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Excelentissima Senhora

Maria da Conceigdo dos Anjos
Presidente da CAmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro.

Exce!entissirna Senhora Presidente
Excelentissirnos Senhores Vereadores,

Apraz― rne remeter a essa Casa Legislativa, para aprecia95o,o incluso PrOleto

de Lei que PROMOVE A REESTRUTURAcAO ADM!N!STRATIVA DA
SUPER:NTENDENCIA MUNIC!PAL DE TRANSPORTES E TRANSITO DO
MUNIC:P:O DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, E DA OUTRAS
PROViDENC:AS.

丁al proieto de lei cuida da necessidade de reestruturacao da sMttT, com o

ObietiVO de adequa9う o de acordo com as atribui90es inerentes a fun95o especifica,
benl como a realidade do lⅥ unicipio ern prol da comunidade Socorrense.

Ao enseio,conViCto da importancia da tutela legal confettda ao proieto de lei

adunado, solicito, a aprecia98o de seus terrnos por esta r.Casa Legislativa,
oportunidade em que renovo meus protestos de adrnira9ao e apre90 por Vossa
Excelencia e aos dignos componentes dessa Camara lИ

unicipal.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe,

em 10 de setembro de 2015.

Qヒ 、

FAB10 HENR!QUE

Rua AntOnio Valadao,s/n。

DE CARVALHO,

̲centl・ o Adlllinistrativo Josё

do Prado Franco

Tel:(79)2107‑7814/2107‑7842‑Fax:(79)2107‑7854‑2107‑7819‑C.N.P.J.13.128.814/0001‐
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A

REESTRUTURAcAO
ADMINISTRATIVA
DA
SUPERINttENDENCIA MUNICIPAL DE
丁RANSPORttES E TRANSI丁 O DO
MUNICIPlo DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO,
E
DA
OUTRAS
PROVIDENCIAS

Art.

1o -

A Superintend6ncia Municipal de Transportes e Trdnsito de Nossa Senhora
do Socorro, constituida sob forma de Autarquia atrav6s da Lei Municipal no 480 de
1'1 de maio de 1999 e, reestruturada pela Lei Municipal n" 822 de 18 de Dezembro
de 2009, ser6 composta basicamente, dos seguintes setores, e dispostos no
organograma constante do anexo ll, assim discriminados.
| - Gabinete do Superintendente;

a) Chefe de Gabinete;
b) Secret6rio de Gabinete;
c) Coordenadoria Juridica.
ll - Gabinete do Superintendente Adjunto;
a) Chefe de Gabinete;
b) Secret6rio de Gabinete.
lll - Diretoria Administrativa e Financeira;
lV - Diretoria de Transportes P0blicos;
V - Diretoria de Trdnsito;
Vl - Diretoria de Planejamento e Sistemas de lnform6tica;
Vll - Diretoria de ComunicagSo;
Vlll - Conselho Administrativo;
lX - Conselho Fiscal;
X - Junta Administrativa de Recursos de lnfrag6es - JARI;
Xl - Assessores T6cnicos.

T:TULO!

DA ESTRUTURA ADMiN:STRAT:VA
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Art. 20 - lntegra a

Estrutura Administrativa
Transportes e Trdnsito, conforme segue:
|

-

Gabinete do Superintendente:

a)
b)
c)
ll

da Superintend6ncia Municipal de

-

Chefe de Gabinete;
Secretdrio de Gabinete;
CoordenadorJuridico.

Gabinete do Superintendente Adjunto.

a) Chefe de Gabinete;
b) Secretirio de Gabinete.
lll

- Diretoria Administrativa

e Financeira:

a) Coordenadoria Cont6bil e Financeira;

a.1)Divis6o cont5bil, financeira e de arrecadagio.
b) Coordenadoria Administrativa, composta da Divis6o de Servigos Gerais;

b.1) Divis6o de Pessoal e Divisio de PatrimOnio.
c) Coordenadoria de licitag6es e contratos.
lV

-

Diretoria de Transportes Pfblicos.

a)

CoordenagSo de FiscalizagSo e Transportes;

1) Divisdo de T6xi;

2) Divis6o de Moto-t6xi;
3) DivisSo de Transporte Escolar;

4) Divisio de Onibus.
V - Diretoria de Trdnsito.
a) Coordenadoria de Educagdo e Estatistica;
b) Coordenadoria de FiscalizagSo de TrAnsito.

Vl - Diretoria de Planejamento e Sistemas de lnformdtica:
a) Coordenadoria de Engenharia;
b) Coordenadoria de SinalizagSo;
Rua AntOnio∨ alad5o,s/n― centrO Administrativo Josё do Prado Franco.
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晰
C)C00rdenadoHa de lnformalca
VII―

DiretoHa de Comunicacao

S 1o. O cargo de Diretor de Tr6nsito dever6 ser ocupado, preferencialmente, por
Agente de Trinsito do Municipio de Nossa Senhora do Socorro.
S 2o. A Coordenadoria de Fiscalizagio de Trdnsito, ser6 ocupada por um Agente de

Trdnsito do Municlpio de Nossa Senhora do Socorro.

TITULO‖

DAS ATR!BUlcOES
CAP:TULO l

DO SUPERINTENDENTE

Art.

5o

- Sdo atribuig6es comuns e b6sicas do Superintendente:

| - Auxiliar o Prefeito Municipal na definigSo e elaboragdo de politicas e diretrizes
referentes a sua 6rea de compet€ncia;

ll - planejar, normatizar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar as ag6es de sua
superintenddncia, em estrita observdncia com as prioridades fixadas pelo Prefeito
Municipal e ds disposig6es normativas da Administragdo P0blica Municipal;

lll -

a

representagSo polltica e institucional de sua superintend6ncia,
estabelecendo um entendimento harmOnico com as demais unidades integrantes da
Administrag6o Municipal, al6m de manter constante e proficuos contatos com os
diversos nlveis do Poder P0blico;

exercer

lV - assessorar o Prefeito Municipal e integrar-se com os demais orgSos da Estrutura
Administrativa Municipal em assuntos de sua pasta, objetivando
pleno
cumprimento do Plano de trabalho do Governo Municipal;

o

V - despachar com o Prefeito Municipal;

Vl - participar das reuni6es do Secretariado e dos Orgdos colegiados Superiores;
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Vll - fazer indicagdo ao Prefeito

Municipal para o provimento de cargos em
comissao, atribuir gratificagOes e adicionais na forma prevista em lei, dar posse a
funciondrios e iniciar processo disciplinar no Ambito da Superintend6ncia;

Vlll - promover a supervisao e controle dos orgios e entidades da administragSo
Municipal que sejam vinculadas d SuperintendOncia;
lX - delegar atribuigOes no dmbito de sua Superintend6ncia;

X - apreciar, em grau de recurso hierdrquico, no imbito da

Superintend€ncia,
quaisquer decisOes dos orgSos a ela subordinados, ouvindo sempre a autoridade
cuja decisSo ensejou o recurso, respeitando os limites legais;

Xl - decidir, em despacho motivado e final, sobre assuntos de sua competOncia;

Xll - autorizar, onde couber, o inicio dos processos de licitag6o ou ratificar

sua

dispensa ou inexigibilidade nos termos da legislag6o em vigor;

Xlll - expedir portarias e atos normativos sobre a organizagdo administrativa interna
da Superintend6ncia, em fiel observdncia com a legislagdo pertinente e em vigor;
XIV - apresentar, anualmente, relatorio analitico das atividades da Superintend6ncia;

XV - referendar atos, contratos ou conv6nios em que a Superintend€ncia seja parte
integrante;

-

promover reuniOes periodicas de coordenagSo entre os diferentes escal6es
hierdrquicos da SuperintendOncia;

XVI

XVll - atender com toda presteza os pedidos de informagdo dos Poderes Judici5rio e
Legislativo, nas formas da lei;

XVlll - desempenhar outras atividades que lhe foram determinadas pelo Prefeito
Municipal.

Par6grafo Unico. As atribuig6es e responsabilidades do Superintendente Municipal
ou das autoridades a eles equiparadas poderdo ser ampliadas ou complementadas
por atos do Chefe do Governo Municipal.

CAP:TULO‖

DO CHEFE DE GAB!NETE
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Art. 60 - 56o

atribuig6es comuns
previstas na legislagdo em vigor:

e b6sicas do Chefe de Gabinete, al6m das

| - Analisar processos,

verificando conte0dos e documentagio integrante, paru
deliberar sobre os procedimentos a serem implementados;

ll -

Redigir despachos, consultando pareceres, documentos, legislaqdo e/ou
seguindo orientag6o superior, para subsidiar a decisio de problemas encaminhados
6 consideragio do orgdo;

lll - Requisitar processos, providenciando a localizagdo junto aos orgdos envolvidos
na tramitagio, para acompanhar a evolugdo de assuntos de interesse do Gabinete;

lV

-

Elaborar minutas de decretos, quando solicitado, observando as instrug6es
recebidas e/ou pesquisando processos e legislagdo aplic6vel, para encaminhar 6
Secretaria de Governo;

V - Emitir portarias e outros atos administrativos, verificando as determinag6es da
chefia e analisando processos, para formalizar decis6es superiores;

Vl - Preparar correspond6ncias oficiais, redigindo textos e obedecendo aos padr6es
estabelecidos, para divulgar ou solicitar informag6es a todas as Secretarias
Municlpais e demais Orgdos da Administragdo p0blica;

Vll - Supervisionar o pessoal subordinado, distribuindo tarefas e orientando quanto

d

execug6o, para efetivar atividades de rotina;

Vlll - Controlar a assiduidade do pessoal, anotando a freqU6ncia e as irregularidades
observadas, para remeter ao setor de Pessoal da Secretaria de Administrigao;

lX - Zelar pela apar€ncia fisica do Gabinete e suas dependencias, verificando as
condig6es de limpeza, conservagdo e est6tica, para manter a apresentagio e

ambientagSo adequada d import6ncia do 6rgdo.

CAPITULO !II
DO SEGRETARTO DE GABTNETE

70 - S5o atribuig6es comuns
previstas na legislagdo em vigor:

Art.

e b6sicas do Secretario de Gabinete, al6m

das

| - Recepcionar o publico externo, entrevistando e realizando triagem de assuntos,
para prestar informag6es e equacionar problemas ou realizar encaminhamentos;
Antonio ValadSo, s/n - centro Administrativo Jose do prado Franco.
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ll -

Efetuar

ii ii'ilo*..

ou atender chamadas telefonicas, consultar lista especifica, para

transmitir informag6es, anotar recados ou executar ligagOes;

lll -

Transmitir dados de interesse da populagao, recepcionando profissionais da
imprensa, para divulgar atividades e/ou fatos ocorridos no dmbito da atuagio da
Secretaria ou Org6o;

lV - Controlar a entrada e saida dos documentos, registrando em livro proprio ou
preenchendo guia de tramitagdo, para efetivar encaminhamento e recebimento;

V-

e

Elaborar correspondCncias, mapas, tabelas
demonstrativos, seguindo
instrug6es da chefia imediata, para complementar trabalhos e/ou compor relatorios.

CAPITULO IV
DO COORDENADOR JURiDICO

Art.

80

- 56o atribuig6es comuns e b6sicas do coordenador Juridico:

| - 56o atribuig6es do Coordenador Juridico, que deverd possuir titulo de graduag6o
no curso de Direito, o assessoramento t6cnico especializado na 6rea juridica ao
Superintendente, al6m de outras, de acordo com as especificidades funcionais que
atendam as necessidades da sMTT, demandadas pelo procurador-Geral.

CAP:TULO V

DO SUPER:NTENDENTE ADJUNTO

Art.

9o

I-

Substituir automaticamente

- 56o atribuigoes comuns e b6sicas do superintendente Adjunto:

o

superintendente nos seus impedimentos

afastamentos;

ll - despachar processos e atender o prjblico em geral;

lll - representar o Superintendente em solenidades;
lV - manter contato com todos os setores da prefeitura,

V - emitir parecer em processos;
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VI ― colaborar com o Superintendente em todas as suas atribui9oes tё

cnico―

adrninistrativasi
VII―

desempenhar outras tarefas semelhantes

CAPiTULO VI
DOS DIRETORES

Art. 10 - 56o atribuig6es comuns e b6sicas dos Diretores:
| - Planejar e controlar a execugdo das atividades concernente ao assessoramento
do Secretdrio, visando a promogSo da politica Municipal;

ll -

Supervisionar, coordenar e elaborar relat6rios, visando
informag6es para fins de arquivo;

a

catalogagio de

lll -

Providenciar o exame de mat6rias de interesse t6cnico, bem como
Sistematizagio de contatos com outros orgSos da administragSo p0blica Municipal;

a

lV - Administrar, coordenar, elaborar e reformar planos e projetos inerentes 6 6rea,
estabelecendo os objetivos e dimensionando os recursos necess6rios para prover
diretrizes da polltica governamental;

V-

Assessorar os Secret6rios Municipais, fornecendo subsidios 6 tomada de
decis6es, emitindo sugest6es ou pareceres com o fito de acelerar a viabilidade de
implantag6o de programas e projetos compativeis com a politica e diretrizes
pertinentes d ag6o governamental;

Vl - Promover a atualizaglo sistem6tica do quadro t6cnico, atrav6s dos vdrios canais
de capacitag6o, objetivando a melhoria das atividades de inspegao, vigil6ncia e
assist6ncia, para garantir o desempenho de acordo com a evolug6o do sistema;

Vll -

Supervisionar o pessoal subordinado, discutindo tarefas
execuqdo, para implementar as atribuigOes cometidas 6 unidade;

e

orientando

a

Vlll - Promover reuni6es de servigos, solicitando ou transmitindo informag6es, para
coordenar, orientar e controlar os trabalhos executados;

lX - Controlar a execugdo dos servigos, verificando in loco o desempenho de cada
servidor, como tamb6m atrav6s de instrumentos de acompanhamento;
X - Elaborar relatorio mensal das atividades da diretoria;

Xl - manter atualizados correspond€ncias e arquivos;
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Xll - Contactar com outros setores visando a melhoria da quantidade dos servigos,
como tamb6m as relag6es humanas;

XIll - Promover treinamentos em servigo;

XIV -Planejar e elaborar projetos, bem como coordenar estrat6gias de estudos do
sistema vi6rio;
XV -Planejar o sistema de circulagio vi6rio do Municipio;

XVI -Proceder a estudos de viabilidade t6cnica para implantagdo de projetos de
trdnsito;

XVll - lntegrar-se com os diferentes orgdos p0blicos para estudos sobre o impacto
no sistema vi6rio para aprovag6o de novos projetos;

XVlll - Elaborar projetos de engenharia de trdfego, atendendo os padroes a serem
praticados por todos os orgSos e entidades do Sistema Nacional de trdnsito,
conforme normas do CONTRAN, DENATRAN E CETRAN;
XIX - Acompanhar a implantagio dos projetos, bem como avaliar seus resultados;
XX - Elaborar estudos sobre eventos e obras que possam perturbar ou interromper a
livre circulagSo dos usu6rios do sistema vi6rio;
XXI - controlar a implantag6o, manutengio e durabilidade da sinalizagdo;

XXll - lmplantar a sinalizagSo de trAnsito, com verificagSo de sua defici6ncia;

XXlll - Desempenhar outras tarefas semelhantes.

CAP:TULO V‖

DOS C00RDENADORES

Art.

11

-

S5o atribuiE6es comuns e b6sicas aos Coordenadores:

I-

Planejar, controlar e avaliar as atividades especificas do setor, distribuindo
eqUitativamente as tarefas a serem executadas;
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ll - Redigir correspond6ncias diversas, elaborar relat6rios de atividades
reuniOes para planejar as atividades e avaliar o seu desempenho;

lll -

lnformar em tempo h6bil, todas

as

e

realizar

informag6es solicitadas pelo superior

hierdrquico, como tamb6m pelo priblico;

lV - Prestar assessoria ao superior imediato e setores internos nos assuntos de sua
compet6ncia;

V-

Estudar proposigdes encaminhadas pelo superior hier6rquico diretamente
relacionadas 6 sua esfera de atuag6o, analisando documentos, informag6es ou

alternativas apresentadas para identificar a viabilidade t6cnica;

Vl -

e orientando

a

Vll - Assinar documentos emitidos pelos subordinados, conferindo e verificando

a

Supervisionar pessoal subordinado, distribuindo tarefas
execugdo, para implementar as atribuig6es cometidas 6 unidade;

conformidade com instrug6es, regulamentos ou disposiE6es legais, para executar a
rotina do n0cleo;

Vlll - Elaborar relatorios sobre as atividades desenvolvidas, consolidando dados e
emitindo posig6es, para comunicar desempenho do n[cleo nos periodos
considerados;

lX - Comparecer a reuni6es e participar de debates ou decisOes para colaborar no
equacionamento e resolug6es no imbito de compet6ncia do n0cleo;
X - Despachar com o superior hier6rquico, comunicando ocorr6ncias e apresentando
o expediente a ser assinado, informando as atividades desenvolvidas, possibilitando
o equacionamento conjunto de problemas;

Xl - Providenciar consertos e manutengio, para assegurar o perfeito funcionamento
dos utensilios e equipamentos;

Xll - Contactar com as firmas prestadoras de servigos ao n0cleo, objetivando o fiel
cumprimento dos contratos firmados;

Xlll - Fiscalizar as atividades operacionais e administrativas de ordem geral;
XIV - Desempenhar outras tarefas semelhantes;

XV

-

Responsabilizar-se pela coordenagio, controle, execugSo
das atividades relacionadas d sua compet6ncia especifica.

e desenvolvimento

XVI - Promover o treinamento e aperfeigoamento dos subordinados, orientando-os
na execug6o de suas tarefas e fazendo a critica construtiva do seu desempenho
funcional;
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-

lncentivar entre os subordinados a criatividade e a participagSo critica na
formulagSo, na revisSo e no aperfeigoamento dos metodos de trabalho, bem como
nas decis6es t6cnicas e administrativas da unidade;

XVll

XVlll - Criar e desenvolver fluxos de informag6es internas na unidade e promover as
comunicag6es desta com as demais unidades integrantes da Superintend6ncia;

-

Conhecer os custos operacionais das atividades sob sua responsabilidade
funcional, combater o desperdlcio em todas as suas formas e evitar duplicidades e
superposig6es de iniciativas.

XIX

CAPiTULO VIII
DOS CHEFES DE DIVISAO

Art.12 - 56o atribuig6es comuns e bdsicas dos Chefes de DivisSo:

| - Prestar assessoria ao superior imediato e setores internos nos assuntos de sua
compet6ncia;
ll

-

Coordenar os trabalhos administrativos de suas compet6ncias;

- Acompanhar e fiscalizar a execugio dos planos de governo junto ao setor;
lV - Manter arquivo atualizado dos estudos, programas e atos advindos
lll

do

cumprimento das atribuig6es do seu cargo;

Supervisionar e coordenar o trabalho de cumprimento das atribuigOes da
secretaria na 6rea de sua compet6ncia, emitindo relatorio quando solicitado chefe

V

-

imediato;

Vl - Orientar, acompanhar e fazer cumprir as delegag6es das inst6ncias superiores,
quanto a execugdo de demandas especificas da 6rea sob sua gestSo;

Vll - Orientar a equipe sob seu comando na execugSo das atividades delegadas,
acompanhando seu desempenho

e

provendo meios para efetivagSo das ag6es

propostas;

Vlll - participar de reuniOes e prover a 6rea de informagoes pertinentes, relevantes
para o desempenho de suas atribuig6es;

lX - prestar assessoria e apoio

is

Diretorias, Coordenadorias e conforme lhe seja
solicitado, no que concerne a subsidiar-lhes as ag6es e planejamento;

X - exercer atividades especificas quanto d elaboraE6o de projetos e captagao de
recursos;
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Xl - Outras atividades correlatas e/ou que lhe forem atribuldas.

CAPITULO X!X

DOS ASSESSORES TECNICOS

Art. 13 - Sio atribuig6es comuns e bdsicas do Assessor T6cnico:
| - Colaborar na

formagio de planos, normas e diretrizes relativas a Area de atuagdo;

ll - ldentificar necessidades priorit6rias do org5o, realizando estudos de viabilidade
para elaboragSo de projetos;

lll - Prestar assessoramento ds unidades integrantes da estrutura do 0196o;
lV - Redigir documentos diversos para subsidiar aos trabalhos do Orgdo;
V - Participar de reuni6es e comiss6es ou grupos de trabalhos t6cnicos;

Vl - Oferecer subsidios para a elaboragdo de projetos, metas, normas e diretrizes,
relativas d atuagSo na 6rea;

Vll - Promover a Secretaria de informag6es, contactando com o Org6o Central de
Planejamento e demais entidades do Setor PUblico, verbalmente ou encaminhando
oflcios para implementar o Plano de Governo;

Vlll - ldentificar necessidades de elaboragdo de projetos, efetuando levantamentos
e/ou consultando chefia, para implementar a modernizag6o ou criagio da atividade

.

lX - Estudar propostas de conv6nios, verificando as conveniOncias e viabilidade de
implantagSo, respaldo legal, custos e beneficios, para submeter 6 consideragio
superior.

Parigrafo Unico. Os Assessores T6cnicos desempenharSo suas atividades nos
setores internos do Org6o em que estiver lotado, designados por ato do
Superintendente Municipal competente,
chefes dos referidos setores.

e ser6o imediatamente subordinados aos
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TITULO l‖

CAPiTULO:

DO CONSELHO ADM:N:STRATIVO

Art. 14

-

Os Membros do Conselho serSo nomeados pelo Prefeito

Municipal

competindo-lhes:
|

Aprovar as propostas e os estudos de criag6o, extingio ou modificagdo de linhas;

-

-

ll

Analisar e aprovar as propostas de projetos de lei para aumento de n0mero de

concess6es;

Art. 15 - O Conselho de AdministragSo ser6 composto pelo Superintendente da
Autarquia e por mais 04 (quatro) membros nomeados pelo Prefeito Municipal,
juntamente com 2 (dois) suplentes, sendo um dos titulares escolhido atraves de
processo direto de eleigdo pelos proprios servidores efetivos.

CAPITULO‖

DO CONSELHO F:SCAL

Art. 16 - Os membros do Conselho Fiscal ser3o nomeados pelo Prefeito Municlpal
competindo-lhes.

-

Andlise e aprovagao de proposta orgament6ria;

ll

-

An6lise e aprovagSo dos balancetes trimestrais;

lll

-

AnSlise e aprovagao do Balango Anual;

|

lV - An5lise e aprovagSo do aumento de taxas e tarifas para submissio
de Vereadores.

i

CAmara

Art. 17 - O Conselho Fiscal serd composto de 03 (tr6s) membros efetivos e 03 (tres)
suplentes, nomeados pelo Prefeito Municipal.
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TITULO‖

￨

DAS D:SPOSicOES FINA:S

Art. 18 - Ficam extintos os cargos da organizaqao

administrativa anterior nao
contemplados nos artigos 1o e 2o desta Lei, subsistindo os Cargos, as atribuiq6es e
especificidades daqueles aqui mencionados e dispostos no organograma.

Art. 19 - As

atribuig6es dos demais cargos criados por esta lei, nio aqui
regulamentadas, serSo regidas pelas disposigOes correlatas dispostas na Lei no
91912011, passiveis de complementag6o por ato do Chefe do Executivo.

Art. 20 - O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a baixar os atos
regulamentares e a celebrar os conv6nios que se fizerem necess6rios d execugdo
desta Lei.

Art. 21 - Os membros dos Conselhos ter6o mandatos de 02 (dois) anos, podendo
ser reconduzidos.
Art.22

- Os membros dos Conselhos n5o terSo qualquer remuneragdo.

Art. 23 - Os Cargos de Diretoria e de Coordenagdo ser6o ocupados por t6cnicos de
nlvel superior, preferencialmente com experidncia em tr6nsito ou transporte.

-

A.rt. 24 Os Regimentos lnternos dos Conselhos, apos suas efetivas instalag6es,
terSo o prazo de 90 (noventa) dias, para elaborarem seus respectivos regimentos.

Art. 25

-

As despesas decorrentes da ampliagio de vagas e criagSo dos cargos,

ser6o incluldas na proposta orgament6ria do exerclcio de 2016, de acordo com a Lei
de Responsabilidade Fiscal.
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Art.26‑Esta Lei entra ern vigor na data de sua pub‖ ca9ao

Art.27 - Revogam-se as disposig6es em contrerio.

Gabinete do Prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe,errn 10 de
setembro de 2015.

FAB10 HENR!QUE

ANA DE CARVALHO,
EI丁 ○
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ANEXO:

QUADRO DO S:MBOLO EM COMiSSAO,
NIVEL HIERARQUiCO,QUANT:TAT:VO E VALOR REMUNERATOR10

NOMENCLATURA

SIMBOLO
(CC)

SUPERINTENDENTE
CCA‑01
MUNICIPAL
SUPERINTENDENttE
CCA‑02
AD」 UNT0
COORDENADOR
CCA‑02
」URIDIC0
DIRETOR
CCA‑03
CHEFE DE GABINEttE
CCA‑04
COORDENADOR
CCA‑05
SECRETARIO
DE
CCA‑06
GABINEttE
CHEFE DE DI∨ ISAo

ASSESSOR TЁ CNICO

ccA‑07
CCA‑08

N:VEL
QUANTITATiVO
VALOR
HIERARQUiCO
REMUNERATOR:O RS

1

01
8 000,00
01

‖

3.000,00
01

‖

1‖

05
02

Ⅲ

1V

09
V

3.000,00
2000,00
1500,00
1300,00

02
∨1

V‖

06
12
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1 200,00
1000,00
788,00

魏
ANEXO‖

S[CRETARIA DE
CABINETE

C00RDENADORIA DE
FlSCALIZAcAo DE

TRANS T0

ASSESSOR

SECRETARIA DE
GABIN ET[
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