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PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DAS 

ATIVIDADES-MEIO E ATIVIDADES-FIM  
 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES 
ATIVIDADES-MEIO 

 
001 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (FUNÇÃO)  
Esta função compreende as diretrizes e regulamentações internas, o funcionamento e as ações 
de planejamento e controle que possibilitam o andamento das rotinas administrativas dos 
diferentes órgãos da administração municipal, definindo as regras jurídico-administrativas da 
organização governamental e estratégias para assegurar a defesa dos direitos de usuários do 
serviço público.  

001.01 Apoio à administração pública (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se ao agendamento e acompanhamento de compromissos oficiais, bem 
como a publicidade de atos oficiais no Diário Oficial e o controle da redação, do envio e da 
publicação. 

 
001.02 Ordenamento jurídico (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se ao cumprimento das determinações de caráter de direito 
administrativo organizatório que estabelecem as relações entre os órgãos, as funções e os 
agentes que irão desempenhá-las. Abrange as atividades de elaboração de atos administrativos, 
formalização de acordos bilaterais, habilitação jurídica e regulamentação fiscal dos órgãos, 
entidades e empresas, acompanhamento de ações judiciais, elaboração de pareceres, 
uniformização da jurisprudência administrativa e assessoramento técnico-legislativo.  
 
001.03 Planejamento das ações de governo e controle dos serviços (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se à elaboração, com bases técnicas, de planos e diretrizes, permitindo o 
desenvolvimento de programas de governo com fins específicos, abrangendo também o 
acompanhamento sistemático e o controle da execução daqueles planos e diretrizes, bem como 
ações que assegurem a qualidade e a produtividade na prestação dos serviços públicos e a 
defesa dos direitos de seus usuários.  

 

002 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (FUNÇÃO)  
Esta função compreende o conjunto de procedimentos destinados a difundir informações sobre 
as políticas e sobre o funcionamento dos órgãos, de modo a torná-las claras e compreensíveis 
para diferentes públicos, internos e externos, além de definir estratégias de governo para 
estabelecer relações interinstitucionais.  

 
002.01 Assessoria de imprensa (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se ao acompanhamento das relações entre os órgãos governamentais e 
a imprensa escrita, falada e televisiva, por meio da redação, seleção e distribuição de press 
releases e de notícias, organização de entrevistas, elaboração de normas de redação e de 
declarações a serem divulgadas, bem como da cobertura dos eventos ou solenidades oficiais.  
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002.02 Cerimonial e relações públicas (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se ao conjunto de formalidades que devem ser obedecidas nas 
cerimônias oficiais, incluindo-se pessoal a ser convocado, normas para a execução de atos e 
serviços e todo o atendimento consular, além dos parâmetros de governo para o 
estabelecimento de relações institucionais.  
 
002.03 Produção editorial (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se à edição de publicações oficiais ou de publicações editadas por órgãos 
públicos em parceria com outras entidades. 
 
002.04 Promoção de eventos ou cerimônias oficiais (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se à organização de eventos como congressos, cursos, seminários, 
simpósios, encontros, feiras e exposições, bem como solenidades e recepções oficiais.  
 
002.05 Propaganda e marketing (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se ao planejamento, criação e execução de atividades de propaganda e 
campanhas de publicidade, bem como à promoção de ações governamentais relativas à 
divulgação de determinados serviços públicos.  

 

003 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FUNÇÃO)  
Esta função corresponde a coordenação das ações de recrutamento, seleção, desenvolvimento 
e capacitação, avaliação e acompanhamento da vida funcional dos funcionários ou servidores 
encarregados da execução de serviços públicos ou de natureza pública, dentro das hierarquias 
funcionais e dos regimes jurídicos aos quais se submetem.  

 
003.01 Controle de frequência (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se ao registro da frequência, à concessão de horário de estudante e 
horário especial, à apuração do tempo de serviço para aposentadoria e expedição de certidões 
para comprovação de direitos.  
 
003.02 Expediente de pessoal (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se à elaboração de atos administrativos relativos à vida funcional, às 
atividades de avaliação de desempenho, de elaboração de expedientes para concessão de 
vantagens e benefícios e aos procedimentos para apuração e aplicação de punição disciplinar.  
 
003.03 Pagamento de pessoal (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se à elaboração dos expedientes necessários ao processamento da folha 
de pagamento e ao controle efetivo do pagamento.  
 
003.04 Planejamento e formulação de políticas de recursos humanos (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se à elaboração de manuais de procedimentos, realização de estudos e 
pesquisas relativos aos padrões de lotação, de adequação dos quadros de pessoal, de planos de 
salários e programas de regimes de trabalho e da classificação e cadastro de cargos e funções.  
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003.05 Promoção do desenvolvimento social de funcionários e servidores (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se às atividades de promoção da qualidade de vida dos funcionários ou 
servidores, atendimento de suas necessidades básicas e de seus familiares.  
 
003.06 Segurança e medicina do trabalho (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se às atividades relativas à avaliação da saúde do funcionário ou servidor, 
registro de ocorrências médicas, medicina do trabalho e prevenção de acidentes do trabalho.  
 
003.07 Seleção e desenvolvimento de recursos humanos (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se à coordenação dos processos seletivos, concursos públicos, 
capacitação e qualificação dos funcionários e servidores públicos ou dos candidatos a cargos e 
funções nos diferentes órgãos.  

 

004 GESTÃO DE BENS MATERIAIS E PATRIMONIAIS (FUNÇÃO)  
Esta função corresponde à administração de bens móveis e imóveis do Município, 
compreendendo sua aquisição, controle, uso, alienação e inutilização, assim como a contratação 
e administração de serviços, nas mais diversas modalidades, previstas em legislação específica.  

 
004.01 Controle de compras, serviços e obras (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se à administração das diferentes modalidades de aquisição de material 
de consumo ou permanente, seja por compra direta, adiantamento, licitação (concorrência, 
convite, tomada de preço, pregão), seja por doação, empréstimo, leasing ou permuta. 
Compreende também a administração das contratações de serviços e obras públicas por 
concorrência, por convite, por tomada de preços e as relações com os prestadores de serviços 
e fornecedores.  
 
004.02 Controle de bens patrimoniais (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se às ações de registro, defesa, acompanhamento da utilização e 
arrolamento das baixas para inutilização ou alienação de bens patrimoniais do Município em 
suas diferentes modalidades (doação, cessão, transferência, permuta).  
 
004.03 Controle do patrimônio imobiliário (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se às ações de aquisição de bens imóveis, nas mais diversas modalidades 
(compra, permuta, doação, dação em pagamento, desapropriação, adjudicação em execução de 
sentença, reintegração de posse, transferência, usucapião), bem como do cadastramento, 
conservação, alienação, locação e administração dos próprios do Município.  

 

005 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (FUNÇÃO)  
Esta função compreende o cumprimento das diretrizes da política orçamentária e financeira por 
meio do planejamento orçamentário e da execução orçamentária e financeira no que se refere 
ao controle da execução, distribuição de recursos e alterações orçamentárias, até o pagamento 
de despesas e a prestação de contas.  
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005.01 Planejamento orçamentário (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se à fixação das diretrizes e formulação de propostas orçamentárias por 
meio da elaboração, consolidação e formalização de projetos de lei.  
 
005.02 Execução orçamentária e financeira (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se às atividades de distribuição, acompanhamento, reserva de recursos, 
adiantamento de despesas, prestação de contas, pagamento de despesas, operações de crédito 
e pagamento da dívida pública, abrangendo todo o controle da contabilidade dos órgãos 
públicos da Administração Municipal. 

 

006 GESTÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES (FUNÇÃO)  
Esta função refere-se às políticas arquivísticas do órgão e aos procedimentos relativos à 
comunicação externa e interna, aos serviços de protocolo, arquivo e acesso aos documentos, 
bem como ao controle de acervos. Abrange, ainda, as ações de incorporação e utilização de 
tecnologias da informação.  

 
006.01 Comunicação administrativa (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se às atividades relativas ao recebimento, registro, classificação, 
arquivamento, avaliação e descrição de documentos, assim como ao controle dos acervos 
arquivístico, bibliográfico, museológico ou artístico.  
 
006.02 Gestão de tecnologia da informação (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se ao controle da implantação, funcionamento e manutenção dos 
sistemas informatizados e dos equipamentos eletrônicos, bem como às atividades de 
desenvolvimento de programas de computador e de vistoria e proteção à integridade dos 
documentos eletrônicos.  
 
006.03 Promoção do acesso à informação (SUBFUNÇÃO)  
Esta subfunção refere-se às atividades relativas à busca, fornecimento e controle de 
documentos e informações pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal. 

 
 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES 
ATIVIDADES-FIM 

 
 

011 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL E TERRITORIAL (FUNÇÃO)  
Esta função corresponde à formulação e implementação de políticas públicas para a melhoria 
das condições ambientais do município, incluindo as políticas de planejamento urbano, uso e 
ocupação do solo e gestão de resíduos sólidos.  
 
011.01 Administração de cemitérios (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no controle administrativo de cemitérios e no registro dos diversos 
serviços funerários. 



                                                  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
                                               Secretaria de Orçamento e Gestão 
                                  Unidade do Arquivo Público do Estado de São Paulo 

 
011.02 Desenvolvimento urbano (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no estudo do planejamento urbano, no controle das diversas formas de 
intervenção urbanística, dos cadastros de imóveis em área urbana e rural, da prestação de 
serviços de zeladoria municipal, fiscalização e regularização de edificações, obras particulares, 
aeródromos e propriedade de conjuntos habitacionais. 
 
011.03 Preservação e conservação ambiental (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no controle, manejo e fiscalização ambiental no território do município. 
 
011.04 Zoneamento, uso e ocupação do solo (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no controle e regularização do parcelamento e uso do solo. 
 
011.05 Controle e fiscalização do descarte de resíduos sólidos (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no controle ambiental de aterros sanitários, monitoramento e 
fiscalização do descarte de resíduos sólidos. 
 
012 GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL (FUNÇÃO) 
Esta função corresponde à formulação e implementação de políticas públicas visando à 
preservação do patrimônio cultural, ao estímulo à produção artística e na garantia de acesso aos 
bens e eventos culturais para a população do município, em toda a sua diversidade. 
 
012.01 Gestão de equipamentos culturais (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no controle da disponibilização dos equipamentos públicos para 
atividades culturais. 
 
012.02 Gestão de recursos e projetos de incentivo fiscal à cultura e ao turismo (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no controle dos recursos e projetos de incentivo fiscal à cultura e ao 
turismo local.  
 
012.03 Preservação e controle do patrimônio histórico e cultural (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste na preservação e controle do patrimônio histórico e cultural do 
município. 
 
012.04 Promoção e fomento da cultura (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste na avaliação de projetos culturais, na realização de cursos, oficinas e 
eventos, visando à promoção e difusão cultural no município.  
 
013 GESTÃO DA POLÍTICA DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR (FUNÇÃO) 
Esta função corresponde ao controle, gerenciamento e fiscalização, administrativa e sanitária, 
de sacolões e feiras livres no município. 
 
013.01 Cadastramento, gerenciamento e fiscalização de sacolões e feiras livres (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no controle e na fiscalização administrativa de sacolões e feiras livres. 
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013.02 Inspeção de higiene sanitária de alimentos, produtores e produtos (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste na realização de inspeção sanitária de alimentos, produtores e 
produtos. 
 
014 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA (FUNÇÃO) 
Esta função compreende o planejamento, execução e monitoramento das ações relativas à 
implementação das políticas de assistência e desenvolvimento social e de programas de 
proteção social do município. 
 
014.01 Coordenação de políticas e programas sociais (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste na coordenação e execução de ações voltadas ao atendimento das 
demandas sociais da população do município. 
 
014.02 Coordenação de programas de proteção social (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no controle e no monitoramento de programas de proteção social à 
população do município. 
 
015 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PÚBLICA (FUNÇÃO) 
Esta função compreende a coordenação e execução da política da educação em nível municipal, 
por meio da promoção do ensino-aprendizagem e da sua supervisão, do monitoramento e 
avaliação de resultados da educação, objetivando o pleno desenvolvimento do educando. 
Consiste também na autorização de funcionamento e monitoramento de cursos e 
estabelecimentos particulares de ensino. 
 
015.01 Administração de estabelecimentos escolares (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste na administração de estabelecimentos escolares, na autorização de 
funcionamento de cursos e estabelecimentos particulares, além do controle de repasse de 
verbas para a promoção da educação.  
 
015.02 Gerenciamento da alimentação escolar (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no controle da merenda escolar e dos repasses de recursos destinados 
à alimentação escolar. 
 
015.03 Gerenciamento da vida escolar (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no acompanhamento da vida escolar, sua regularização e certificação, 
na coordenação dos estágios profissionalizantes, no apoio didático-pedagógico e na 
regularização das atividades docentes. 
 
015.04 Planejamento educacional (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no processamento de dados estatísticos, gerenciamento de vagas e 
planejamento de ações educacionais. 
 
016 GESTÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER (FUNÇÃO) 
Esta função compreende a formulação e a execução de políticas, programas e projetos 
direcionados para o esporte e o lazer, através da divulgação e realização de eventos, 
treinamentos e incentivo à prática esportiva, privilegiando a diversidade e a integração social. 
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016.01 Planejamento das ações de esporte e lazer (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste na promoção, realização, difusão e gerenciamento de atividades 
voltadas às práticas esportivas. 
 
017 GESTÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA (FUNÇÃO) 
Esta função compreende as ações de controle, regulação, fiscalização e de aperfeiçoamento da 
mobilidade urbana e do transporte público na esfera municipal. 
 
017.01 Educação para o trânsito (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste na promoção de estudos e projetos para a educação no trânsito. 
 
017.02 Regulação de serviços de transportes públicos (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no controle e na regulação de serviços de transportes públicos, em 
especial os serviços de ônibus e de táxi.  
 
017.03 Controle do trânsito (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no levantamento de dados estatísticos do trânsito, fiscalização e 
aplicação de penalidades, além do controle da sinalização viária.  
 
018 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE (FUNÇÃO) 
Esta função compreende as ações de promoção, preservação e recuperação da saúde da 
população, por meio de atividades cotidianas de assistência ambulatorial e hospitalar, 
diagnóstica, farmacêutica, de vigilância e prevenção de riscos à saúde, além do aperfeiçoamento 
dos profissionais da saúde. 
 
018.01 Apoio diagnóstico e laboratorial (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção compreende as ações de registro, controle e acompanhamento da realização de 
exames de diagnóstico laboratorial. 
 
018.02 Assistência ambulatorial e hospitalar (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no controle de procedimentos administrativos, ambulatoriais e 
hospitalares, além das ações de registro, controle e acompanhamento da assistência 
ambulatorial, hospitalar e odontológica. 
 
018.03 Assistência farmacêutica (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção compreende as ações de avaliação, acompanhamento e atendimento para a 
dispensação de medicamentos aos usuários dos serviços municipais de saúde. 
 
018.04 Controle de materiais, instalações e procedimentos relacionados à saúde 
(SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no registro e controle das ações de limpeza, desinfecção e esterilização 
de superfícies e áreas, artigos, objetos e instalações, equipamentos e materiais em unidades de 
saúde. Refere-se também ao controle das condições ambientais que garantem a qualidade dos 
produtos, medicamentos e vacinas. 
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018.05 Coordenação de programas, projetos e ações na área da saúde (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no controle da execução dos programas, projetos e ações voltadas à 
promoção da saúde e aperfeiçoamento dos profissionais da saúde no município. 
 
018.06 Gerenciamento de serviços de saúde (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção compreende o planejamento, a avaliação e auditoria dos serviços de saúde, bem 
como o credenciamento de estabelecimentos, equipes e serviços de assistência à saúde. 
 
018.07 Vigilância sanitária e prevenção de riscos à saúde (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção compreende o registro das ações de vigilância em saúde no que se refere à 
política de proteção à saúde, controle e monitoramento de doenças e agravos, cadastro e 
concessão de licença de funcionamento de estabelecimentos, fiscalização e aplicação de 
penalidades por infração sanitária, controle de zoonoses e gerenciamento e disponibilização de 
informações de vigilância em saúde. 
 
019 GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL (FUNÇÃO) 
Esta função compreende as ações que têm por objetivo promover e preservar a ordem pública 
e a segurança no território municipal, através do policiamento ostensivo e do registro de 
ocorrências, bem como promover continuamente o aperfeiçoamento da atividade policial. 
Compreende também ações de prevenção de acidentes em áreas de risco. 
 
019.01 Defesa Civil (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção consiste no controle das ações de prevenção de acidentes em áreas de risco. 
 
019.02 Promoção da segurança pública municipal (SUBFUNÇÃO) 
Esta subfunção compreende as ações relativas ao policiamento ostensivo e ao registro das 
operações policiais, bem como a capacitação e o controle da atuação da guarda civil municipal. 

 
 
 

 

 


