLI
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
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Exonerando, a pedido, DANIELE APARECIDA RODRIGUES-27.189, portadora do R.G. n.º
32.702.469-0, do cargo de Auxiliar em Educação I - SEC.111, referência "10-A", a partir de 12.3.2007,
ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal
n.º 1729/1968.

Aposentando MAGDA SANDMANN VAL-7.510, Auxiliar de Enfermagem I - SS.1, referência "16-B",
nos termos do artigo 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº 41/2003 e suas alterações,
combinado com as Leis Municipais n.º 4172/1994 e n.º 4828/1999, alterada pela Lei Municipal n.º
5388/2005, a partir da publicação deste ato.
Aposentando CLEMENTE PEREIRA-4.084, Pedreiro - SO. 1, referência "C-9", com remuneração
fixada na referência "C-12", nos termos do artigo 40, § 1.º, inciso III, alínea "b", da Constituição
Federal e suas alterações, combinado com as Leis Municipais n.º 4172/1994 e n.º 4828/1999,
alterada pela Lei Municipal nº 5388/2005, a partir da publicação deste ato.
PORTARIA N.º 40288/07 - CRH.1
Aposentando JOSÉ FIRMINO GOMES-2.458, Porteiro - SU.3, referência "C-12", com remuneração
fixada na referência "C-14", nos termos do artigo 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional
nº 41/2003 e suas alterações, combinado com as Leis Municipais n.º 4172/1994 e n.º 4828/1999,
alterada pela Lei Municipal n.º 5388/2005, a partir da publicação deste ato.
Aposentando EZEQUIEL DIAS DA SILVA-7.914, Monitor de Futebol - SESP.1, referência "C-18", nos
termos do artigo 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº 41/2003 e suas alterações,
combinado com as Leis Municipais n.º 4172/1994 e n.º 4828/1999, alterada pela Lei Municipal n.º
5388/2005, a partir da publicação deste ato.
Aposentando IVANA TAVARES DE CAMPOS-1.399, Gari - SU.2, referência "C-3", com remuneração
fixada na referência "C-9", nos termos do artigo 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional
nº 41/2003 e suas alterações, combinado com as Leis Municipais n.º 4172/1994 e n.º 4828/1999,
alterada pela Lei Municipal n.º 5388/2005, a partir da publicação deste ato.
PORTARIA N.º 40289/07 - CRH.1
Exonerando, a pedido, MARIA PAULA MOSCHEN-26.297, portadora do R.G. n.º 18.257.015, do
cargo de Professor de Educação Básica - Fundamental - SEC.114, nível de referência "M2-A", a partir
de 1.3.2007, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77, § 1.º, inciso I,
da Lei Municipal n.º 1729/1968.
Exonerando, a pedido, SAMANTA FERREIRA DE BARROS KRAUSER-27.582, portadora do R.G.
n.º 9.865.065-8, do cargo de Professor de Educação Básica - Fundamental - SEC.114, nível de
referência "M2-A", a partir de 7.3.2007, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com
o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729/1968.
Exonerando, a pedido, MARIA DE FÁTIMA DA FONSECA-28.176, portadora do R.G. n.º 19.969.733,
do cargo de Orientador Pedagógico - SEC.114, nível de referência "M9-A", a partir de 7.3.2007,
ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal
n.º 1729/1968.
Exonerando, a pedido, OLIVANDA OLIVEIRA MARTINS-31.434, portadora do R.G. n.º 4.145.7213, do cargo de Professor de Educação Básica - Fundamental (Área de Abrangência 4) - SEC.114,
nível de referência "M1-A", a partir de 1.3.2007, ficando declarado vago o respectivo cargo, de
acordo com o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729/1968.
Exonerando, a pedido, SIMONE BLASQUES PAULO ORIKASA-32.451, portadora do R.G. n.º
23.056.912-2, do cargo de Professor de Educação Básica - Fundamental - SEC.113, nível de
referência "M1-A", a partir de 7.3.2007, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com
o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729/1968.
Exonerando, a pedido, ANDRÉA RIBEIRO TAVARES-32.322, portadora do R.G. n.º 16.903.232,
do cargo de Professor de Educação Especial (Área de Deficiência Mental) - SEC.116, nível de
referência "M4-A", a partir de 5.3.2007, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com
o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729/1968.
Exonerando, a pedido, TÂNIA DO CARMO MARTINS CARDOSO-32.550, portadora do R.G. n.º
28.324.368-0, do cargo de Professor de Educação Básica Infantil - SEC.111, nível de referência "M1A", , a partir de 2.3.2007, ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77,
§ 1.º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1729/1968.
Exonerando, a pedido, CARINE JESUÍNA RIBEIRO DE OLIVEIRA-32.162, portadora do R.G. n.º
27.466.467-7, do cargo de Auxiliar em Educação I - SEC.111, referência "10-A", a partir de 1.3.2007,
ficando declarado vago o respectivo cargo, de acordo com o artigo 77, § 1.º, inciso I, da Lei Municipal
n.º 1729/1968.

carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
R.G.
184661353
220963988
16537942X

Lotação
SEC.111
SEC.111
SEC.113

Professor de Educação Básica - Fundamental (Área de Abrangência 2), nível de referência
"M1-A", carga horária de 30 (trinta) horas semanais, tabela I-QME-PP-I:
Nome
R.G.
Lotação
ALESSANDRA GASPAROTO LIMA
255169905
SEC.113
MARIA DO CARMO VIEIRA
383963928
SEC.113
LUCIVANE MARIA DE SOUSA
1237072
SEC.113
NEIDE SACILOTTO
6481306
SEC.113
ESMERALDA DE FÁTIMA PEREIRA PINTO FLORIO
6653043
SEC.113
ELIANA CRISTINA MINELI DE OLIVEIRA
261534634
SEC.113
SILVIA CRISTINA CARDOSO
163526321
SEC.114
REGINA CARRARO ANDRIOLO
165379261
SEC.114
MÔNICA MANFREDI
162595141
SEC.114
KARINA AKEMY UEHARA
256542521
SEC.114
EDILENE RODRIGUES DA SILVA
373236025
SEC.114
MAYSA BELLEZA NEGRO
270134001
SEC.113
SEC.113
SIMONE SANTOS DE MORAES
196632298
MARLI DOS SANTOS SILVA
222044780
SEC.113
MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DA CUNHA
110754347
SEC.113
ELENICE SANTOS BOSS
139963480
SEC.113
EUNICE SUAREZ HESSEL
39893856
SEC.113
MARLENE PEREIRA DOS SANTOS
393345427
SEC.113
SANDRA REGINA PELOSI
159062974
SEC.113
INÁCIA RITA DO NASCIMENTO VENTURA
81745795
SEC.113
ARIANNE DA SILVEIRA BARROS DA SILVA
MG7677083
SEC.113
LILIAN ROSE DOS SANTOS FERREIRA
196890494
SEC.114
ANTONIA ROSIMEIRE SOUSA TORRES
198728890
SEC.114
ROBERTA LÚCIA GRACCINI DA SILVA
332460575
SEC.114
MARIA LUIZA VASALLO BERTUCCI
4163315
SEC.114
ADÃO PEREIRA
M36600
SEC.114
LEONICE APARECIDA VENTORINI CARDOSO DE MORAIS 187043334
SEC.114
NILZELI APARECIDA DA SILVA
13709992
SEC.114
MARIA HILDENER DE MOURA SANTOS
175145
SEC.114
FABIOLA VIOLINI
16537920
SEC.113
JORDANA LIMA DE MOURA THADEI
MG4011215
SEC.113
ROSA KAZUKO SAKATA REGO
424635689
SEC.114
MIRIAM PEREIRA
16866013
SEC.114
IZABEL CRISTINA SIQUEIRA PILÃO
13842181
SEC.114
Professor de Educação Básica - Infantil (Área de Abrangência 2), nível de referência "M1-A",
carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais, tabela I-QME-PP-I:
Nome
R.G.
Lotação
MÁRCIA IZABEL DE SOUZA QUISSELARO
20888048
SEC.111
MÁRCIA LOPES
67091416
SEC.111
ANDRESA REGINA SANCHEZ
268856795
SEC.111
GABRIELA RAUSEO GARCIA
418482950
SEC.112
LETÍCIA DE SOUZA MELO
412814079
SEC.112
Orientador Pedagógico, (Secretaria de Educação e Cultura) nível de referência "M9-A", carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, tabela I-QME-PP-I:
Nome
R.G.
Lotação
CRISTINA ROCCO
18378388
SEC.114
Professor de Educação Básica - Fundamental (Área de Abrangência 1), nível de referência
"M1-A", carga horária de 30 (trinta) horas semanais, tabela I-QME-PP-I:
Nome
R.G.
Lotação
MARIA JANETE AUGUSTA DE MORAES MATOS
199826006
SEC.114
PORTARIA N.º 40291/07 - CRH.1
Revigorando a alínea "e", do item "I", da Portaria n.º 40045/07-CRH.1, que nomeou TEREZA MARIA
GARCIA, portadora do R.G. nº 16850105, para exercer o cargo de Professor de Educação Básica
- Fundamental (Área de Abrangência 2) - SEC.113, nível de referência "M1-A", com carga horária de
30 (trinta) horas semanais.
PORTARIA N.º 40297/07 - CRH.1
Designando o funcionário EDSON ERCOLIN DE SOUZA-3.356, exercendo, em comissão, o cargo
de Encarregado de Serviço de Almoxarifado de Peças e Combustíveis - CLM.121.4, referência "P",
nos termos do parágrafo único do artigo 8º e do artigo 38, da Lei Municipal nº 1729/1968, para
prestar serviços junto ao Departamento de Veículos e Equipamentos - SU.1, a partir de 23.2.2007.
PORTARIA N.º 40298/07 - CRH.1
Revigorando a alínea "d", do item "I", da Portaria n.º 40045/07-CRH.1, que nomeou MARLI APARECIDA DOS SANTOS NUNES, portadora do R.G. nº 255460053, para exercer o cargo de Professor de Educação Básica - Fundamental (Área de Abrangência 1) - SEC.114, nível de referência "M1A", com carga horária de 30 (trinta) horas semanais.
PORTARIA N.º 40300/07 - CRH.1
Nomeando o candidato abaixo relacionado, nos termos do artigo 22, inciso II, da Lei Municipal n.º
1729/968, para exercer o cargo de:
Professor de Educação Básica - Profissional, nível de referência "M1-A", carga horária de
24 (vinte e quatro) horas semanais, tabela I-QME-PP-I:
Nome
R.G.
Lotação
LUIZ PAMA D'ALMEIDA NETO
163117822
SEDESC.2
PORTARIA N.º 40301/07 - CRH.1
Nomeando os candidatos abaixo relacionados, nos termos do artigo 22, inciso II, da Lei Municipal
n.º 1729/1968, para exercerem o cargo de:
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Professor de Educação Básica - Infantil (Área de Abrangência 1), nível de referência "M1-A",
carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais, tabela I-QME-PP-I:
Nome
R.G.
Lotação
EUNICE DE ABREU PEREIRA
13063212
SEC.111
Professor de Educação Básica - Infantil (Área de Abrangência 2), nível de referência "M1-A",
carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais, tabela I-QME-PP-I:
Nome
R.G.
Lotação
MARIA DO SOCORRO SANTOS DELGADO
13224945-5
SEC.112
DÉBORA DE OLIVEIRA GANDINI
166844676
SEC.112

Notícias do Município - ATOS OFICIAIS
Aline Inês dos Santos Mendes
Eloá Roberta Rocco
Marcelo Nunes Iampolsky
Michele Magnani Coppini
Roberta Caramico Pinto
Samantha Stephan Velosso Pellegrini
Elizabeth Carla Bazaga Mateus
Alexandra da Silva
Andréa Lococo

Professor de Educação Básica - Fundamental (Área de Abrangência 2), nível de referência
"M1-A", carga horária de 30 (trinta) horas semanais, tabela I-QME-PP-I:
Nome
R.G.
Lotação
NEUSA XAVIER SENA
246134781
SEC.114
Professor de Educação Especial (Área de Deficiência Mental), nível de referência "M4-A",
carga horária de 30 (trinta) horas semanais, tabela I-QME-PP-I:
Nome
R.G.
Lotação
LIGIA SARDIM SILVA
286726506
SEC.116
Inspetor de Alunos I (Área de Abrangência 4), referência "2-A", com remuneração fixada na
referência "6-A", carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, tabela III-QPE-PP-III:
Nome
R.G.
Lotação
MARLI ALVAREZ VIDAL PEREIRA
44302939
SEC.114
Inspetor de Alunos I (Área de Abrangência 2), referência "2-A", com remuneração fixada na
referência "6-A", carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, tabela III-QPE-PP-III:
Nome
R.G.
Lotação
FABIANA CRISTINA CÂNDIDO
22993086-4
SEC.114
JÚLIO CESAR SILVA CARDOSO
26757526-9
SEC.113
Auxiliar em Educação I, referência "10-A", carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
tabela III-QPE-PP-III:
Nome
R.G.
Lotação
JOSÉ CLÁUDIO BENTO
5119760
SEC.112
Analista de Cultura, referência "22-A", carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
tabela II-QPE-PP-II:
Nome
R.G.
Lotação
SANDRA REGINA STEPHITCH
187034102
SEC.2
Agente Cultural I, referência "14-A", carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, tabela
III-QPE-PP-III:
Nome
R.G.
Lotação
JOÃO BATISTA PIRES
15975453
SEC.2
PORTARIA N.º 40302/07 - CRH.1
Designando o funcionário OSMAR SANTOS DE MENDONÇA-31.203, exercendo, em comissão, o
cargo de Secretário Chefe de Gabinete - GP, para responder pelo expediente da Secretaria de
Governo - SG, a partir de 15.3.2007, e enquanto permanecer vago o cargo.

PORTARIAS ASSINADAS PELO SR. COORDENADOR:
PORTARIA N.º 40283/07 - CRH.1
Designando os funcionários abaixo relacionados, ocupantes do cargo de Médico I (Pediatra) - SS,
para exercerem suas funções junto à respectiva Unidade, a partir do início de suas atividades:
Nome
Unidade Atual
SAMANTHA STEPHAN VELLOSO PELLEGRINI
SS.1
MICHELE MAGNANI COPPINI
SS.1
ALINE INÊS DOS SANTOS MENDES
SS.1
MARCELO NUNES IAMPOLSKY
SS.1
ROBERTA CARAMICO PINTO
SS.1
ELOÁ ROBERTA ROCCO
SS.1
PORTARIA N.º 40292/07 - CRH.1
Designando a funcionária IRACY DE FÁTIMA CARMANINI BARBOSA-30175, Professor de Educação Básica - Fundamental - SEC.113, para responder pelas atribuições do cargo de Diretor
Escolar, no período de 26.1.2007 e permanecerá até a posse de um titular do cargo, nos termos
do artigo 34, da Lei Municipal n.º 4681/1998.
PORTARIA N.º 40293/07 - CRH.1
Designando a funcionária TÂNIA REGINA TRINDADE-23.140-6, Desenhista I - SO.2, referência
"17-A", para prestar serviços junto a Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação - SP,
a partir de 22.2.2007.
PORTARIA N.º 40294/07 - CRH.1
Designando o funcionário ROBERTO ESTEVES JORDAN-2.654, Conferente de Materiais II - CLM.1,
referência "C-20", para prestar serviços junto ao Departamento de Veículos e Equipamentos - SU.1,
a partir de 23.2.2007.
PORTARIA N.º 40295/07 - CRH.1
Designando o funcionário WELINTON GUIMARÃES DE ARAÚJO-7.592, Técnico em Licitações CLM.112, referência "30-D", para prestar serviços junto ao Departamento de Veículos e Equipamentos - SU.1, a partir de 23.2.2007.
PORTARIA N.º 40296/07 - CRH.1
Designando o funcionário MOACIR PINELLA-7.692, Conferente de Materiais II - CLM.121, referência "C21", para prestar serviços junto ao Departamento de Veículos e Equipamentos - SU.1, a partir de 23.2.2007.
PORTARIA N.º 40299/07 - CRH.1
Considerando o que consta no Processo de Pessoal n.º 11732/S, resolve:
Aplicar ao funcionário FRANCISCO MAURÍCIO BARBOSA-11.732, Zelador - SS.01, referência
"C7", com remuneração fixada na referência "C-10", a pena de 03 (três) dias de suspensão, a ser
cumprida de 19 a 21 de março de 2007, prevista no inciso II, do artigo 237, combinado com o artigo
239, por infração aos incisos I e II, do artigo 229, todos da Lei Municipal n.º 1729/1968.
A penalidade ora aplicada, em face da conveniência para o serviço, é convertida em multa, como
previsto no artigo 241 da citada lei.

DESPACHOS DO SR. DIRETOR:
Indeferindo a Mauro Remy Zanini, através do Processo Administrativo nº 4461/2007, pedido de
pagamento de Auxilio Funeral.
Deferindo a Vilma Nascimento Millan, através do Processo Administrativo nº 195/2007, pedido de
pagamento de Auxilio Funeral.
Tornando sem efeito as nomeações abaixo relacionadas, efetuadas através das Portarias n.ºs
40253/07-CRH.1,40268/07-CRH.1,40272/07-CRH.1 e 40280/07-CRH.1, tendo em vista a expiração do prazo para posse, conforme disposto no artigo 31 da Lei Municipal n.º 1729/1968:
Nome
Cargo
Lotação
Douglas Yuri Bassakin
Agente Contábil I
SF.3
Fábio Duarte
Agente Contábil I
SF.3
Gilma Alves de Oliveira Cardoso
Agente Contábil I
SF.3
Alexandre Alves dos Santos
Agente Cultural I
SEC.2
Alessandro gobet Toller
Analista de Cultura I
SEC.2
Jarismar Alves de Abrantes
Auxiliar em Educação I
SEC.112
Alan Vasconcelos Garcia
Inspetor de Alunos I
(Área de Abrangência 2)
SEC.113
Maria Aparecida Andrade dos Santos
Inspetor de Alunos I
(Área de Abrangência 2)
SEC.114
Sheila Aparecida Oliveira
Inspetor de Alunos I
(Área de Abrangência 4)
SEC.114

Cristiane Ferreira da Silva
Ruth Simões Marcondes

Médico I (Pediatra)
Médico I (Pediatra)
Médico I (Pediatra)
Médico I (Pediatra)
SS
Médico I (Pediatra)
Médico I (Pediatra)
Professor de Educação Especial
(Área de Deficiência Mental)
Professor de Educação Básica Fundamental (Área de Abrangência 2)
Professor de Educação Básica Infantil (Área de Abrangência 1)
Professor de Educação Básica Infantil (Área de Abrangência 2)
Professor de Educação Básica Infantil (Área de Abrangência 2)

SS
SS
SS
SS
SS
SEC.116

SEC.111

DISPENSAS:

FALECIMENTO:
ELISABETE DA SILVA-21.701, Recepcionista de Unidade de Saúde - Estatutário - SS, falecida em 5.3.2007.

APOSENTADORIA INSS:
CÁSSIA CRISTINA FERMINO-17.775, Professor Substituto de Educação Básica - Fundamental C.L.T.-SEC.113, a partir de 7.11.2006.
São Bernardo do Campo, 15 de março de 2007.
PEDRO LUÍS GUAZZELLI
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA SILVA
Coordenador de Recursos Humanos

FUPREM
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
.............................
HOMOLOGAÇÕES
Ciência do Conselho Gestor quanto ao repasse do I.N.S.S.:
Proc.
Origem
Interessado(a)
PP 8210 /H
PMSBC
José Calixto Lemos
PP 3620 /H
PMSBC
Alba Pereira dos Santos
PP 4140 /H
PMSBC
Otília Mendes da Silva Aizza
PP 2991/E
PMSBC
Luiz Orlando Piatto
PP 11280/H
PMSBC
Josué de Oliveira
PP 11807/H
PMSBC
Paulo José de Souza
.................................................................................................................................................................
O 3º Conselho Gestor do Fundo de Previdência Municipal de São Bernardo do Campo - FUPREM,
de acordo com o Parecer PGM.104/246/2000 e com o disposto no inciso IV, do artigo 36, e no inciso
VI, do artigo 37, todos da Lei Municipal n.º 4828/99, homologa na 92ª Sessão Ordinária, realizada
em 12.3.2007, os seguintes expedientes:

Delib.
4043/2007
4044/2007
4045/2007
4052/2007
4053/2007
4055/2007
4056/2007

Concessão de Benefício de Pensão:
Proc.
Origem
Ex - Funcionário(a)
PA 4861/2007
PMSBC
Cristino Avelino Bispo

Delib.
4042/2007

Exclusão de Benefício de Pensão:
Proc.
Origem
Beneficiário(a)
PA
859/2002
PMSBC
Carla Cristina da Silva
PA 11583/1999
PMSBC
Alex Robson dos Santos
PA 16485/2004
PMSBC
Aline de Oliveira Tognin

Delib.
4037/2007
4039/2007
4054/2007

Pagamento de Benefício de Pensão:
Proc.
Origem
Beneficiário(a)
PA 8426/2006
PMSBC
Masanobu Abe
PA 8426/2006
PMSBC
Nair Abe

Delib.
4058/2007
4058/2007

RELAÇÃO DOS FISCAIS INDICADOS

SEC.112

Cristiane Borges-73.743, Estagiária do PEAT - SEDESC.2, a partir de 16.2.2007.
Kátia Dias Pereira-73.884, Estagiária de Serviço Social - SEDESC, a partir de 16.2.2007.
Vivian Nepomuceno Bellezi-73.932, Estagiária de Direito - SF, a partir de 9.3.2007.
Jucélio Batista do Nascimento Filho-73.302 , Estagiária do PEAT - SEDESC.2, a partir de 6.3.2007.

Encerramento de Benefício de Aposentadoria:
Proc.
Origem
Interessado(a)
PP 3439 /H
PMSBC
Clara Francisca Camargo
PP 22635/H
PMSBC
Roberto Listi
PP 4152 /E
PMSBC
Antonio Batista dos Santos
PP 3682 /H
PMSBC
Geraldo Estanislau dos Reis
PP 21981/H
PMSBC
Íris Avelino
PP 5030/E
PMSBC
Domingos Junqueira Brito
PP 2435/E
PMSBC
Antonio Theo Cordovil

ELEIÇÃO DOS 4ºS. CONSELHOS GESTOR E FISCAL DO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUPREM - BIÊNIO 2007/2009

SEC.112

Marilda Marques de Souza Garcia-17.888, Professor Substituto de Educação Básica Fundamental
- (C.L.T.) - SEC.113, a partir de 8.3.2007.
Marcelo Gama dos Reis-18.212, Professor Substituto de Educação Básica Infantil - (C.L.T.) SEC.111, a partir de 12.3.2007.
Daniela da Silva Caro-18.717, Professor Substituto de Educação Básica Infantil - (C.L.T.) - SEC.111,
a partir de 12.3.2007.
Alexandro José da Silva-18.820, Telefonista - (C.L.T.) - SU.3, a partir de 12.3.2007.
Joelma da Costa Franca-19.198, Auxiliar de Limpeza - (C.L.T.) - SEC.3, a partir de 9.3.2007.
Alberto Luís de Oliveira-19.327, Auxiliar de Limpeza - (C.L.T.) - SU.3, a partir de 12.3.2007.
Cássia de Lourdes Lopes-19.534, Professor Substituto de Educação Básica Infantil - (C.L.T.) SEC.112, a partir de 12.3.2007.
Sandra Regina Messa-60.161, Professor Substituto de Educação Básica Infantil - (C.L.T.) - SEC.112,
a partir de 11.3.2007.
Lúcia Helena Seródio-60.283, Professor Substituto de Educação Básica Fundamental - (C.L.T.) SEC.114, a partir de 28.2.2007.
Lenira Cunha Sanchez Egami-60.391, Professor Substituto de Educação Básica Fundamental (C.L.T.) - SEC.113, a partir de 12.3.2007.
Marina Sipano da Silva-60.743, Professor Substituto de Educação Básica Infantil - (C.L.T.) SEC.111, a partir de 5.3.2007.
Gilberto Jerônimo da Silva-7.2787, Estagiário de Pedagogia - SEC.1, a partir de 2.3.2007.
Anderson Ramos de Sá-73.162, Estagiário de Sistema de Informação - SP.3, a partir de 27.2.2007.
Vanúsia Alves dos Santos-73.590, Estagiário de Pedagogia - SEC.1, a partir de 1.3.2007.
Camila Rodrigues Silva-73.735, Estagiário do PEAT - SEDESC.2, a partir de 7.3.2007.
Ariane Gadelha Sosnoski-73.936, Estagiário de Educação Física - SESP.1, a partir de 12.3.2007.

Delib.
4040/2007
4041/2007
4046/2007
4047/2007
4049/2007
4050/2007
4051/2007

FUPREM, 15 de março de 2007.
ALBERTO MARQUES PASSOS
Presidente
.......................................................................................................................................................................

SEC.114

DEMISSÕES:

Concessão de Benefício de Aposentadoria:
Proc.
Origem
Interessado(a)
PP 13079 /E
PMSBC
Sebastião Nogueira Reis Filho
PP 1765 /H
PMSBC
Narciza Pereira Martins
PP 8479 /E
PMSBC
Nilze Aparecida Fonseca
PP 13092 /E
PMSBC
Mary Jane Rahal
PP 12058 /H
PMSBC
Francisco Assis da Silva
PP 23904 /E
PMSBC
Maria José dos Santos Nogueira
PP 7943/E
PMSBC
Teresinha Firmino Nishihara

Manutenção de Benefício de Pensão:
Proc.
Origem
Beneficiário(a)
Delib.
PA 14096/1999
PMSBC
Jéferson Júlio Jacinto Rodrigues da Silva
4048/2007
PA 14096/1999
PMSBC
Thamara Fernanda Jacinto Rodrigues da Silva 4048/2007

ORD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOME
ALBERTO CARBONI NETO
ANA CLÁUDIA DE CARVALHO C. BATISTA
ANTÔNIO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA
ARTHUR CASARI NETO
CÉSAR RODRIGUES GONÇALVES
CLÁUDIA ANTÔNIA BEZERRA
DIONE BELEZE
FERNANDO BONISIO
GABRIEL VALIO NETO
JOSÉ EDUARDO ASSUMPÇÃO
JULIO CEZAR FAGUNDES
JURACY PREVIATTI
LUIZ PORTO JUNIOR
RONALDO BOCCHI
SILVANA REGINA GUAZZELLI
SYDNEY LOPES DE ARAÚJO
TARCISIO CELSO SABATINI
VANDERLAN OLIVEIRA DE MORAES
VERA LÚCIA DE OLIVEIRA
VITÓRIO STOCCO

MATRÍCULA
7.607-2
26.282-5
7.351-1
4.701-1
23.386-4
30.702-3
9.863-0
31.521-1
7.627-6
3.286-4
3.913-3
24.101-9
7.669-0
11.352-3
8.226-7
12.307-1
30.663-7
10.471-2
24.751-0
6.373-8

Comissão de Pleito, 14 de março de 2007
RENATA VALDRIGHI RAMOS DE PAULA
Presidente
OSVALDINA JOSEFA RODRIGUES DE ARAÚJO
Membro da Comissão
JOSÉ CLÉRIO MARQUES TAVARES
Membro da Comissão
.....................................................................................................................................................................
RELAÇÃO DOS COMPONENTES DAS MESAS RECEPTORAS
ORD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

NOME
ABEL GUILHERMINO DOS SANTOS
ADELMO GOMES SANTOS
ADRIANA KIYOMI I. FUKAYAMA
ALEXANDRE OLIVEIRA DE ARAÚJO
ALFREDO NOGUEIRA
ANA PAULA SILVÉRIO RAIMUNDO
ANTÔNIO GOMES DA SILVA NETO
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA DIAS
CARLÚCIO PEREIRA BARBOSA
CECÍLIA ELIZABETH MILLERMAN
CÉLIA REGINA DE ALMEIDA ORNELAS
CLAUDEMIR DA SILVA
CRISTINA SIQUEIRA SANTOS RODRIGUES
FERNANDO JOSÉ DE FREITAS
FLÁVIA BELTRAN LOPES
FRANKLIN LIMA DE CARVALHO
GILBERTO GEORGE ASSAD
HÉLIO SPEKTOR
HUMBERTO C. DE MACEDO
JAIR FUGANHOLI
JOANA PICOLLI MORENO
JOÃO DA MATTA E SILVA NETO
JORGE ALEXANDRE MARTINONI
JORGE SAITO
JOSÉ BARTOLOMEU NETO
JOSÉ CARLOS MOREIRA
JOSÉ LUIS DE SOUZA
JOSÉ ROUGAN DE SOUSA
JULIANA BARROS DE OLIVEIRA CONSTANTINO
JULIANA KRATZ VINTURINI PAVESI
JURACY JOSÉ DA SILVA
LÚCIA MACIEL VENDRAME
LUCIA MARTA DA SILVA LUCIO
MANOEL PEREIRA BARBOSA
MARIA APARECIDA ANDRADE LIMA
MARILAINE CRISTINA GERBELLI DE LIMA
MARIO TOSHIHARU TAKATA
MAURÍCIO VALDINEI MOLTO
MAURO VALDINEI MENDES
MOISÉS AUGUSTO BENTOLILLA
NELSON SANTOS MOTTA
NILTON APARECIDO DA SILVA
NILTON MESSA
OLINTO E SILVA LIMA
PATRÍCIA LOTTO
PAULO GONÇALVES
PAULO ROBERTO PAGNI
PAULO ROGÉRIO ANTHERO
PEDRO FORTES DO CARMO
PLÍNIO ALVES DE LIMA JR.
REGINA PRADO ABREU
RENATO FERREIRA SILVA
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS
ROBERTO JACOW
ROSALINA GONÇALVES DIAS
ROSANA GOMES DA SILVA
ROSANGELA DE S. ROSSI LIMA
SUELI TADÉIA MENDES
WAGNER ROSSONI

MATRÍCULA
SECRETARIA
28.207-5
SF.121.2
1.231-3
SMT
31.310-3
GSP
27.872-7
GSS
8.512-6
SF.112
28.444-1
SU.3
10.065-3
SESP.2
3.889-4
PGM.101
3.534-1
SG.001
26.757-4
SF.2
12.123-1
SS.1
10.607-3
SG.011.2
21.492-9
SS.1
22.612-8
SO.1
25.334-9
SF.421.2
31.338-1
SF.300.1
22.572-4
SF.2
4.847-3
SEDESC.1
27.395-5
SP.2
4.465-7
SMT
12.025-1
PGM
30.560-7
GCRH
7.695-9
SF.41
4.095-4
G.SHAMA
10.744-3
SECOM.13
1.048-4
SO.1
CÂMARA MUNICIPAL
IMASF
24.423-7
CRH.101
25.076-5
CRH.101
8.760-7
GSU
8.365-5
SEDESC.101
12.013-8
GSJ
10.649-7
GSU
23.137-5
GSU
9.428-8
CRH.102.1
7993-1
GSP
3.434-5
CLM.12
10.947-9
SESP.1
11.198-7
CRH.1
11.377-7
SO.1
10.915-2
SESP.1
8.822-1
SU.101
10.537-8
GSS
21.855-9
SO.2
22.198-2
SF.300.1
9.948-2
SO.3
22.905-3
CRH.101
3.285-6
SG.1
333-2
SEC.3
23.899-5
SEC.012.2
26.198-4
SEC.113
11.677-5
SECOM.12
32.522-1
SO.3
10.023-9
SU.2
4.067-9
SEC.21
13.165-8
SDET.3
30.995-2
SS.011.2
24.337-0
SS.311

Comissão de Pleito, 14 de março de 2007
RENATA VALDRIGHI RAMOS DE PAULA
Presidente
OSVALDINA JOSEFA RODRIGUES DE ARAÚJO
Membro da Comissão
JOSÉ CLÉRIO MARQUES TAVARES
Membro da Comissão
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