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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

A Norma de Gestão Básica tem a finalidade de estabelecer a estrutura organizacional da Empresa
e as  competências  básicas  da Diretoria  e  Unidades,  de acordo com o objeto  da Sociedade,
descrito no seu Estatuto Social:

a) executar obras e serviços públicos de caráter econômico;

b) promover  estudos  e  projetos  relacionados  com  o  desenvolvimento  econômico,  social  e
urbanístico;

c) planejar, promover e adotar medidas de incentivo à indústria do turismo;

d) executar serviços públicos relativos à limpeza urbana;

e) realizar atividades industriais relativas a serviços públicos;

f) organizar e administrar serviços de processamento de dados;

g) executar serviços gráficos compreendendo a impressão e encadernação de livros e revistas e
a  confecção  de  todos  os  impressos  necessários  à  Administração  Pública  Municipal  de
Santos, direta e indireta, inclusive para outras entidades públicas e particulares;

h) planejar, promover e executar serviços nas áreas de comunicação social, compreendendo a
edição e distribuição de revistas e jornais, para entidades públicas e particulares;

i) assistir a Administração Pública Municipal de Santos em áreas de seu interesse;

j) realizar quaisquer outras atividades compatíveis com as suas finalidades, inclusive no campo
industrial e comercial.

COMPETÊNCIAS BÁSICAS DA DIRETORIA E DAS UNIDADESCOMPETÊNCIAS BÁSICAS DA DIRETORIA E DAS UNIDADES

1. Da Diretoria1. Da Diretoria

A competência da Diretoria é descrita no artigo 16 do Estatuto Social, constituindo-se em:

a) cumprir  e  fazer  cumprir  o  Estatuto  Social,  as  deliberações  da  Assembleia  Geral  e  do
Conselho de Administração;

b) aprovar os planos de trabalho e os orçamentos anuais de custeio e de investimentos da
Sociedade, ouvido o Conselho de Administração;

c) distribuir entre seus membros, as respectivas atribuições;

d) elaborar  e  aprovar  o Regimento  Interno da Sociedade,  compreendendo a organização
administrativa,  o manual  de administração do pessoal  e as normas de contratação de
serviços com terceiros;

e) elaborar  o  relatório  anual  das  atividades  da  Empresa,  a  ser  submetido,  com  as
demonstrações financeiras e o parecer do Conselho Fiscal, à Assembleia Geral Ordinária,
ouvido o Conselho de Administração;

f) resolver todos os casos omissos, ressalvada a competência do Conselho de Administração
e da Assembleia Geral.

2. Das Unidades2. Das Unidades

a) ser responsável pelas suas próprias despesas e sua adequação ao orçamento aprovado;

b) zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos básicos da Empresa;

c) gerir os recursos humanos da Unidade, propondo à Diretoria sua forma de organização,
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qualidade e quantidade;

d) fornecer dados para elaboração do orçamento de despesas, receitas e de investimentos
da Unidade;

e) administrar contratos de fornecimento e/ou prestação de serviços afetos à Unidade;

f) administrar e zelar pelos equipamentos e instalações da Unidade;

g) elaborar relatório de atividades da Unidade.
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DIRETORIADIRETORIA

1. Finalidade1. Finalidade

Cabe  à  Diretoria,  enquanto  colegiado,  efetuar  a  gestão  da  Empresa  e  a  cada  Diretor  a
responsabilidade pela supervisão das atividades das Unidades de sua área, de modo a cumprir o
Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração.

2. Estrutura2. Estrutura

A estrutura de organização da Diretoria é a representada no organograma a seguir:

3. Competências3. Competências

Além das descritas na Norma de Gestão Básica, são competências específicas da Diretoria:

3.1. Econômico-Financeiras3.1. Econômico-Financeiras

a) aprovar a política de comercialização dos produtos e serviços da Empresa;

b) aprovar propostas de revisão salarial;

c) fixar a remuneração e/ou gratificação dos ocupantes de cargos de chefia;

d) aprovar a política de investimento em estoques;

e) aprovar a política de compras;

f) aprovar projetos de investimento, conforme propostas encaminhadas pelas Unidades da
Empresa, ouvido o Conselho de Administração.

3.2. Administrativas3.2. Administrativas

a) definir a Norma de Gestão Básica, a Norma de Gestão de cada Unidade da Empresa e o
Manual de Procedimentos;

b) aprovar o planejamento estratégico da Empresa;

c) aprovar  a  política  de  recursos  humanos,  definindo  as  diretrizes  fundamentais  para
administração do pessoal;

d) aprovar o Plano de Cargos e Salários;

e) aprovar as propostas de resolução de Diretoria, encaminhadas pelas Unidades.

3.3. De Controle3.3. De Controle

a) apreciar o Relatório de Atividades, o resultado das Unidades e da Empresa, assim como o
comparativo orçamentário;

b) determinar inspeções e tomadas de contas que poderão ser confiadas a peritos estranhos
à Empresa, ouvido o Conselho de Administração.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOCONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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ADMINISTRATIVO-FINANCEIROADMINISTRATIVO-FINANCEIRO



SECRETARIA DA DIRETORIA SECRETARIA DA DIRETORIA 

(DIR-SEC)(DIR-SEC)

1. Finalidade1. Finalidade

Executar as atividades de apoio administrativo à Diretoria e à Assessoria de Imprensa.

2. Estrutura2. Estrutura

A Secretaria da Diretoria não tem subdivisões.

3. Competências3. Competências

Além das descritas na Norma de Gestão Básica, são competências específicas da Secretaria da
Diretoria:

a) preparar  a  pauta  e  secretariar  as  reuniões  de  Diretoria,  Conselho  de  Administração  e
Assembleias;

b) manter serviço de recepção a autoridades e ao público em geral, em visita à Diretoria;

c) proceder ao registro de atas junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP;

d) divulgar  no  Portal  da  Empresa  a  emissão  de  Ordens  de  Serviço,  Circulares  e  outros
comunicados da Diretoria;

e) registrar  informações  no  Sistema  de  Trâmite  Eletrônico  de  Documentos  (jPRO.TED),
mantendo  acompanhamento  de  processos  e  memorandos  da Diretoria  e  Assessoria  de
Imprensa;

f) receber processos digitais da PMS, providenciando a abertura de processo interno em meio
digital  no  sistema  JPRO.TED,  encaminhando-o  à(s)  unidade(s)  responsável(is)  pelo
atendimento;

g) manter acompanhamento dos prazos de resposta e devolução dos processos digitais da PMS,
tomando as providências necessárias junto à(s) unidade(s) responsável(is) pelo atendimento;

h) administrar  o  fundo  rotativo  da  Diretoria,  elaborando  a  prestação  de  contas,  na  forma
estabelecida em norma de procedimento;

i) receber, encaminhar e expedir a correspondência da Diretoria;

j) providenciar  o  suprimento  de  materiais  ou  a  prestação  de  serviços  necessários  ao
funcionamento da Diretoria e Assessoria de Imprensa;

k) acompanhar,  através  do  Portal  da  Empresa,  a  implantação/alteração  de  procedimentos
normativos, divulgando-os aos empregados lotados na Unidade;

l) manter arquivo dos documentos gerados e recebidos pela Diretoria;

m) executar outros serviços de apoio administrativo que se tornem necessários às atividades da
Diretoria e Assessoria de Imprensa.
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COMISSÃO DE LICITAÇÕES COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

(COMLIC)(COMLIC)

1. Finalidade1. Finalidade

Receber,  examinar  e  julgar  todos  os  documentos  e  procedimentos  relativos  às  licitações,
providenciando sua divulgação e informações aos órgãos competentes.

2. Subordinação2. Subordinação

A Comissão de Licitações está diretamente subordinada ao Diretor-Presidente.

3. Estrutura3. Estrutura

A Comissão de Licitações não tem subdivisões.

4. Competências4. Competências

a) elaborar editais de licitação, de acordo com as especificações e condições fornecidas pela
Unidade interessada;

b) analisar, julgar e classificar as propostas dos licitantes, encaminhando o resultado da licitação
para homologação, e adjudicação de seu objeto, ao Diretor-Presidente;

c) examinar  a  documentação  apresentada  pelos  licitantes,  emitindo  parecer  quanto  ao
atendimento às condições exigidas no edital;

d) dar parecer sobre os recursos interpostos pelos licitantes, revendo ou mantendo a decisão
proferida;

e) manter registro de desempenho de contratado para fins de participação em futuras licitações;

f) divulgar informações sobre as licitações no portal da Empresa;

g) prestar informações ao Tribunal de Contas;

h) administrar o fundo rotativo da Comissão, quando houver, elaborando a prestação de contas,
na forma estabelecida em norma de procedimento;

i) providenciar  o  suprimento  de  materiais  ou  a  prestação  de  serviços  necessários  ao
funcionamento da Comissão;

j) registrar  informações  no  Sistema  de  Trâmite  Eletrônico  de  Documentos  (jPRO.TED),
mantendo acompanhamento de processos e memorandos de interesse da Comissão;

k) receber,  encaminhar  e  expedir  a  correspondência  da  Comissão,  na  esfera  da  sua
competência;

l) acompanhar,  através  do  Portal  da  Empresa,  a  implantação/alteração  de  procedimentos
normativos;

m) manter arquivo dos documentos gerados e recebidos pela Comissão;

n) executar outras atividades compatíveis com a finalidade da Comissão.
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ASSESSORIA DE IMPRENSAASSESSORIA DE IMPRENSA

(AI)(AI)
1. Finalidade1. Finalidade

Zelar  pela  imagem  da  Empresa  e  a  divulgação  de  suas  atividades  junto  à  Comunidade,
Administração  Municipal,  funcionários  e  órgãos  de  comunicação  em  geral;  elaborar  peças
publicitárias. 

2. Subordinação2. Subordinação

A Assessoria de Imprensa é diretamente subordinada ao Diretor-Presidente.

3. Estrutura3. Estrutura

A Assessoria de Imprensa não tem subdivisões.

4. Competências4. Competências

Além das descritas na Norma de Gestão Básica, são competências específicas da Assessoria de
Imprensa:

a) elaborar sinopse das matérias divulgadas pelos órgãos da imprensa relativas a assuntos de
interesse geral da Empresa, para conhecimento da Diretoria;

b) receber, acompanhar e encaminhar representantes da imprensa;

c) elaborar  matérias  para  divulgação  das  atividades  da  Empresa  junto  aos  órgãos  de
comunicação;

d) realizar a cobertura jornalística de eventos na Empresa;

e) implementar e manter arquivo fotográfico na Empresa;

f) elaborar peças publicitárias;

g) receber  solicitações  referentes  à  Lei  de  Acesso  à  Informação,  analisando  os  pedidos
formulados e providenciando resposta ao cidadão com base nas manifestações das unidades
responsáveis;

h) administrar o fundo rotativo da Assessoria, quando houver, elaborando a prestação de contas,
na forma estabelecida em norma de procedimento;

i) receber,  encaminhar  e  expedir  a  correspondência  da  Assessoria,  na  esfera  da  sua
competência;

j) acompanhar,  através  do  Portal  da  Empresa,  a  implantação/alteração  de  procedimentos
normativos, divulgando-os aos empregados da Assessoria;

k) manter arquivo dos documentos gerados e recebidos pela Assessoria;

l) executar outras atividades compatíveis com a finalidade da Assessoria.

                   

M a n u a l  d e  O r g a n i z a ç ã o
- 11 -



ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL 

(APG)(APG)

1. Finalidade1. Finalidade

Assessorar a Diretoria no planejamento estratégico da Empresa e na definição de políticas e
diretrizes básicas, acompanhando a sua execução.

2. Subordinação2. Subordinação

A Assessoria de Planejamento e Gestão Empresarial está diretamente subordinada ao Diretor-
Presidente.

3. Estrutura3. Estrutura

A Assessoria de Planejamento e Gestão Empresarial não tem subdivisões.

4. Competências4. Competências

Além  das  descritas  na  Norma  de  Gestão  Básica,  compete  especificamente  à  Assessoria  de
Planejamento e Gestão Empresarial:

a) propor a política de preços de produtos e de serviços da Empresa;

b) propor o sistema de apropriação de custos;

c) propor a política de compras e de estoque de materiais;

d) propor  e manter  o Manual  de Organização da Empresa,  constituído da Norma de Gestão
Básica e das Normas de Gestão das Unidades;

e) propor e manter o Manual de Normas de Procedimentos nas áreas de licitações, suprimentos,
administração de recursos humanos, suprimento de materiais e administração geral;

f) divulgar no Portal da Empresa as Normas de Organização e de Procedimentos; 

g) analisar  dados  operacionais  das  Unidades  e  elaborar  relatórios  gerenciais  para
acompanhamento e tomada de decisão;

h) coordenar  entendimentos  que  se  façam  necessários  com  os  órgãos  da  Prefeitura  na
viabilização de contratos e outras avenças de interesse da Empresa;

i) elaborar, em conjunto com a Unidade interessada, proposta de prestação de serviços para a
Administração Municipal e terceiros;

j) acompanhar  a  execução  dos  contratos  firmados  propondo  ou  analisando  reajustes
/realinhamentos de preços e outras alterações;

k) providenciar  o  suprimento  de  materiais  ou  a  prestação  de  serviços  necessários  ao
funcionamento da Assessoria;

l) registrar  informações  no  Sistema  de  Trâmite  Eletrônico  de  Documentos  (jPRO.TED),
mantendo acompanhamento de processos e memorandos de interesse da Assessoria;

m) receber,  encaminhar  e  expedir  a  correspondência  da  Assessoria,  na  esfera  da  sua
competência;

n) acompanhar,  através  do  Portal  da  Empresa,  a  implantação/alteração  de  procedimentos
normativos, divulgando-os aos empregados da Assessoria;

o) administrar o fundo rotativo da Assessoria, quando houver, elaborando a prestação de contas,
na forma estabelecida em norma de procedimento;

p) manter arquivo dos documentos gerados e recebidos pela Assessoria;

q) executar outras atividades compatíveis com a finalidade da Assessoria.
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ASSESSORIA JURÍDICA ASSESSORIA JURÍDICA 

(AJ)(AJ)

1. Finalidade1. Finalidade

Assessorar a Diretoria e as Unidades da Empresa nos assuntos de natureza jurídica.

2. Subordinação2. Subordinação

A Assessoria Jurídica está diretamente subordinada ao Diretor Jurídico.

3. Estrutura3. Estrutura

A Assessoria Jurídica não tem subdivisões.

4. Competências4. Competências

Além das descritas na Norma de Gestão Básica, compete especificamente à Assessoria Jurídica:

a) defender os interesses da Empresa no contencioso judicial e administrativo;

b) interpretar leis, decretos e outros atos jurídicos aplicáveis à Empresa;

c) emitir pareceres;

d) elaborar contratos;

e) elaborar escrituras, procurações e outros instrumentos legais;

f) efetuar  leitura  dos  diários  oficiais  da  União,  Estado  e  Município,  comunicando  aos
Departamentos sobre assuntos de seu interesse;

g) revisar editais;

h) conduzir inquéritos administrativos;

i) analisar acidentes de trânsito, propondo as medidas cabíveis quando for o caso;

j) analisar as ocorrências de acidente de trabalho, procedendo a investigação pertinente e dando
parecer sobre a emissão da CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho; 

k) propor  os  critérios  e  exigências  legais  e  jurídicas  para  habilitação  de  interessados  no
fornecimento de materiais e/ou prestação de serviços para a Empresa;

l) assessorar  a  Unidade  de  Compras  e  a  Comissão  de  Licitações  em  assuntos  de  sua
competência;

m) manter  registro  e  arquivo  centralizado  dos  contratos  firmados  pela  Empresa  com  a
Administração Municipal, fornecedores, prestadores de serviços e clientes;

n) administrar o fundo rotativo da Assessoria, quando houver, elaborando a prestação de contas,
na forma estabelecida em norma de procedimento;

o) providenciar  o  suprimento  de  materiais  ou  a  prestação  de  serviços  necessários  ao
funcionamento da Assessoria;

p) registrar  informações  no  Sistema  de  Trâmite  Eletrônico  de  Documentos  (jPRO.TED),
mantendo acompanhamento de processos e memorandos de interesse da Assessoria;

q) receber,  encaminhar  e  expedir  a  correspondência  da  Assessoria,  na  esfera  da  sua
competência;
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r) acompanhar,  através  do  Portal  da  Empresa,  a  implantação/alteração  de  procedimentos
normativos, divulgando-os aos empregados da Assessoria;

s) manter arquivo dos documentos gerados e recebidos pela Assessoria;

t) executar outras atividades compatíveis com a finalidade da Assessoria.
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ASSESSORIA FINANCEIRA ASSESSORIA FINANCEIRA 

(AF)(AF)

1. Finalidade1. Finalidade

Administrar as atividades financeiras da Empresa, através do planejamento e execução do seu
fluxo de caixa.

2. Subordinação2. Subordinação

A Assessoria Financeira está diretamente subordinada ao Diretor Administrativo-Financeiro.

3. Estrutura3. Estrutura

A Assessoria Financeira não tem subdivisões.

4. Competências4. Competências

Além  das  descritas  na  Norma  de  Gestão  Básica,  compete  especificamente  à  Assessoria
Financeira:

a) elaborar e acompanhar o planejamento financeiro da Empresa e o fluxo de caixa;

b) estudar e propor a realização de operações financeiras;

c) administrar as atividades de contas a pagar e a receber, os saldos bancários e de caixa;

d) responder pela guarda de títulos e valores mobiliários;

e) analisar o cadastro de clientes, propondo limites de crédito a serem concedidos;

f) realizar  o  faturamento  dos  serviços  prestados  ou fornecimentos  realizados  pela  Empresa,
registrando em sistema integrado;

g) verificar o registro, em sistema próprio, do faturamento realizado diretamente pelas Unidades
competentes da Empresa; 

h) controlar os fundos rotativos das Unidades da Empresa;

i) manter  controle  de  licenciamento  de  veículos  da  Empresa,  tomando  as  providências
necessárias a sua renovação;

j) administrar o fundo de caixa, elaborando a prestação de contas, na forma estabelecida em
norma de procedimento;

k) providenciar  o  suprimento  de  materiais  ou  a  prestação  de  serviços  necessários  ao
funcionamento da Assessoria;

l) registrar  informações  no  Sistema  de  Trâmite  Eletrônico  de  Documentos  (jPRO.TED),
mantendo acompanhamento de processos e memorandos de interesse da Assessoria;

m) receber,  encaminhar  e  expedir  a  correspondência  da  Assessoria,  na  esfera  da  sua
competência;

n) acompanhar,  através  do  Portal  da  Empresa,  a  implantação/  alteração  de  procedimentos
normativos, divulgando-os aos empregados da Assessoria;

o) manter arquivo dos documentos gerados e recebidos pela Assessoria;

p) executar outras atividades compatíveis com a finalidade da Assessoria.
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ASSESSORIA CONTÁBIL ASSESSORIA CONTÁBIL 

(ACONT)(ACONT)

1. Finalidade1. Finalidade

Executar as atividades de contabilidade e apropriação de custos,  de acordo com a legislação
vigente e normas expedidas pelos órgãos fiscalizadores.

2. Subordinação2. Subordinação

A Assessoria Contábil está diretamente subordinada ao Diretor Administrativo-Financeiro.

3. Estrutura3. Estrutura

A Assessoria Contábil não tem subdivisões.

4. Competências4. Competências

Além das descritas na Norma de Gestão Básica, compete especificamente à Assessoria Contábil:

a) elaborar e manter o Plano de Centro de Custo e o Plano de Contas Contábeis;

b) proceder ao registro contábil e escrituração fiscal;

c) manter registro e controle do patrimônio;

d) elaborar balancetes, balanços e demonstrativos contábeis para fins externos e gerenciais;

e) elaborar  o  orçamento  de  receita  e  despesa  com  base  no  histórico  de  anos  anteriores  e
diretrizes emanadas da Diretoria;

f) proceder a apuração de impostos e contribuições, transmitindo aos órgãos fiscalizadores as
informações exigidas pela legislação correspondente;

g) proceder análise e composição das contas;

h) apropriar custos administrativos e operacionais elaborando relatórios analíticos;

i) orientar  e  fiscalizar  as  atividades  de  contabilidade  e  apropriação  de  custo  pelas  diversas
Unidades da Empresa, verificando o cumprimento das normas estabelecidas;

j) manter  acompanhamento  dos  custos  indiretos  incidentes  sobre  o  preço  dos  produtos  e
serviços da Empresa, propondo as atualizações necessárias;

k) fazer  inventário  de  estoques,  elaborando  relatório  analítico  e  propondo  medidas  julgadas
necessárias;

l) informar dados para contratação de seguros;

m) administrar o fundo rotativo da Assessoria, quando houver, elaborando a prestação de contas,
na forma estabelecida em norma de procedimento;

n) providenciar  o  suprimento  de  materiais  ou  a  prestação  de  serviços  necessários  ao
funcionamento da Assessoria;

o) registrar  informações  no  Sistema  de  Trâmite  Eletrônico  de  Documentos  (jPRO.TED),
mantendo acompanhamento de processos e memorandos de interesse da Assessoria;

p) receber,  encaminhar  e  expedir  a  correspondência  da  Assessoria,  na  esfera  da  sua
competência;
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q) acompanhar,  através  do  Portal  da  Empresa,  a  implantação/alteração  de  procedimentos
normativos, divulgando-os aos empregados da Assessoria;

r) manter arquivo dos documentos gerados e recebidos pela Assessoria;

s) executar outras atividades compatíveis com a finalidade da Assessoria.
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

(DRH)(DRH)

1. Finalidade1. Finalidade

Administrar os recursos humanos que compõem o Quadro de Pessoal necessário à consecução
das finalidades da Empresa, propor a política salarial e gerenciar o Plano de Cargos, Salários e
Benefícios.

2. Subordinação2. Subordinação

O Departamento de Recursos Humanos está diretamente subordinado ao Diretor Administrativo-
Financeiro.

3. Estrutura3. Estrutura

O Departamento de Recursos Humanos tem a seguinte estrutura organizacional:

DRH - Gerência e Expediente

DRH-SMO - Serviço Médico e Odontológico

DRH-ADP - Unidade de Desenvolvimento de Pessoal

DRH-PES - Unidade de Administração de Pessoal

DRH-ST - Unidade de Segurança do Trabalho

4. Competências4. Competências

Além das descritas  na Norma de Gestão Básica,  compete  especificamente ao Departamento
através de suas unidades:

4.1. Expediente4.1. Expediente

a) registrar  informações  no  Sistema  de  Trâmite  Eletrônico  de  Documentos  (jPRO.TED),
mantendo acompanhamento de processos e memorandos de interesse do Departamento;

b) receber,  encaminhar  e expedir  a correspondência  do Departamento,  na esfera  da sua
competência;
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c) providenciar  o  suprimento  de  materiais  ou  a  prestação  de  serviços  necessários  ao
funcionamento do Departamento;

d) acompanhar,  através do Portal  da Empresa,  a implantação/alteração de procedimentos
normativos, divulgando-os aos empregados do Departamento;

e) administrar o fundo rotativo do Departamento, quando houver, elaborando a prestação de
contas, na forma estabelecida em norma de procedimento;

f) manter arquivo dos documentos gerados e recebidos pelo Departamento;

g) executar outros serviços de apoio administrativo que se tornem necessários às atividades
do Departamento.

4.2. Serviço Médico e Odontológico4.2. Serviço Médico e Odontológico

a) realizar  exames  médicos  admissionais,  periódicos,  demissionais  e  periciais,  mantendo
registro no prontuário médico do empregado;

b) prestar atendimento odontológico aos empregados da Empresa, responsabilizando-se pela
regularização da clínica dentária,  aparelho de raio-x e laboratório de prótese junto aos
órgãos competentes;

c) realizar estudos na área de Saúde Ocupacional;

d) analisar situações de absenteísmo, inadaptação, desequilíbrios emocionais e outros que
afetem o desempenho do empregado;

e) encaminhar do empregado à perícia do INSS nos casos de Auxílio-enfermidade, Acidente
de Trabalho, Auxílio-maternidade e outros tipos de afastamento.

4.3. Unidade de Desenvolvimento de Pessoal4.3. Unidade de Desenvolvimento de Pessoal

a) propor a política de recursos humanos e administração do pessoal da Empresa;

b) efetuar estudos e pesquisas salariais;

c) manter Plano de Cargos e Salários;

d) fornecer dados para elaboração do orçamento de pessoal;

e) providenciar a inscrição dos empregados em cursos e treinamentos;

f) participar  dos  entendimentos  com  vistas  à  celebração  dos  Acordos  Coletivos  das
categorias, equacionando o cumprimento dos ajustes firmados;

g) estudar a aplicação de medidas determinadas pela legislação trabalhista, e outras, que
tenham influência na área de atuação da Empresa;

h) manter entendimentos com o Centro de Reabilitação Profissional do INSS na recolocação
de empregado que tenha sofrido restrição médica para desempenho de suas funções;

i) manter  controle  do  cumprimento  da  legislação  aplicável  ao  pessoal  reabilitado  e
deficientes;

j) gerenciar contratos e convênios afetos à área de pessoal.

4.4. Unidade de Administração de Pessoal4.4. Unidade de Administração de Pessoal

a) executar o processamento administrativo das admissões e demissões do pessoal a serviço
da Empresa;

b) manter  registros  atualizados  no  cadastro,  histórico  funcional  e  carteira  profissional  do
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empregado;

c) providenciar  a  documentação  para  recolhimento  das  contribuições  legais,  dentro  dos
prazos estabelecidos;

d) registrar,  compilar  e informar dados para cálculo da folha de pagamento do pessoal  a
serviço da Empresa;

e) elaborar e manter acompanhamento do quadro de pessoal;

f) prestar informações requeridas pelo Ministério do Trabalho e Justiça;

g) preparar e executar a programação de férias;

h) emitir documentação necessária à percepção de benefícios previdenciários pelo pessoal
da Empresa, bem como declarações de interesse do empregado;

i) executar  processo de recrutamento de pessoal,  para atendimento das solicitações das
Unidades;

j) administrar as atividades relacionadas à concessão de benefícios ao pessoal, tais como:
vale-transporte, vale alimentação, plano de saúde, salário educação, cesta básica e outros.

4.5. Unidade de Segurança do Trabalho4.5. Unidade de Segurança do Trabalho

a) analisar os métodos e processos de trabalho, identificar os fatores de risco de acidentes do
trabalho,  doenças  profissionais  e  do  trabalho  e  a  presença  de  agentes  ambientais
agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle;

b) desenvolver  atividades  de  conscientização,  educação,  orientação  e  treinamento  de
integração em segurança do trabalho com os empregados para a prevenção de acidentes
do trabalho e doenças ocupacionais;

c) acompanhar a execução de serviços pelos empregados, verificando e orientando o uso
correto  dos  Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI's)  e  intervindo  quando  houver
condição insegura ou risco de acidentes;

d) propor  e  administrar  o  uso  de  uniformes  nas  funções  determinadas,  definindo  suas
especificações; 

e) encaminhar aos setores e áreas competentes, normas, regulamentos e outros dispositivos
de ordem técnica,  que permitam a proteção coletiva  e  individuais  dos empregados da
empresa;

f) informar à Assessoria Jurídica a ocorrência de acidentes de trabalho, para parecer sobre  a
emissão da CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho;

g) divulgar  dados  estatísticos  de  acidentes  do  trabalho,  doenças  profissionais,  calcular
frequência e a gravidade destes para ajustes das ações preventivas;

h) indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio;

i) informar  aos trabalhadores e às Gerências/Coordenadores sobre atividades insalubres,
perigosas  e  penosas  existentes  na  empresa,  seus  riscos  específicos,  bem  como  as
medidas e alternativas de eliminação ou neutralização das mesmas;

j) realizar diligências e acompanhar perícias judiciais;

k) elaborar, implementar e avaliar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

(DA)(DA)

1. F1. Finalidadeinalidade

Administrar as atividades de compras e gestão de materiais de escritório, impressos de uso geral
e materiais utilizados na impressão eletrônica; manter serviço de protocolo para recebimento e
expedição de documentos e processos; executar, diretamente ou através de terceiros, serviços de
manutenção, vigilância e serviços gerais de apoio ao funcionamento do Edifício-Sede e Prédios
Anexos.

2. Subordinação2. Subordinação

O  Departamento  Administrativo  está  diretamente  subordinado  ao  Diretor  Administrativo-
Financeiro.

3. Estrutura3. Estrutura

O Departamento Administrativo tem a seguinte estrutura organizacional:

DA - Gerência e Expediente

DA-COM - Unidade de Compras

DA-SG - Unidade de Serviços Gerais

DA-PROT - Unidade de Protocolo

4. Competências4. Competências

Além das descritas  na Norma de Gestão Básica,  compete  especificamente ao Departamento
através de suas unidades:

4.1. Expediente4.1. Expediente

a) administrar os contratos de aluguel dos imóveis da Empresa e de prestação de serviços
terceirizados na área de competência do Departamento;

b) administrar  a  frota  de veículos  leves  da Empresa,  mantendo controle  de consumo de
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combustíveis e de serviços de manutenção preventiva e corretiva;

c) administrar as apólices de seguro dos imóveis, veículos, máquinas e equipamentos

d) gerenciar o serviço de transporte de pessoas e materiais das Unidades do Edifício Sede e
Prédios Anexos;

e) administrar a utilização do Auditório, Galeria de Artes e Sala de Reuniões do prédio anexo;

f) administrar o fundo rotativo do Departamento, quando houver, elaborando a prestação de
contas, na forma estabelecida em norma de procedimento;

g) providenciar  o  suprimento  de  materiais  ou  a  prestação  de  serviços  necessários  ao
funcionamento do Departamento;

h) registrar  informações  no  Sistema  de  Trâmite  Eletrônico  de  Documentos  (jPRO.TED),
mantendo acompanhamento de processos e memorandos de interesse do Departamento;

i) receber,  encaminhar  e expedir  a correspondência  do Departamento,  na esfera  da sua
competência;

j) acompanhar,  através do Portal  da Empresa,  a implantação/alteração de procedimentos
normativos, divulgando-os aos empregados do Departamento;

k) manter arquivo dos documentos gerados e recebidos pela Unidade;

l) executar outros serviços de apoio administrativo que se tornem necessários às atividades
do Departamento.

4.2. Unidade de Compras4.2. Unidade de Compras

a) efetuar coleta de preços para fornecimento (compra) de materiais e prestação de serviços
para a Empresa, até o limite definido em normas da Empresa;

b) analisar  e  dar  parecer  sobre  os  preços  coletados,  solicitando  o  concurso  da  Unidade
interessada, quando julgado necessário;

c) emitir autorizações de fornecimento ou prestação de serviços previamente submetidas a
Gerência do Departamento;

d) administrar o estoque e manter almoxarifado de materiais de escritório, impressos de uso
geral e materiais utilizados na impressão eletrônica;

e) administrar o fundo rotativo da Unidade de Compras, elaborando a prestação de contas,
na forma estabelecida em norma de procedimento;

f) providenciar  o  suprimento  de  materiais  ou  a  prestação  de  serviços  necessários  ao
funcionamento da Unidade;

g) registrar  informações  no  Sistema  de  Trâmite  Eletrônico  de  Documentos  (jPRO.TED),
mantendo acompanhamento de processos e memorandos de interesse da Unidade;

h) receber,  encaminhar  e  expedir  a  correspondência  da  Unidade,  na  esfera  da  sua
competência;

i) manter arquivo dos documentos gerados e recebidos pela Unidade.

4.3. Unidade de Serviços Gerais4.3. Unidade de Serviços Gerais

a) executar,  diretamente  ou  através  de  terceiros  contratados,  serviços  de  manutenção

                   

M a n u a l  d e  O r g a n i z a ç ã o
- 22 -



predial, reforma de móveis e instalações e confecção de bens patrimoniais, apropriando as
horas trabalhadas, para fins de cobrança no condomínio e/ou contabilização;

b) executar através de pessoal próprio ou de terceiros as atividades de telefonia, vigilância,
copa, recepção, serviços de limpeza do Edifício-Sede e Prédios Anexos;

c) executar direta ou indiretamente a manutenção de aparelhos de ar condicionado, da rede
telefônica e do sistema de segurança com câmeras de vídeo.

d) providenciar  o  suprimento  de  materiais  ou  a  prestação  de  serviços  necessários  ao
funcionamento da Unidade;

e) registrar  informações  no  Sistema  de  Trâmite  Eletrônico  de  Documentos  (jPRO.TED),
mantendo acompanhamento de processos e memorandos de interesse da Unidade;

f) receber,  encaminhar  e  expedir  a  correspondência  da  Unidade,  na  esfera  da  sua
competência; 

g) manter arquivo dos documentos gerados e recebidos pela Unidade;

h) executar outras atividades compatíveis com a finalidade da Unidade.

4.4. Unidade de Protocolo4.4. Unidade de Protocolo

a) receber, registrar e encaminhar a correspondência externa recebida;

b) anexar e desanexar processos da PMS;

c) gerenciar o Sistema de Controle de Processos;

d) expedir correspondência;

e) providenciar e controlar publicações de atas e editais em jornais e impressos oficiais;

f) executar outras atividades compatíveis com a finalidade da Unidade.

                   

M a n u a l  d e  O r g a n i z a ç ã o
- 23 -



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃODEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

(DINF)(DINF)

1.Finalidade1.Finalidade

Realizar  atividades  relacionadas  à  tecnologia  da  informação  (TI),  elaborando  projetos,
implementando  e  dando  suporte  aos  projetos  desenvolvidos;  realizar  a  manutenção  de
equipamentos  e  sistemas  relacionados  à  tecnologia  da  informação  e  comunicação;  executar
serviços de impressão a laser e acabamento.

2. Subordinação2. Subordinação

O  Departamento  de  Tecnologia  da  Informação  está  diretamente  subordinado  ao  Diretor
Administrativo-Financeiro.

3. Estrutura3. Estrutura

O Departamento de Tecnologia da Informação tem a seguinte estrutura organizacional:

DINF - Gerência

DINF-PMS – Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação para a PMS

DINF-ADM - Unidade de Apoio Administrativo

DINF-PROJ - Unidade de Projetos e Negócios de TI

DINF-DOC -  Unidade de Documentação Eletrônica

4. Competências4. Competências

Além das descritas  na Norma de Gestão Básica,  compete  especificamente ao Departamento
através de suas unidades:

4.1. Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação para a PMS4.1. Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação para a PMS

a) desenvolver e manter aplicações para a Administração;
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b) levantar e mapear processos;

c) administrar dados das diversas bases dos sistemas da Administração;

d) implementar e manter BI (Business Intelligence) para os principais sistemas de informação;

e) viabilizar a realização de serviços e projetos de tecnologia de informação junto às diversas
unidades da Administração;

f) administrar e operar banco de dados relacional;

g) instalar, configurar e administrar o uso dos servidores físicos e virtuais;

h) administrar, elaborar e implementar projetos de rede lógica, da WEB e da infovia Municipal;

i) dar  suporte  técnico  e  operacional  a  todos os  usuários  de  tecnologia  da  informação  e
comunicação da Prefeitura;

j) manter  cadastro atualizado dos ativos de tecnologia  da informação e comunicação da
Prefeitura.

4.2. Unidade de Apoio Administrativo4.2. Unidade de Apoio Administrativo

a) assessorar  a  Gerência  na  administração  dos  contratos  de  prestação  de  serviços,
elaborando  as  medições  dos  serviços  realizados  e  solicitando  o  faturamento
correspondente;

b) assistir a Gerência na administração do pessoal do Departamento;

c) manter cadastro atualizado dos bens patrimoniais (salvo os ativos de TI) que estão sob a
responsabilidade  do  Departamento,  informando  à  Assessoria  Contábil  sobre  baixas  e
movimentações;

d) manter  acompanhamento  dos  Termos  de  Responsabilidade  sobre  bens  cedidos  a
terceiros;

e) providenciar  o  suprimento  de  materiais  ou  a  prestação  de  serviços  necessários  ao
funcionamento do Departamento;

f) administrar o fundo rotativo do Departamento, quando houver, elaborando a prestação de
contas, na forma estabelecida em norma de procedimento;

g) registrar  informações  no  Sistema  de  Trâmite  Eletrônico  de  Documentos  (jPRO.TED),
mantendo acompanhamento de processos e memorandos de interesse do Departamento;

h) receber,  encaminhar  e expedir  a correspondência do Departamento,  na esfera da sua
competência;

i) acompanhar, através do Portal  da Empresa, a implantação/alteração de procedimentos
normativos, divulgando-os aos empregados do Departamento;

j) manter arquivo dos documentos gerados e recebidos pelo Departamento;

k) executar outros serviços de apoio administrativo que se tornem necessários às atividades
do Departamento.

4.3. Unidade de Projetos e Negócio de TI4.3. Unidade de Projetos e Negócio de TI

a) implementar e dar suporte às metodologias de gerenciamento de projetos, plataforma de
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desenvolvimento e mapeamento de processo;

b) coordenar a realização dos serviços solicitados à sua Unidade;

c) administrar o portfólio de produtos da Unidade;

d) fazer análises de mercado;

e) definir prioridades, prazos e recursos para os serviços das Unidades sob sua supervisão;

f) identificar oportunidades que visem a sustentabilidade da Unidade;

g) divulgar a marca PRODESAN focando a Tecnologia da Informação.

      4.3.1. Através do Serviço de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas

a) levantar requisitos para elaboração de projetos de sistemas;

b) desenvolver projetos de sistemas de informação;

c) avaliar sistemas/soluções de terceiros;

d) dar manutenção aos sistemas implantados;

e) desenvolver e manter sites e/ou aplicações para o Portal da Empresa;

f) inserir informações de interesse geral no Portal da Empresa;

g) elaborar estudos de organização e métodos;

h) elaborar e manter manuais de procedimentos, sistemas e usuários;

i) desenvolver produtos para ofertar ao mercado;

j) executar projetos.

4.3.2. Através do Serviço de Suporte à Infraestrutura:

a) dar suporte técnico ao usuário, visando a otimização do uso dos equipamentos e 
sistemas;

b) administrar a rede de comunicação e servidores;

c) executar manutenção técnica nos equipamentos instalados, diretamente ou através 
de terceiros;

d) elaborar e implantar projetos de rede de sistemas;

e) elaborar projetos de dimensionamento e configuração de equipamentos de 
informática;

f) gerenciar ativos, incidentes, problemas, configurações, mudanças, versões e 
continuidade dos serviços;

g) administrar o provedor e o link do Portal da Empresa;

h) administrar o serviço de correio eletrônico (e-mail) da Empresa;

i) executar projetos.
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4.4. Unidade de Documentação Eletrônica4.4. Unidade de Documentação Eletrônica

a) realizar serviços de impressão a laser;

b) executar serviços de acabamento como envelopamento, serrilhamento e encadernações;

c) elaborar e administrar o uso de impressos e formulários;

d) prestar orientação a usuários de impressoras em rede, quanto a configurações e recursos
específicos;

e) elaborar projetos de dimensionamento e configuração de equipamentos de impressão;

f) acompanhar emissão de serviços de impressão prestados por terceiros;

g) executar  projetos  de  desenvolvimento  de  sistemas,  de  implantação  de  programas,  de
gestão documental e outros.
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DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS ASFALTADAS DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS ASFALTADAS 

(DASF)(DASF)

1. Finalidade1. Finalidade

Produzir  massa asfáltica  para atendimento de obras  e  serviços  da Administração e  terceiros;
executar serviços de conservação de vias públicas e de pavimentação para a Administração e
terceiros.

2. Subordinação2. Subordinação

O Departamento de Conservação de Vias Asfaltadas está diretamente subordinado ao Diretor de
Operações.

3. Estrutura3. Estrutura

O Departamento de Conservação de Vias Asfaltadas tem a seguinte estrutura organizacional:

DASF - Gerência

DASF-ADM - Unidade de Apoio Administrativo e Operacional

DASF-UA - Unidade de Usina de Asfalto

DASF-COVIA - Unidade de Conservação de Vias Asfaltadas

4. Competências4. Competências

Além das descritas  na Norma de Gestão Básica,  compete  especificamente ao Departamento
através de suas unidades:

4.1. Unidade de Apoio Administrativo4.1. Unidade de Apoio Administrativo e Operacional e Operacional

a) atender interessados na contratação de fornecimentos de massa asfáltica e prestação de
serviços pelo Departamento;

b) manter  acompanhamento  dos  parâmetros  na  composição  dos  preços  de  produtos  e
serviços,  em  conformidade  com  os  custos  administrativos  e  operacionais  do
Departamento;
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c) controlar a operação da balança e executar o faturamento dos fornecimentos realizados e
serviços prestados pelo Departamento;

d) administrar os serviços auxiliares de apoio ao funcionamento das Unidades da Empresa
instaladas na Alemoa: recepção, portaria, copa, limpeza, segurança patrimonial;

e) gerenciar  os  contratos  de  fornecimento/prestação  de  serviços  de  interesse  do
Departamento,  emitindo  as  autorizações  de  entrega  de  materiais  por  fornecedores
contratados;

f) administrar o controle de ponto do pessoal da Unidade, encaminhando as informações
ao Departamento de Recursos Humanos;

g) executar,  diretamente  ou  através  de  terceiros,  a  manutenção  dos  veículos  e
equipamentos rodantes da Empresa;

h) manter  controle  dos  serviços  realizados  nas  máquinas,  veículos  e  equipamentos  da
Empresa, propondo a sua substituição/baixa quando tornada inviável a sua manutenção;

i) providenciar  o  suprimento  de  materiais  ou  a  prestação  de  serviços  necessários  ao
funcionamento do Departamento;

j) administrar o estoque e manter almoxarifado de matérias-primas utilizadas na produção
de  massa  asfáltica,  peças  de  reposição  da  usina  e  materiais  de  manutenção  de
máquinas, veículos e equipamentos;

k) registrar  informações  no  Sistema de  Trâmite  Eletrônico  de  Documentos  (jPRO.TED),
mantendo acompanhamento de processos e memorandos de interesse do Departamento;

4.2. Unidade de Usina de Asfalto4.2. Unidade de Usina de Asfalto

a) programar a produção de massa asfáltica para atender à execução de obras e serviços da
Administração e de terceiros;

b) operar a usina de asfalto;

c) realizar ou providenciar a execução por terceiros dos serviços de manutenção da usina de
asfalto e equipamentos ligados a sua operação;

d) fazer o controle e a dosagem de concreto asfáltico;

e) realizar  ensaios  de  materiais  a  serem  aplicados  em  obras  de  pavimentação  e  de
construção civil.

f) especificar e solicitar a aquisição de peças de reposição da usina de asfalto;

g) manter controle dos serviços de manutenção realizados na usina de asfalto.

4.3. Unidade de Conservação de Vias Públicas4.3. Unidade de Conservação de Vias Públicas

a) executar serviços de conservação de vias públicas, através da operação “Tapa-Buraco”;

b) realizar serviços de recapeamento de vias asfaltadas;

c) executar serviços de pavimentação para terceiros;

d) solicitar os materiais e serviços necessários à execução das atividades da Unidade;

e) manter registro e acompanhamento dos serviços realizados.
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

(DE)(DE)

1. Finalidade1. Finalidade

Executar ou fiscalizar a execução por terceiros, de obras, serviços e projetos de Engenharia.

2. Subordinação2. Subordinação

O Departamento de Engenharia está diretamente subordinado ao Diretor de Operações.

3. Estrutura3. Estrutura

O Departamento de Engenharia tem a seguinte estrutura organizacional:

DE - Gerência

DE-ADM - Unidade de Apoio Administrativo

DE-EP - Unidade de Estudos e Projetos

DE-OT - Unidade de Orçamentos e Topografia

DE-ST - Unidade de Suporte Técnico

DE-OS - Unidade de Obras e Serviços

4. Competências4. Competências

Além das descritas  na Norma de Gestão Básica,  compete  especificamente ao Departamento
através de suas unidades:

4.1.4.1. Unidade de Apoio AdministrativoUnidade de Apoio Administrativo

a) solicitar o faturamento dos serviços prestados pelo Departamento, de acordo com contrato
celebrado com a Prefeitura;

b) providenciar  o  suprimento  de  materiais  ou  a  prestação  de  serviços  necessários  ao
funcionamento do Departamento;

c) administrar o fundo rotativo do Departamento, quando houver, elaborando a prestação de
contas, na forma estabelecida em norma de procedimento;
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d) registrar  informações  no  Sistema  de  Trâmite  Eletrônico  de  Documentos  (jPRO.TED),
mantendo acompanhamento de processos e memorandos de interesse do Departamento;

e) receber,  encaminhar  e expedir  a correspondência  do Departamento,  na esfera  da sua
competência;

f) acompanhar,  através do Portal  da Empresa,  a implantação/alteração de procedimentos
normativos, divulgando-os aos empregados do Departamento;

g) manter arquivo dos documentos gerados e recebidos pelo Departamento;

h) executar outros serviços de apoio administrativo que se tornem necessários às atividades
do Departamento.

4.2. Através da Unidade de Estudos e Projetos4.2. Através da Unidade de Estudos e Projetos

a) desenvolver estudos e projetos de engenharia nas áreas de estruturas (concreto, metálicas
e  de  madeira),  instalações  prediais  (elétrica  e  hidráulica),  drenagem  e  pavimentação
urbana, em complemento aos projetos de arquitetura e urbanismo;

b) elaborar  diretrizes  para  contratação  e  gerenciar  os  estudos  e  projetos  de  engenharia
desenvolvidos por terceiros;

c) assessorar a Unidade de Obras e Serviços durante a execução de obras e serviços a
cargo do Departamento.

4.3. Unidade de Orçamentos e Topografia4.3. Unidade de Orçamentos e Topografia

a) executar  levantamentos  métricos  arquitetônicos  em  edificações  e  levantamentos
topográficos cadastrais planialtimétricos em áreas urbanas;

b) quantificar materiais, mão de obra e equipamentos para execução de obras e serviços;

c) elaborar os elementos técnicos de engenharia,  para obras e serviços compreendendo:
planilha  de  serviços  e  preços,  composição  de  preços  unitários,  cronograma  físico-
financeiro e especificações técnicas de execução;

d) manter arquivo de publicações ou sistemas especializados de interesse do Departamento.

4.4. Unidade de Suporte Técnico4.4. Unidade de Suporte Técnico

a) executar base digital para desenvolvimento de estudos e projetos;

b) cuidar da padronização dos produtos gráficos do Departamento e racionalizar as suas
reproduções gráficas;

c) manter-se informada das configurações dos equipamentos e programas relacionados às
atividades do Departamento;

d) elaborar e manter cadastro dos edifícios próprios municipais e da rede de drenagem.

4.5. Unidade de Obras e Serviços4.5. Unidade de Obras e Serviços

a) executar ou fiscalizar a execução de obras e serviços de construção civil em edificações,
obras de arte, urbanizações, drenagem e pavimentação urbana;

b) solicitar  a  abertura  de  procedimento  licitatório  para  contratação  de  fornecedores  e
prestadores de serviços necessários à execução de obras e serviços a cargo da Unidade;

c) administrar  os  contratos  firmados  com  fornecedores  e  prestadores  de  serviços
relacionados às obras e serviços a cargo da Unidade.
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DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMODEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO

(DEURB)(DEURB)

1. Finalidade1. Finalidade

Executar projetos de arquitetura e urbanismo.

2. Subordinação2. Subordinação

O  Departamento  de  Arquitetura  e  Urbanismo  está  diretamente  subordinado  ao  Diretor  de
Operações.

3. Estrutura3. Estrutura

O Departamento de Arquitetura e Urbanismo tem a seguinte estrutura organizacional:

DEURB - Gerência e Expediente

DEURB-PROJ - Unidade de Projetos Urbanos

DEURB-EDIF - Unidade de Edificações e Apoio Técnico

4. Competências4. Competências

Além das descritas  na Norma de Gestão Básica,  compete  especificamente ao Departamento
através de suas unidades:

4.1. Expediente4.1. Expediente

a) solicitar o faturamento dos serviços prestados pelo Departamento;

b) providenciar  o  suprimento  de  materiais  ou  a  prestação  de  serviços  necessários  ao
funcionamento do Departamento;

c) administrar o fundo rotativo do Departamento, quando houver, elaborando a prestação de
contas, na forma estabelecida em norma de procedimento;

d) registrar  informações  no  Sistema  de  Trâmite  Eletrônico  de  Documentos  (jPRO.TED),
mantendo acompanhamento de processos e memorandos de interesse do Departamento;

e) receber,  encaminhar  e expedir  a correspondência  do Departamento,  na esfera  da sua

                   

M a n u a l  d e  O r g a n i z a ç ã o
- 32 -

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 
DE RECURSOSDE RECURSOS

HUMANOSHUMANOS

Unidade de Unidade de 
Desenvolvimento Desenvolvimento 

de Pessoalde Pessoal

Unidade de Unidade de 
Segurança doSegurança do

TrabalhoTrabalho

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 
DE ARQUITETURA EDE ARQUITETURA E

URBANISMOURBANISMO

Unidade de Unidade de 
Projetos UrbanosProjetos Urbanos

Unidade deUnidade de
Edificações eEdificações e
Apoio TécnicoApoio Técnico



competência;

f) acompanhar,  através do Portal  da Empresa,  a implantação/alteração de procedimentos
normativos, divulgando-os aos empregados do Departamento;

g) manter arquivo dos documentos gerados e recebidos pelo Departamento;

h) executar outros serviços de apoio administrativo que se tornem necessários às atividades
do Departamento.

4.2. Unidade de Projetos Urbanos4.2. Unidade de Projetos Urbanos

a) elaborar estudos e propostas destinadas ao desenvolvimento urbano da área continental
do Município a pedido da Administração Municipal;

b) prestar  assessoria  e  participar  das  discussões  de  planejamento  urbano  municipal  e
metropolitano;

c) desenvolver projetos de reurbanização, renovação urbana e projetos especiais de melhoria
ambiental;

d) desenvolver projetos para realização de eventos do calendário turístico, esportivo e cultural
da cidade;

e) criar e elaborar projetos de desenho industrial para mobiliário urbano;

f) acompanhar e fiscalizar a execução das obras e serviços correspondentes aos projetos
desenvolvidos pela Unidade.

4.3. Unidade de Edificações e Apoio Técnico4.3. Unidade de Edificações e Apoio Técnico

a) elaborar e desenvolver projetos de edificação para os diversos órgãos da Administração
Municipal;

b) elaborar e desenvolver projetos de mobiliário urbano e equipamentos públicos; 

c) elaborar  e  desenvolver  projetos  de  reforma,  adequações  e  ampliações  de  edifícios
municipais existentes;

d) elaborar memoriais e especificações técnicas dos projetos de arquitetura desenvolvidos; 

e) acompanhar e fiscalizar a execução das obras e serviços correspondentes aos projetos
desenvolvidos pela Unidade.
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DEPARTAMENTO DE APOIO À LIMPEZA PÚBLICADEPARTAMENTO DE APOIO À LIMPEZA PÚBLICA

(DEAP)(DEAP)

1. Finalidade1. Finalidade

Fiscalizar os serviços de operação e manutenção de um conjunto de atividades integrantes da
limpeza  pública  na  área  insular  e  continental  do  Município;  executar  serviços  de  coleta  de
materiais recicláveis e de limpeza do sistema de drenagem, conforme contratos celebrados com o
Município.

2. Subordinação2. Subordinação

O  Departamento  de  Apoio  à  Limpeza  Pública  está  diretamente  subordinado  ao  Diretor  de
Operações.

3. Estrutura3. Estrutura

O Departamento de Apoio a Limpeza Pública tem a seguinte estrutura organizacional:

DEAP - Gerência

DEAP-ADM - Unidade de Apoio Administrativo

DEAP-OP - Unidade de Operações

4. Competências4. Competências

Além das descritas  na Norma de Gestão Básica,  compete  especificamente ao Departamento
através de suas unidades:

4.1. Unidade de Apoio Administrativo4.1. Unidade de Apoio Administrativo

a) elaborar relatórios estatísticos de controle dos serviços específicos da Unidade;

b) solicitar o faturamento dos serviços prestados pela Unidade, de acordo com o contrato
celebrado com a Prefeitura;

c) conferir  as medições apresentadas pela  empresa responsável  pela limpeza pública  do
Município, com os registros efetuados pela fiscalização da PRODESAN;
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d) registrar  informações  no  Sistema  de  Trâmite  Eletrônico  de  Documentos  (jPRO.TED),
mantendo acompanhamento de processos e memorandos de interesse do Departamento;

e) receber,  encaminhar  e expedir  a correspondência  do Departamento,  na esfera  da sua
competência;

f) providenciar  o  suprimento  de  materiais  ou  a  prestação  de  serviços  necessários  ao
funcionamento do Departamento;

g) acompanhar,  através do Portal  da Empresa,  a implantação/alteração de procedimentos
normativos, divulgando-os aos empregados do Departamento;

h) administrar o fundo rotativo do Departamento, quando houver, elaborando a prestação de
contas, na forma estabelecida em norma de procedimento;

i) manter arquivo dos documentos gerados e recebidos pelo Departamento;

j) executar outros serviços de apoio administrativo que se tornem necessários às atividades
do Departamento.

4.2. Unidade de Operações4.2. Unidade de Operações

a) efetuar o controle da quantidade e qualidade da mão de obra utilizada nos serviços de
limpeza urbana;

b) verificar a conformidade dos veículos e equipamentos com os serviços realizados;

c) verificar  o  ferramental  e  materiais  utilizados,  de  acordo  com as  técnicas  previstas  no
contrato entre PMS e a empresa executora;

d) manter controle da periodicidade e horário de prestação dos serviços;

e) observar o cumprimento do uso de uniformes e equipamentos de proteção individual pelo
pessoal operacional;

f) apropriar as quantidades de serviços realizados pela empresa executora;

g) realizar a coleta de materiais recicláveis entregues pela população de forma voluntária, em
decorrência de programas de saúde ambiental desenvolvidos no Município;

h) executar  a limpeza do sistema de drenagem da área insular  do Município  de Santos,
conforme contrato mantido com a Prefeitura;

i) manter registro das quantidades de materiais recicláveis.
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DEPARTAMENTO OPERACIONAL DEPARTAMENTO OPERACIONAL 

(DEOP)(DEOP)

1. Finalidade1. Finalidade

Executar ou fiscalizar a execução de serviços de limpeza e conservação em próprios municipais;

instalar e operar sanitários públicos móveis.

2. Subordinação2. Subordinação

O Departamento Operacional está diretamente subordinado ao Diretor de Operações.

3. Estrutura3. Estrutura

O Departamento Operacional tem a seguinte estrutura organizacional:

DEOP – Gerência 

DEOP-ADM – Unidade de Apoio Administrativo e Operacional

DEOP-OP – Unidade de Operações

DEOP-MATE – Unidade de Materiais e Equipamentos

4. Competências4. Competências

Além das descritas  na Norma de Gestão Básica,  compete  especificamente ao Departamento
através de suas unidades:

4.1. Unidade de Apoio Administrativo e Operacional4.1. Unidade de Apoio Administrativo e Operacional

a) solicitar o faturamento dos serviços prestados pelo Departamento;

b) registrar  informações  no  Sistema  de  Trâmite  Eletrônico  de  Documentos  (jPRO.TED),
mantendo acompanhamento de processos e memorandos de interesse do Departamento;

c) receber,  encaminhar  e expedir  a correspondência do Departamento,  na esfera da sua
competência;

d) acompanhar, através do Portal  da Empresa, a implantação/alteração de procedimentos
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normativos, divulgando-os aos empregados do Departamento;

e) administrar o fundo rotativo do Departamento, quando houver, elaborando a prestação de
contas, na forma estabelecida em norma de procedimento;

f) manter arquivo dos documentos gerados e recebidos pelo Departamento;

g) gerenciar  os  contratos  de  fornecimento/prestação  de  serviços  de  interesse  do
Departamento,  emitindo  as  autorizações  de  entrega  de  materiais  por  fornecedores
contratados;

h) providenciar  o  suprimento  de  materiais,  ou  a  prestação  de  serviços  necessários  ao
funcionamento do Departamento;

i) manter informado o Departamento de Recursos Humanos sobre movimentação do pessoal
nas  unidades,  bem  como  sobre  outras  ocorrências  relativas  ao  pessoal  lotado  no
Departamento;

j) elaborar escala semanal do pessoal que trabalha na instalação e operação dos sanitários
móveis utilizados nas feiras livre e eventos;

k) manter acompanhamento dos bens patrimoniais sob responsabilidade do Departamento;

l) controlar  a  utilização,  abastecimento  e  manutenção  dos  veículos  a  serviço  do
Departamento;

m) verificar o Relatório dos serviços realizados no aparelho diluidor, tomando as providências
necessárias junto a empresa contratada;

n) realizar outras atividades, na área de sua competência.

4.2. Unidade de Operações4.2. Unidade de Operações

a) fazer integração do pessoal admitido para atuar nos serviços afetos ao Departamento,
informando suas atribuições e condições de trabalho;

b) fornecer noções básicas de controle de infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS)
e,  de  biossegurança,  orientando  o  pessoal  na  prevenção  de  riscos  ocupacionais:
biológicos, físicos, químicos e ergonômicos;

c) proceder ao treinamento e reciclagem do pessoal em relação às técnicas de limpeza e
desinfecção de ambientes e superfícies, bem como ao manuseio de produtos e utensílios;

d) prestar as informações solicitadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, nos
termos previstos no contrato de prestação de serviços de limpeza com a Secretaria da
Saúde;

e) executar os serviços de limpeza, de acordo com a metodologia estabelecida;

f) administrar o quadro de pessoal previsto nos contratos de prestação de serviços afetos ao
Departamento, no que se refere a sua distribuição pelas Unidades atendidas, controle de
ponto, uso de uniformes e equipamentos de proteção individual;

g) manter os entendimentos necessários com as chefias (ou pessoas por elas designadas)
das  diversas  unidades  onde  são  prestados  os  serviços,  no  fiel  cumprimento  das
obrigações contratuais;

h) acompanhar o desempenho do pessoal operacional, solicitando a substituição daqueles
julgados inadequados ao serviço e/ou a aplicação de penalidades previstas no Regimento
Interno de Trabalho;

i) verificar  o  consumo dos materiais  junto  às  Unidades,  confrontando-o  com parâmetros
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estabelecidos, providenciando os ajustes necessários;

j) elaborar relatório mensal dos serviços prestados, obtendo da chefia da Unidade onde é
prestado o serviço, o competente atestado da sua execução e avaliação;

k) executar outras atividades, compatíveis com as competências da Unidade.

4.3. Unidade de Materiais e Equipamentos 4.3. Unidade de Materiais e Equipamentos 

a) receber  materiais  e  utensílios  de  limpeza,  uniformes  e  equipamentos  de  segurança,
confrontando  com  os  pedidos  de  entrega  em  seu  poder,  conferindo  especificação,
quantidade, valores e demais condições estabelecidas;

b) armazenar  os  produtos  recebidos  de  acordo  com  recomendação  do  fabricante,
identificando-os e promovendo a sua acomodação de forma adequada e racional;

c) atender  às  requisições  de  entrega  de  materiais  e  utensílios  de  limpeza,  uniformes  e
equipamentos de segurança,  separando os materiais e fazendo sua entrega, mediante
assinatura do recebedor em documento próprio;

d) registrar  em sistema próprio a entrada e saída de materiais,  verificando a posição do
estoque  em  relação  a  quantidades  mínimas  e  ponto  de  ressuprimento,  tomando  as
providências necessárias a um novo suprimento;

e) fazer a distribuição dos materiais, utensílios e equipamentos nos locais de prestação de
serviços, de forma a atender às necessidades de cada unidade;

f) realizar a diluição dos materiais concentrados, em conformidade com o uso recomendado
na ficha técnica do produto;

g) acompanhar  a  realização  dos  serviços  de  higienização,  controle  de  calibração,
manutenção  preventiva  e  corretiva  do  aparelho  diluidor,  atestando  sua  execução  pela
empresa contratada;

h) executar outras atividades compatíveis com as competências da Unidade.
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