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Mesópolis, 21 de outubro de 2022. 

OFÍCIO Nº 251/2022 

Exma. Sr.?. 

MARIA INÊS RIBEIRO 

D.D. Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 

Senhora Presidente, 

Venho através do presente cumprimentá-lo e ao mesmo tempo 

dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 008, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022, que “Extingue cargo comissionado, cria 

função gratificada e altera os Anexos 3 e 6 da Lei Complementar nº 006, de 01 de 

setembro de 2014 e dá outras providências”, para apreciação dessa colenda Câmara 

de Vereadores. 

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores, 

para este Projeto de Lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos sinceros 

protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 
JOSE CARLOS DA Assinado de forma digital 

por JOSE CARLOS DA 
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MENSAGEM AO PROJETO DE COMPLEMENTAR LEI Nº 008/2022 
  

Mesópolis, 21 de outubro de 2022. 

Senhora Presidénte, Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa 

Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 008, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022, que “Extingue cargo 

comissionado, cria função gratificada e altera os Anexos 3 e 6 da Lei Complementar 

nº 006, de 01 de setembro de 2014 e dá outras providências”. 

Assim justificada a iniciativa, aproveito a oportunidade para 

reiterar a Vossa Excelência e demais Edis, os protestos de elevada estima e 

consideração. 
Assinado de fi 

JOSE CARLOS DA digital por JOSE CARLOS 

SILVA:172502258 DASILVA:17250225839 
39 Dados; 2022.10.21 

10:05:31 -03'00' 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 

Prefeito Municipal 

A Excelentíssima Senhora 

MARIA INÊS RIBEIRO 
Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP
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IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

ATENDIMENTO AO ART.16 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
(RECEITA CORRENTE LIQUIDA) 

ENTE: Prefeitura Municipal de Mesópolis-SP 

PERÍODO: Exercícios de 2022, 2023 e 2024. 

Impacto nº 06/2022 

I-DO MOTIVO 

Estimativa de Impacto Orçamentário e Financeiro para extinção de cargo comissionado e criação de 

gratificação do quadro do servidor do executivo municipal, do Municipio de Mesópolis/SP, Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2022. 

Diante o exposto acima, teríamos o valor dos acréscimos, conforme quadro abaixo: 

  

  

  

    

Descrição Valores 

PACO ires errnea s ; R$ 27.166,53 

TOTAL DO AUMENTO DE DESPESA ANUAL R$ 27.166,53       

IL- DO IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO 

a) Exercício de 2022: 
  

  

  

  

  

  

  

    

+ Superavit Financeiro em 31/12/2021 3.468.355,52 

+ Receita Corrente Liquida em 31/08/2022 22.332.261,02 

= Disponibilidade Financeira Estimada para 2022 25.329,547,49 

. Despesas Orçamentarias comprometidas para 2022 22.332.261,02 

- Acréscimo das Despesas com Projeto em 2022 27.166,53 

- Total das Despesas Previstas para 2022 com o acréscimo do Impacto 22.359.427,55 

- Saldo Financeiro Previsto com o Projeto em 2022 2.970.119,94 

- Impacto Financeiro 0,107% 

- Impacto Orçamentário 0,122%     
  

b) Exercício de 2023: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

+ Superávit Financeiro Previsto para 31/12/2022 1.000.000,00 

+ Receita esperada para o exercício de 2023 23.448.874,07 

= Disponibilidade Financeira Estimada para 2023 24. 448.874,07 

- Acréscimo das Despesas totais com Projeto em 2023 28.524,86 

- Impacto Financeiro 0,117h 

- Impacto Orçamentário 0,122%h 

c) Exercício de 2024; 

+ Superávit Financeiro Previsto para 31/12/2023 1.000.000,00 

+ Receita esperada para o exercício de 2024 24.621.317,77 

= Disponibilidade Financeira Estimada para 2024 25.621.317,77 

- Acréscimo das Despesas totais com Projeto em 2024 29.951,10 

- Impacto Financeiro 0,117% 

- Impacto Orçamentário 0,122% 
  

HI - DOS CRITERIOS UTILIZADOS 

O percentual utilizado como base de cálculo do demonstrativo de despesas com 

pessoal do 2º quad de 2022, para extinção de cargo comissionado e criação de
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IV - DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA - ARTIGO 16 E 17 DA LRF 

Declaro, na qualidade de Ordenador da Despesa e nos termos da lei que o presente 

gasto dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de 

caixa e as alterações de despesas aqui consideradas estão previstas no Plano 

Plurianual, na Lei das Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual e não 

compromentem as metas fiscais estabelecidas, 

Mesópolis/SP, 21 de outubro de 2022 

JOSE CARLOS DA (in por 

SILVA:172502258 suvarmscasam 
Dia: OZ 10 77 1001 

39 Eno 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL
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  PLEMENTAR Nº 008, DE 21 DE OUTUBRO DE 2.022      

   

Pa “Extingue cargo comissionado, cria função 

Era O ÃO) gratificada e altera os Anexos 3 e 6 da Lei 
nene eos Qua Complementar nº 006, de 01 de setembro 
FRESIDENTE: : idâncias” RENSILAÇES de 2014 e dá outras providências”. 

| SECRETÁRIO:;/ iz adia Fam 

JOSÉ CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal de Mesópolis, 

Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

    
  

FAZ SABER, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele 

sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica extinto o cargo comissionado de Coordenador de 

Limpeza Pública, referência 11, com carga horária semanal de 40 horas, alterando o 

Anexo 2 da Lei Complementar nº 006, de 01 de setembro de 2014, o qual passará a 

vigorar com a supressão do cargo extinto: 

Anexo 2: CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Carga Requisito ara 
Quant. | Denominação Ref. | horária Fire reis nã p 

semanal 
01 Chefe de Gabinete 29 40h Curso superior completo. 

Curso técnico 
01 et sd pen Re 15 40 h profissionalizante completo e 

ras e Serviços . 
conhecimento na área. 

01 ia cá ô aa 25 40h Curso superior completo. 

01 Coordenador da Saúde 21 40 h Curso superior completo. 
Curso superior completo com 

01 Coordenador da Educação | 21 40h especialização em gestão 
escolar. 
Curso superior completo com 

01 Coordenador do Esporte e 18 40h formação em Educação Física 
Cultura e registro no Conselho de 

Classe. 
Coordenador de Obras, 

01 Viação e Serviços | 19 40 h Curso superior completo. 
Municipais 

01 Coordenador do Turismo 18 40 h Curso superior completo. 
: Curso superior em 

01 Coordenador de Finanças | 21 40h Contabilidade. 

01 Gestor da Assistência 18 40h Curso superior completo, com 
Social conhecimento na área. 

01 Chefe de Setor de 19 40h Curso técnico e comprovada 
Equipamentos Agricolas experiencia na área.        



  

ESTADO DE SÃO PAULO======53===3===53=2=532352=52===5=5500= 

CNPJ: 65.712.069/0001-93 

Rua José Galice. Nº 1785 - Centro - Mesópolis/SP - CEP: 15748-000 - FONE: (17) 3638-8700 - E-MAIL: gabinete E mesopols sp.gov br 

  

  

  

  

Curso superior completo e 
01 Chefe de Enfermagem 21 40 h competente registro no 

Conselho de Classe.               

Art. 2º Fica autorizada a criação da Função Gratificada de 

Encarregado dos Serviços de Limpeza Pública, que passará a integrar o quadro de 

pessoal da Prefeitura Municipal de Mesópolis. 

Art, 3º Ficam alterados os Anexos 3 e 6 da Lei Complementar 

nº 006, de 01 de setembro de 2014, que tratam das Funções Gratificadas do Quadro 

de Pessoal, para incluir a Função Gratificada de Encarregado dos Serviços de 

Limpeza Pública, passando a vigorar com a seguinte redação: 

ANEXO 3: FUNÇÃO GRATIFICADA 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

QUANT. DENOMINAÇÃO Yo CARGA REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO 
HORÁRIA 
SEMANAL 

01 Coordenador da Vigilância Sanitária 20 40h Ensino médio completo com conhecimentos na área 

01 Coordenador dos Serviços de| 20 40h Ensino médio completo com conhecimentos específicos na 

Tesouraria área 

01 Encarregado da SUCEN 10 40h Ensino médio completo com conhecimentos na área 

01 Encarregado de Convênio 16 40h Ensino médio completo com conhecimentos na área 

01 Encarregado do Controle Interno 16 40h Ensino médio completo com conhecimentos na área 

01 Encarregado do IEC 10 40h Ensino médio completo com conhecimentos na área 

01 Encarregado do Patrimônio 16 40 h Ensino médio completo com conhecimentos na área 

01 Encarregado do Setor Agricola 10 40h Ensino superior completo em agronomia e registro no 

conselho de classe 

01 Encarregado do Setor de Frotas 16 40h Ensino médio completo com conhecimentos na área 

01 Encarregado do Setor de Jardinagem 10 40 h Ensino médio completo com conhecimentos na área 

01 Encarregado dos Serviços de Compras | 16 40 h Ensino médio completo com conhecimentos na área 

01 Encarregado dos Serviços de| 10 40h Ensino médio completo com conhecimentos na área 

Informática 

01 Encarregado dos Serviços de Merenda | 16 40 h Ensino superior completo em nutrição e registro no conselho 

Escolar de classe 

01 Encarregado dos Serviços do| 10 40h Ensino fundamental completo com conhecimentos na área 

Cemitério e do Velório Municipal 

01 Encarregado dos Serviços de Limpeza | 20 40h Ensino médio completo com conhecimentos na área 

Pública         
  

ANEXO 6: 3 - FUNÇÃO GRATIFICADA 

DENOMINAÇÃO: Coordenador do IEC 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA/ATRIBUIÇÕES: Planeja, organiza e implementa as ações 
educativas a serem desenvolvidas no município. Participa da elaboração do Planejamento 
municipal das ações de Vigilância entomológica combate ao vetor e IEC; realiza atividades 
de planejamento, coordenação, supervisão, avaliação, e apoio técnico necessárias para o 
desenvolvimento das ações educativas executadas pelos agentes de saúde pública; 
identificar e propõe a necessidade de ações educativas aos problemas levantados junto a 
população, elaborando e executando um Plano de Trabalho pelo IEC; realiza a articulação 
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necessária para desencadear as ações educativas; participa da elaboração e avaliação dos 
materiais educativos, tais como folhetos e cartazes e acompanhar sua produção; controla 
estoques e faz solicitações de novas aquisições de materiais educativos; participa da 
organização e execução de treinamentos e reciclagens de Agentes e de outras atividades 
afins, necessárias à execução do Plano de erradicação do Aedes aegypti; dirigir veículos 
públicos, se habilitado e devidamente autorizado pelo seu responsável, quando necessário 
à execução das tarefas. Executa outras atividades correlatas. 
  

  

DENOMINAÇÃO: Coordenador da SUCEN 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA/ATRIBUIÇÕES: Compreende as tarefas que se destinam a 
executar e/ou supervisionar os serviços de campo no controle de endemias; opera de forma 
articulada com os vários órgãos e instâncias que participam do Sistema Único de Saúde, 
pactuando os programas de controle das doenças transmitidas por vetores e hospedeiros 
intermediários entre elas: malária, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose 
visceral, leishmaniose tegumentar, dengue, febre amarela e febre maculosa e outras 
doenças transmitidas por vetores de importância epidemiológica. Colabora em programas 
de pesquisa e ensino, divulga tanto as informações referentes aos programas quanto aos 
referentes à pesquisa e de ocorrências epidemiológicas. Também é responsável pelo 
desenvolvimento de atividades de informação, educação e comunicação, visando mobilizar 
a população para participar das atividades de controle de vetores e hospedeiros 
intermediários. Podendo dirigir veículos públicos, se habilitado e devidamente autorizado 
pelo seu responsável, quando necessário à execução das tarefas. Executa outras 
atividades correlatas. 

  

  

  

DENOMINAÇÃO: Encarregado dos Serviços de Compras 

DESCRIÇÃO SUMARIA/ATRIBUIÇÕES: Coordena todos os atos inerentes às compras de 
equipamentos e serviços do Município; realiza e coordena os serviços de levantamento de 
preços a fim de orientar as compras mais vantajosas para a municipalidade; supervisiona o 
processo de escolha e organização da compra dos materiais necessários à Administração 
Municipal; supervisiona a execução dos orçamentos de preços para fins de parâmetros nas 
licitações; assessora, de forma regular, os servidores responsáveis pelo registro de todos 

os atos que integram a rotina de compras de materiais e contratação de serviços; coopera, 
quando necessário, com a equipe de licitações, promovendo a integração das atividades, 
primando pelo princípio da economicidade, observado o interesse público e a conveniência 
administrativa; dirige veículos públicos, se habilitado, quando necessário à execução das 
tarefas. Executa outras atividades correlatas. 

  

  

  

DENOMINAÇÃO: Coordenador dos Serviços de Tesouraria 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA/ATRIBUIÇÕES: Coordena e executa o recebimento e guarda de 
valores; efetua pagamentos. Opera os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos 
informatizados; recebe e paga em moeda corrente; recebe, guarda e entregar valores; 
efetua, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando contas; efetua selagem e 
autenticação mecânica; elabora balancetes e demonstrativos do trabalho realizado e 

importâncias recebidas e pagas; movimentar fundos; confere e rubrica empenhos e livros; 
informa, dá pareceres e encaminhar processos relativos à competência da tesouraria; 
endossa cheques e assina conhecimentos e demais documentos relativos ao movimento 
de valores; controla o vencimento das despesas; preenche e assina cheques bancários; 

efetuar pagamentos do pessoal; fornece suprimento para pagamentos externos; 
confecciona mapas ou boletins de caixa; dirige veículos públicos, se habilitado, quando 
necessário à execução das tarefas. Executa outras atividades correlatas. 
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DENOMINAÇÃO: Encarregado dos Serviços de Merenda Escolar 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA/ATRIBUIÇÕES: Coordena o programa de alimentação escolar na 
Rede Municipal de Ensino. Supervisiona, orienta e acompanha a execução da merenda 
escolar, quanto: sua qualidade, técnica de preparo, cuidados com a higiene, quantidade 
“"per-capita", horário de preparação e distribuição, registro do número de refeições; 
coordenar o controle do estoque dos gêneros alimentícios e do material observando as 
técnicas exigidas; supervisiona o controle das datas de fabricação e prazos de validade; 

participa de campanhas educativas e treinamento sobre educação alimentar, divulga a 
importância da boa alimentação na conservação da saúde física e mental; fornece 
instruções ao pessoal envolvido com a merenda escolar, elabora relatórios mensais; 

mantém um sistema eficiente de controle do estoque dos materiais de usos corrente; 

realizar inventários periódicos; fornece subsídios e especifica materiais ao Setor de 
Compras; controla estoques, opera os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos 
informatizados; dirige veículos públicos, se habilitado, quando necessário à execução das 
tarefas. Executa outras atividades correlatas. 

  

  

  

DENOMINAÇÃO: Coordenador da Vigilância Sanitária 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA/ATRIBUIÇÕES: Dirige e fiscaliza o exercício de atividade de 
vigilância, prevenção e controle de doenças infectocontagiosas e/ou agravos à saúde. 
Supervisiona, coordena e, orienta e fiscaliza as ações necessárias ao controle de doenças 
infectocontagiosas e/ou agravos à saúde, incluindo-se: implantação, treinamento e 
acompanhamento do desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e de 
imunização no Município, seguindo normas legais e técnicas emanadas do Ministério da 
Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e de outros órgãos afins; coordena medidas para 

contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em todos os casos que se 
fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam 
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade; avalia dados epidemiológicos e 
elaborar boletins periódicos, analisando a ocorrência de doenças e agravos inusitados 
pertinentes à realidade local, bem como considerando prioridades definidas pela Secretaria 
Estadual de Saúde e Ministério da Saúde; controla bens de consumo que direta ou 
indiretamente se relacionam à saúde, envolvendo todas as etapas e processos de produção 
até o consumo final, compreendendo matérias primas, transporte, armazenamento, 
distribuição, comercialização e consumo de produtos de interesse à saúde; controlar as 
ações de saneamento básico — coletivos e individuais — visando a promoção da saúde 
pública e prevenção da ocorrência de condições desfavoráveis; controla fatores 
determinantes na transmissão de zoonoses; opera os equipamentos disponíveis e os 
sistemas e recursos informatizados; dirige veículos públicos, se habilitado, quando 
necessário à execução das tarefas. Executa outras atividades correlatas. 

  

  

  

DENOMINAÇÃO: Encarregado do Controle Interno 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA/ATRIBUIÇÕES: Coordena, supervisiona e executa as atividades 
relacionadas ao sistema de controle interno no âmbito municipal. Avalia o cumprimento das 
metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus 
resultados; comprova a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; 
comprova a legalidade dos repasses a entidades do Terceiro Setor, avaliando a eficácia e 
a eficiência dos resultados alcançados; exerce o controle das operações de crédito, avais 
e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; apoia o Tribunal de Contas no 

exercício de sua missão institucional; assina o Relatório de Gestão Fiscal em conjunto com 
autoridades da Administração Financeira do Município; atesta a regularidade da tomada de 
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contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou 
assemelhados; dirige veículos públicos, se habilitado, quando necessário à execução das 
tarefas. Executa outras atividades correlatas. 
  

  

DENOMINAÇÃO: Encarregado de Convênio 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA/ATRIBUIÇÕES: Coordena a execução físico-financeira do 
Contrato ou Convênio, mediante a consulta do objeto, prazo de execução, 
responsabilidades do contratante e do contratado, valor contratado, Notas de Empenho — 
NE, Notas de Lançamento — NL, Programação de Desembolso — PD, Ordem Bancária e 
demais condições; adota as providências necessárias à correção de rumo durante a 
execução, comunicando em tempo hábil ao superior imediato e de Controle de Convênios 

com Órgãos e Entidades Estaduais e caso o assunto extrapole o limite de suas atribuições, 
consulta previamente o superior imediato; mede e atesta a entrega e a qualidade dos 
produtos, obras e serviços em conformidade com as especificações do respectivo 
instrumento contratual; informa mensalmente por relatório ao superior imediato, o grau de 
execução físico financeira, informando também, de imediato, qualquer paralisação; solicitar 
encerramento do Contrato e elaborar prestação de contas, quando aplicável; acompanha, 
fiscalizando e orientando o cumprimento dos contratos e convênios, controlando os seus 
prazos de vigência e de execução, requerendo formalmente ao setor competente, com no 
mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, as prorrogações e aditivos necessários, 
devidamente justificados; notifica formalmente a contratada ou o convenente, nos casos de 

descumprimentos de cláusulas contratuais para apresentar justificativa, sob pena de 
aplicação das penalidades legais; diligencia e zela pela fiel execução do objeto contratado, 
com vista a salvaguardar os interesses do Estado, bem como observar o estrito 
cumprimento da legislação que regulamenta a matéria; dirige veículos públicos, se 
habilitado, quando necessário à execução das tarefas. Executa outras atividades correlatas. 

  

  

  

DENOMINAÇÃO: Encarregado do Patrimônio 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA/ATRIBUIÇÕES: Supervisiona e controla o cadastro dos bens 
públicos e as atividades do almoxarifado. Dirige, supervisiona e planeja a organização 
patrimônio dos órgãos municipais; supervisiona os inventários periódicos; acompanha a 
manutenção suficiente de controle de estoque dos materiais de uso corrente; coordena o 
cadastro dos bens públicos, tombamento e localização dos bens; supervisiona e executa a 
atualização dos inventários dos bens, opera os equipamentos disponíveis e os sistemas e 
recursos informatizados. Executa outras atividades correlatas. 

  

  

  

DENOMINAÇÃO: Encarregado dos Serviços de Informática 

DESCRIÇÃO SUMARIA/ATRIBUIÇÕES: Atua em atividades de planejamento, elaboração, 
coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de programas, 
relativas à área de análise de informática. Faz levantamento de dados junto ao usuário, 
identificando suas necessidades de sistemas visando dimensionar e definir as 
características, análise de viabilidade técnica e custo/benefício; elabora anteprojeto de 
sistemas, definindo sua abrangência, recursos necessários e alternativas técnicas de 
funcionamento e operação, visando verificar a viabilidade de sua implantação e submetê- 
lo à aprovação do usuário; elabora o projeto dos sistemas, definindo os arquivos de entrada 
e saída, programas e demais características do sistema; acompanhar a implantação dos 
sistemas, executando testes simulados, até que os mesmos estejam confiáveis; presta 

todas as informações necessárias à elaboração ou à atualização da documentação dos 
sistemas sob sua responsabilidade, zelando pela sua exatidão; atualiza e presta serviços 
de manutenção nos sistemas já implantados identificando falhas e problemas ocorridos, 
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definindo e propondo alternativas técnicas de funcionamento, visando otimizar o 
processamento de dados; analisa a qualidade e conveniência de aquisição de novos 
equipamentos, programas ou trocas de versões, mediante parecer técnico; configura e 
mantém a rede de teleprocessamento da instalação; orienta programadores e operadores 
no sentido de otimizar os recursos de hardware e software; desenvolve trabalhos de 
natureza técnica, inerentes a área de informática, visando ao atendimento das 
necessidades dos usuários da instituição no que se refere a informatização de seus 
serviços, podendo atuar em uma ou mais das especificações que essa função abrange; 
administra dados; presta suporte técnico voltado à manutenção de software básico; presta 
suporte técnico voltado à segurança física e lógica de dados; desenvolve e implanta 
métodos e fluxos de trabalhos voltados à otimização das atividades operacionais; realiza 
treinamento na área de atuação, quando solicitado; atua, na qualidade de instrutor de 
treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo 
de qualificação e autorização superior; opera equipamentos e sistemas de informática e 
outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; dirige veículos 
públicos, se habilitado, quando necessário à execução das tarefas. Executa outras 
atividades correlatas. 
  

  

DENOMINAÇÃO: Encarregado do Setor de Jardinagem 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA/ATRIBUIÇÕES: Compreende as tarefas que se destinam a 
executar e/ou supervisionar os serviços de equipes ou frentes de trabalho nas atividades 
de parques e jardins. Coordena, orienta e executa os projetos paisagismo dos parques e 
jardins municipais, preparando os equipamentos e mão-de-obra necessários, fiscalizando 

o andamento do trabalho; comanda a execução de projetos, acompanhando as operações 
à medida que avançam as obras para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões 
de qualidade e segurança recebidos. Executa outras atividades correlatas. 

  

  

  

DENOMINAÇÃO: Encarregado do Setor Agrícola 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA/ATRIBUIÇÕES: Coordena as atividades operacionais do setor 
agrícola do município de acordo com a política estabelecida para o setor, prestando 
assistência e apoio a produtores rurais; controlar, coordenar e gerir o sistema de 
abastecimento e segurança alimentar; coordenar, fomentar e desenvolver políticas de 
produção familiar de géneros alimentícios; criar, manter e conservar unidades, 
equipamentos e instalações para apoio e desenvolvimento da política agropecuária, 
agroindustrial e de abastecimento; apoiar, planejar, coordenar e executar programas de 
capacitação de agricultores e trabalhadores rurais; disponibilizar dados e informações de 
interesse público, no âmbito das atividades executadas pela Secretaria, para os munícipes, 
profissionais e estudantes que atuam junto ás áreas de agricultura e abastecimento; dirigir 
veículos públicos, se habilitado, quando necessário à execução das tarefas. Executa outras 

atividades correlatas. 

  

  

  

DENOMINAÇÃO: Encarregado do Setor de Frotas 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA/ATRIBUIÇÕES: Coordena os serviços de controle e manutenção 
da frota municipal. Controla as autorizações e habilitação dos servidores e servidoras 
municipais para utilizar os veículos da frota geral da administração; atender as reclamações 
e sugestões dos munícipes, no que tange ao comportamento no trânsito, dos motoristas a 
serviço do Município; atende e assiste aos acidentes de trânsito, que envolvam veículos 

municipais da administração direta; controla permanentemente os gastos com manutenção 
da frota; coordena a distribuição da frota municipal, quando da realização de eventos 
especiais; mantém atualizados os licenciamentos e seguros obrigatórios da frota municipal 
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da administração direta, bem como efetuar o seu cadastro junto ao Detran-SP; procede à 
avaliação dos serviços executados pelas oficinas autorizadas; programa e acompanha as 
manutenções preventivas e corretivas, procedendo à avaliação dos defeitos apontados; 
executa pequenos consertos na frota da administração; administra o posto de 
abastecimento; providencia a renovação de seguros obrigatórios de veículos e dos próprios 
municipais, quando necessário; dirigir veículos públicos, se habilitado, quando necessário 
à execução das tarefas. Executa outras atividades correlatas. 
  

  

DENOMINAÇÃO: Encarregado dos Serviços do Cemitério e do Velório Municipal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA/ATRIBUIÇÕES: Compreende as tarefas que se destinam a 
executar e/ou supervisionar os serviços de equipes ou frentes de trabalho nas atividades 
do cemitério e velório municipal. Coordena, orienta e executa os projetos de manutenção e 
ampliação, preparando os equipamentos e mão-de-obra necessários, fiscalizando o 
andamento do trabalho; comanda a execução de projetos, acompanhando as operações à 
medida que avançam as obras para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões 
de qualidade e segurança recebidos. Executa outras atividades correlatas. 

  

  

  

DENOMINAÇÃO: Encarregado dos Serviços de Limpeza Pública 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA/ATRIBUIÇÕES: Responsável por garantir a qualidade dos 
serviços de limpeza executados, garantir o atendimento as áreas dentro da 
frequência exigida, garantir a utilização correta e de forma econômica dos 
equipamentos e materiais de limpeza, garantir o correto acondicionamento e 
estocagem dos materiais, monitorar e controlar a conduta dos funcionários, garantir 

o melhor aproveitamento dos recursos utilizados, realizar o acompanhamento do 

desempenho dos funcionários. Executar outras atividades correlatas. 

  

    
  

Art. 3º Fica autorizada a compatibilização das alterações com a 

Lei Complementar nº 006, de 01 de setembro de 2014, para fins de cumprimento da 

presente Lei. 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 1º de outubro de 2022. 

Mesópolis, 21 de outubro de 2022. 
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