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D E C R E T O 

Nº 7071/2017 

 

“Altera a estrutura administrativa da 
Prefeitura de São Sebastião” 
 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, usando das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, especialmente o artigo 79 da Lei Complementar nº 223/2017. 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Transforma, remaneja e altera a denominação das seguintes unidades e seus 

respectivos cargos, conforme consta no quadro abaixo: 

 

 Unidade Cargo Ref
. 

Lotação 

De Divisão de Biblioteca Chefe de Divisão C4 Secretaria de Educação 

Para Divisão de Alimentação Escolar 
Costa Sul 

Chefe de Divisão C4 Secretaria da Educação 

     

De Divisão de Alimentação Escolar  Chefe de Divisão C4 Secretaria da Educação 

Para Divisão de Alimentação Escolar 
Centro/Costa Norte 

Chefe de Divisão C4 Secretaria da Educação 

 

De Divisão de Operação e Controle 
Centro/Costa Norte 

Chefe de Divisão C4 Secretaria de 
Segurança 

Para Divisão de Operação e Controle e 
Sinalização Viária Centro/Costa 
Norte 

Chefe de Divisão C4 Secretaria de 
Segurança 

 

De Divisão de Operação e Controle 
Costa Sul 

Chefe de Divisão C4 Secretaria de 
Segurança 

Para Divisão de Operação e Controle e 
Sinalização Viária Costa Sul 

Chefe de Divisão C4 Secretaria de 
Segurança 
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De Divisão Administrativa Chefe de Divisão C4 Secretaria de Saúde 

Para Divisão de Manutenção de Praças e 
Jardins 

Chefe de Divisão C4 Secretaria de Serviços 
Públicos 

 

De Divisão de Relações Públicas Chefe de Divisão C4 Secretaria de Governo 

Para Divisão de Manutenção de Quadras 
e Estruturas Esportivas 

Chefe de Divisão C4 Secretaria de Esporte 

     

De Chefe de Secretaria Chefe de Secretaria C4 Secretaria de Turismo 

Para Divisão de Terminais Rodoviários Chefe de Divisão C4 Secretaria de Turismo 

     

De Divisão de Ouvidoria Chefe de Divisão C4 Secretaria da Saúde 

Para Divisão Operacional Camburi Chefe de Divisão C4 Secretaria de Serviços 

Públicos 

     

De Divisão Administrativa Boiçucanga/ 
Costa Sul 

Chefe de Divisão C4 Secretaria de Serviços 
Públicos 

Para Divisão Operacional Boiçucanga Chefe de Divisão C4 Secretaria de Serviços 
Públicos 

     

De Divisão Administrativa Centro/Costa 
Norte 

Chefe de Divisão C4 Secretaria de Serviços 
Públicos 

Para Divisão Operacional Centro/Costa 
Norte 

Chefe de Divisão C4 Secretaria de Serviços 

Públicos 

 

§1º - A Divisão de Alimentação Escolar Costa Sul fica vinculado ao Departamento de 

Planejamento. 

§2º - A Divisão de Manutenção de Praças e Jardins fica Vinculada diretamente ao 

Secretário de Serviços Públicos. 

§3º - A Divisão de Manutenção de Quadras e Estruturas Esportivas fica vinculada 

diretamente ao Departamento de Esportes. 

§4º - Ficam remanejados 02 (dois) cargos de Assessor de Gestão da Secretaria de 

Governo para a Secretaria de Segurança Urbana. 

§5º - Fica remanejado 01 (um) cargo Assessor de Gestão da Secretaria de Urbanismo 

para a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. 

§6º - Fica remanejado 01 (um) cargo de Assessor de Gestão da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Humano para a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. 
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§7º - Ficam remanejados 01 (um) cargo de Assessor de Gestão e 03 (três) cargos de 

Assessor de Apoio Operacional da Secretaria de Assuntos Jurídicos para a Secretaria de Governo. 

§8º - Ficam remanejados 03 (três) cargos de Assessor de Gestão da Secretaria de 

Assuntos Jurídicos para a Secretaria de Fazenda. 

§9º - Ficam remanejados 04 (quatro) cargos de Assessor de Gestão e 03 (três) cargos 

de Assessor de Apoio Operacional da Secretaria de Assuntos Jurídicos para o Fundo Social de 

Solidariedade. 

§10 – Fica diretamente ligada ao Fundo Social de Solidariedade a Coordenadoria da 

Mulher. 

 

Art. 2º Determina as seguintes atribuições e competências aos cargos renomeados: 

I – Compete aos Chefes de Divisão da Alimentação Escolar Centro/Costa Norte e Costa 

Sul as seguintes atribuições: Subsidiar e assessorar o Secretário de Educação nas 

tomadas de decisão referentes ao Departamento de Alimentação Escolar; Planejar e 

acompanhar os processos de compra para a merenda escolar; Oferecer subsídios ao 

Departamento de Compras quanto às especificações necessárias à compra de gêneros 

alimentícios e de utensílios e equipamentos, e verificar seu atendimento quanto às 

especificações e entrega; Programar compras, armazenamento e distribuição de 

gêneros alimentícios necessários ao programa de merenda escolar; Organizar a 

realização de estudos, a fim de diagnosticar as necessidades alimentares dos alunos 

das escolas municipais, e de entidades conveniadas que participam do Programa; 

Colaborar na elaboração do cardápio semanal a ser oferecido pelas escolas e entidades, 

submetendo-o à aprovação do Conselho de Alimentação Escolar; Dar orientação técnica 

a todos os envolvidos no Programa; Elaborar relatórios mensais com conteúdos 

relacionados aos custos dos recursos aplicados na alimentação; Acompanhar, avaliar, 

fiscalizar e controlar as condições sanitárias e técnicas de preparo e de fornecimento da 

merenda escolar, oferecendo assessoria às escolas municipais, e entidades 

conveniadas que participam do Programa; Sugerir, executar, controlar e avaliar projetos 

relacionados ao programa da merenda escolar; Desenvolver com a Equipe Técnica, 

programas e projetos na área de educação nutricional; Gerenciar o controle da 

estocagem, e fornecimento de gêneros, de utensílios e equipamentos para preparo e 

distribuição da merenda escolar; Coordenar a distribuição de gêneros, de utensílios e 

equipamentos para preparo e distribuição da merenda escolar, para todas as unidades 

participantes do Programa; Definir critérios relativos à manutenção, reposição e 

renovação dos equipamentos e materiais permanentes utilizados nas cozinhas da rede 

escolar; Elaborar, anualmente, diagnóstico básico da situação dos materiais 

permanentes e equipamentos existentes, apontando as necessidades; Coordenar a área 

de recursos humanos do Departamento, inclusive as ações de capacitação; Acompanhar 

e controlar a repartição, transferências e aplicações dos recursos do PNAE exigindo a 
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elaboração e o cumprimento do Programa; Apoiar o Conselho de Alimentação Escolar 

no desenvolvimento de todas as suas ações; Executar tarefas correlatas a critério do 

Secretário de Educação. 

 

II – Compete aos Chefes de Divisão de Operação e Controle e Sinalização Viária 

Centro/Costa Norte e Costa Sul além das atribuições do cargo de Chefe de Divisão de 

Operação e Controle disposto na Lei Complementar nº 223/17, acrescentado apenas as 

pertinentes a manutenção, implantação e adequação da sinalização viária do Município. 

 

III – Compete ao Chefe de Divisão de Manutenção de Praças e Jardins as seguintes 

atribuições:  Planejar, conceber projetos e estudos de áreas verdes compreendendo 

todos os aspectos que interferem na paisagem externa às edificações principais, os 

espaços abertos (não construídos) e as áreas livres, rurais e urbanas, com função de 

recreação, amenização, circulação e preservação ambiental, integrando o homem à 

natureza, e ainda executar direta ou indiretamente as atividades resultantes 

desses trabalhos; 

 

IV – Compete ao Chefe de Divisão de Manutenção de Quadras e Estruturas Esportivas 

as seguintes atribuições: Zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e 

equipamentos do órgão; coordenar serviços de limpeza nas dependências internas e 

externas do órgão, jardins, quadras e garagens; Zelar e cuidar da conservação de 

equipamentos públicos municipais, tais como quadras e equipamentos esportivos; 

comunicar qualquer irregularidade verificada; coordenar pequenos reparos e consertos; 

executar outras tarefas semelhantes e afins. 

V – Compete ao Chefe de Divisão de Terminais Rodoviários as seguintes atribuições: 

Executar atividades relativas à administração dos terminais rodoviários do Município; 

Coordenar e fiscalizar o sistema de terminal rodoviário municipal; 

Art. 3º Determina a Secretaria de Administração que atualize os arquivos do 

Departamento de Recursos Humanos afim de garantir os direitos e deveres dos servidores ocupantes 

dos cargos referente a estas alterações. 

 

Art. 4º Determina a Secretaria de Planejamento que insira estas alterações nas 

informações contidas nos Projetos do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 

Orçamentária Anual afim de subsidiar as futuras discussões. 

 

Art. 5º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, remanejadas pela Secretaria da Fazenda, conforme previsto no parágrafo 

único do artigo 79 da Lei Complementar 223/2017. 
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Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

data da publicação da Lei Complementar nº 223/17, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

São Sebastião, 22 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


