
AssuNro:

AUTOR:

Camara  Municipal  de  Jacarei
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO

N° 30, DE 23.11.2018

PEquETO DE LEI -ALTERA A_ESTRUTURA ADMINlsTRATrvA, us cARGus
DE PROVIMENT0 EM COMISSAO, CARGOS DE CONFIANCA PRIVATIVus DE
SERVIDOR    EFETIVO,    AS    FUNCOES    GRATIFICADAS    E    DA    0UTRAS
pROvlDENclAS  DA  SECRETARIA  DE  EDucACAo,  DE  INFRAnsTRUTURA,
DE MOBILIDADE URBANA E DO GABINETE D0 PREFEITO.

PREFEITO MUNICIPAL IZAiAS JOSH DE SANTANA.

OBSERVACAO:

DISTRIBufoo EM: 26 DE NOVEMBR0 DE 2018
PRAZo FATAL: 1o DE DEZEnmRo DE 2oi8
DlscussAO rfucA

ESTE   PROJETO   TRAMITA   EM   REGIME   DE   URGENCIA   CONFORME
sOLlclTADO   PELO   pREFEiTO   MUNlclpAL   ATRAVEs   DO   Oriclo   NO
5s3noi8-Gp, DE 23 I)E NOvEMBRO DE 2Oi8.

Aprovado em Discussao Onica REJEITADO

Em...........de...,.„..de   2018 Em„..„.....de.........de   2018

Presidente Presidente

Aprovado em 1- Discussao ARQUIVADO

Em........,..de......„.de   2018 Em...........de......„.de   2018

Presidente Setor de Proposituras

Aprovado em 2a Discussao Retirado de Tramitacao

Em...........de.........de   2018 Em...........de......,.,de   2018

Presidente Setor de Propositus

Adiado em.......,....de......„....de   2018 Adiado em............de....„.....de   2018

Para............de.„„.......de  2018Secretato-DiretorLegislativo Para.„.„.....de............de  2018Secretdrio-DiretorLegislativo

Encaninhado is Comissdes mos: Prazo das Comiss8es:



Oficio n° 553/2018-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

:::All;7iz:_#;:i*7=
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREl

A Excelentissima Senhora
LUCIMAR PONCIANO
D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Excelentissima Senhora Presidente,

TderiL,he   ern     z3////Z!f i/g

Jacarei, 23 de novembro

Encaminho anexo, Projeto de Lei n° 38/2018, para apreciaeao dos Senhores
Vereadores.

Projeto de Lei n° 38/2018 -Altera a estrutura administrativa,  os cargos de
provimento em  comissao,  cargos  de  confianga  privativos  de  servidor efetivo,  as fung6es
gratificadas  e  da  outras  providencias  da  Secretaria  de  Educagao,  de  lnfraestrutura,  de
Mobilidade Urbana e do Gabinete do Prefeito.

Solicitamos  ainda,  sejam  as  proposic6es  submetidas  ao  regime  de
tramitacao urgente mos termos do Artigo 91, lnciso I, Paragrafo I, da Reso[u€ao 642,
de 29 de setembro de 2005.

Sendo  o que  nos compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade
para renovar votos de estima e consideraeao.

Atenciosamente,

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
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T<eckhe   em   Z3//I/to/8

SSc. - Bjretor

PROJETO DE LEI  N° 38, DE 23 DE NOVEIVIBRO DE 2018.

Altera  a estrutura  administrativa,  os  cargos  de  provimento  em

comiss5o, cargos de confianga privativos de servidor efetivo, as

fung6es gratificadas e da outras providencias da  Secretaria de

Educa?ao,   de   lnfraestrutura,   de   Mobilidade   Urbana   e   do

Gabinete do Prefeito.

0   PREFEITO   MUNICIPAL  DE  JACAREl,   no  uso  de  suas  atribuig6es  faz

saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art.1° A  Lei  n°  6100,  de  02  de  fevereiro  de  2017,  passa  a  vigorar  com  os

seguintes acrescimos e alterae6es:

"Art.   3°   A   Secretaria   Municipal   de   Educagao,   para   execugao   dos

servigos   de   sua   responsabilidade   apresenta   a   seguinte   estrutura   administrativa

basica:

I -Gabinete da Secretaria Municipal de Educaeao:

a)   Secretaria Adjunta;

b)   Diretoria Geral;

1.    unidade de Fundos, Contratos e Convenios da Educaeao;

2.    Unidade Administrativa;

3.    Unidade de Manutengao de Pr6prios Ptlblicos da Educagao;

4.    Unidade de Educamais.

c)   Assessoria;

Praea dos Tres Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP
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11 -Departamento Pedag6gico:

a) Unidade Pedag6gica;

b) Unidade de Supervisao de Ensino;

c) Unidade de Projetos Educativos;

d) Unidade de Biblioteca.

Ill -Departamento Planejamento Escolar:

a)  Unidade de Educaeao lnfantil;

b) Unidade de Ensino Fundamental.

Paragrafo   unico.   As   Unidades   compete   a   gestao   e   execugao   das

diretrizes e dos servigos estabelecidos pelo Gabinete da Secretaria.

Art.   4°      Fica   aprovado   o   Quadro   Demonstrativo   dos   Cargos   em

Comissao,  de Confianga e  Fungao Gratificada da  Secretaria  Municipal de  Educagao,

na forma dos Anexo  I  e  11.

(...)

Art. 70  A Diretoria Geral compete:

I  -  cooperar  com   o   Secretario   no   planejamento  e  organizaeao  da

11 -auxiliar o Secretario na tomada de decis6es;

Ill -orientar os Conselhos, quando necessario;
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lv - implementar diretrizes fixadas  pelo  Secretario,  coordenar,  orientar

e controlar os trabalhos dos 6rgaos de atividade meio da Secretaria;

V  -  executar  outras  atividades  correlatas  ou  que  lhe  venham  a  ser

atribuidas pelo Secretario.

Art. 80  A Assessoria compete:

I   -   assessorar   aos   Secretarios   no   planejamento   de   ag6es,    na

implementagao  das  propostas  contidas  no  plano  de  governo,  na  organizagao  dos

meios e na tomada das decis6es estrategicas da Secretaria;

11  -assistir  aos  Secretarios  nas  relag6es  parlamentares,  com  6rgaos

internos  e  externos,  comunidade  e  na  harmonizaeao  das  iniciativas  dos  diferentes

6rgaos;

Ill  -presidir  reuni6es  colegiadas  das  areas  a  tim  de  alinhar as   areas

para a consecueao do plano de governo e das diretrizes proferidas pelo Secretario;

V-  executar  outras   atividades  correlatas   ou   que   lhe   venham   a   ser

atribuidas pelo Gabinete.

(.,.)

CAPITULO IV

DAS ATRIBUIC6ES

(.")

sEeAO 11

Dos demais titulares dos cargos de provimento em comissao, de confianca e da
fun9ao de supervisor de unidade.
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Vll  -  responder  pelo  expediente  da  Secretaria,  abertura  de  editais  e

formalizagao   de   contratos   e   outros   atos   nos   ]imites   do   poder  delegat6rio,   nos

impedimentos legais, temporarios e ocasionais do Secretario;

Vlll -representar o Secretario, quando for o caso, junto a autoridades e

Art.24. Ao Diretor Geral compete:

6rgao.

I  -  planejar,  supervisionar,  coordenar,  administrar  e  fazer  executar  a

programagao dos servigos de  interesse da  Secretaria  a  sua  area dentro dos  prazos

previstos;

11   -   estabelecer   em   conjunto   com   o   Secretario   a   estrategia   das

diretrizes politico-governamentais,   garantindo a articulagao entre as areas.

Ill   -   prestar  assistencia   especifica   e  especializada,   ao   Secretario  e

demais autoridades;

lv -coordenar as atividades das Areas;

V    -    coordenar    a    gestao    ordjnaria    da    Secretaria,     incluindo    a

implementagao   das   diretrizes   e   o   cumprimento   das   deliberag6es   tomadas   pela

Assembleia Geral e pelo Conselho de Administragao;

Vl - prestar apoio e fornecer subsidios ao Secretario no planejamento e

programagao de ag6es visando o desenvolvimento da Secretaria;

Vll   -   elaborar   estudos,   pesquisas   sobre   quest6es   que   lhe   forem

apresentadas pelo Secretario;
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Vlll -auxiliar e fornecer informag6es e subsidios a Gabinete e as Areas

da Secretaria na elaboragao nos projetos de suas respectivas competencias;

lx  -  acompanhar  e  zelar  pela  consecugao  de  todas  as  atividades  e

objetivos definidos e englobados pelas competencias das Areas;

X  -  outras  atividades  correlatas  ou  que  lhe  venham  a  ser  atribuidas

pelo Secretario.

Art. 25.  Ao Assessor compete:

I  -  prestar atividades  de  assessoramento  estrategico  aos  Secretarios

no exercicio de suas fune6es;

11  -assistir aos  Secretarios  nas  relag6es com  6rgaos  internos,  externos

e comunidade;

Ill -presidir reuni6es colegiadas,  representando os Secretarios;

lv-   articular,    coordenar   e   supervisionar   o    cumprimento   diretrizes

politico-governamentais;

V-   executar   outras   atividades   correlatas   de   confianga   ou   que   lhe

venham a ser atribuidas pelos Secretarios.

Art.  26.   Os   Departamentos  serao  representados  por  urn   Diretor  de

Departamento,  nomeado  pelo  Prefeito  e  cujo  provimento  do  cargo  de  confianga  e

privativo  de  servidor  efetivo,   nos  termos  do  inciso  V,  do  art.   37,  da  Constituigao

Federal.

Art. 27.  Ao Diretor de Departamento compete:
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I -    planejar e fazer executar a programaeao dos servieos afetos a sua

11  -  controlar  a  execugao  das  diretrizes  politico-governamentais  a  ser

desempenhadas pela equipe, garantindo absoluta fidelidade as orientag6es tragadas.

Ill  -coordenar,  orientar e  acompanhar o  andamento  das  areas  e  dos

servidores subordinados a fim de fazer cumprir as determjnag6es do Secretario;

lv  -     prestar  assessoria  em   sua   area  diretamente  as  autoridades

superiores, transmitindo e controlando a execugao de suas ordens no nivel estrutural-

organico da Secretaria.

V  -  orientar  seus  subordinados  na  realizagao  dos  trabalhos  e  na  sua

conduta funcional;

Vl  -  executar  outras  atividades  correlatas  ou  que  lhe  venham  a  ser

atribuidas pelos seus superiores.

Art.28.   As   Unidades   serao   representadas   por   urn   Supervisor   de

Unidade -FGO-A,  designado  pelo  Prefeito e cuja fungao de confianga sera  exercida

por servidor efetivo, nos termos do inciso V do art. 37, da Constituigao Federal,

§  10 Sera devida gratificagao pelo exercicio de fungao de Supervisor de

Unidade  no valor equivalente  a  50%  (cinquenta  por cento)  do valor da  remuneragao

mensal da refetencia Ccll.

§  2°  Alem  das  atribuig6es  especificas  decorrentes  de  cada  Unidade,

definidas  nesta  Lei,  compete  aos  Supervisores  de  Unidade  -  FGO-A  as  atribuig6es

dispostas no Anexo 11 desta Lei.
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§  3° A   gratificagao    prevista  neste  artigo  sera  de  natureza  transit6ria,

sendo  devida  somente  enquanto  perdurar  a  motivagao  para  a  sua  fixagao,  nao  se

incorporafa a remuneraeao mensal dos servidores que a perceberem e nem sobre ela

incidira qualquer outra vantagem pecuniaria."

Art.  2°  Os  anexos  I  e  11  da  Lei  n°  6100,  de  02  de  fevereiro  de  2017,

passam a vigorar com os seguintes actescimos e alterag6es:

"ANEXO I

ANEXO I-A

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISS^O

Cargos Referencia Quantidade Vencimento Pre-requisito

Secretario CCO 1 R$11.691,17
Ensino SuperiorCompleto

Secretario Adjunto Ccl 1 R$ 8.021,59 Ensino SuperiorCompleto

Diretor Geral Ccl 1 R$ 8.021,59 Ensino SuperiorCompleto

Assessor CCII 6 R$ 6.250,16 Ensino SuperiorCompleto

ANEXO I-a

cARGOs DE cONFiANeA DE pROviiviENTO DE sERviDOR EFETivo

Cargos Referencia Quantidade Vencimento Prfe-requisito

Diretor de Departamento Ccll 2 R$ 6.250,16
Ser servidor efetivo epossuirEnsinoSuperiorCompleto

ANEXO  11

FUNCAO GRATIFICADA DE SUPERVISOR DE UNIDADE

Referencia Quantidade Gratjficagao

FGO- A 10 50% da refefencia Ccll

Pra¢a dos Tres Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP
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EGO-A  Atribuig6es:  supervisionar  os  trabalhos  pertinentes  a  area  de

atuagao  da  sua  Unidade,   buscando  o  continuo  aperfeigoamento  da  gestao  e  da

execugao;   distribuir   e   controlar   os   servigos,   preparar   e   apresentar   ao   superior

imediato   o   programa   de   trabalho   e   o   relat6rio   de   atividades   da   Unidade   que

supervisiona;  elaborar  estudos  e  pareceres  em  requerimentos  e  despachos  sobre

assuntos    de    sua    competencia.    Designar   os    locais    de    trabalho,    controlar   o

cumprimento do horario e dispor sobre a movimentaeao interna e externa do pessoal

de sua  Unidade; coordenar a administragao de pessoal contemplando todas as suas

esferas;   avaliar  periodicamente   o   desempenho   em   servigo   do   pessoal   sob   sua

responsabilidade,   em   colaboragao   com   a   Comissao   de   Avaliagao   de   Estagio

Probat6rio  e  orgaos  competentes.  Providenciar e  controlar os  materiais  necessarios

as   atividades   da   unidade.   Arquivar   e   controlar   os   processos   e   documentos,

informando  e  fazendo  informar  aos  interessados  sobre  seu  andamento.   Executar

outras  atividades  correlatas  de  supervisao  que  lhe  venham  a  ser  atribuidas  pelos

seus superiores.

Art.  3° A Lei  n° 6101,  de 02 de fevereiro de 2017,  passa  a vigorar com

os seguintes acfescimos e alterag6es:

"Art.  3°  A  Secretaria  de  lnfraestrutura  Municipal,  para  execugao  dos

servigos   de   sua   responsabilidade   apresenta   a   seguinte   estrutura   administrativa

basica:

I -Gabinete da Secretaria de lnfraestrutura:

(...)

b)  Diretoria Geral;

1.Unidade Administrativa,

2.Unidade de Planejamento Orgamentario;

c) Assessoria;

Pra¢a dos Tres Poderes,  73 -29 andar -Centro -Jacarel' -SP
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11 -Departamento de Obras Viarias:

a)   Unidade de Manutengao de Vias Pavimentadas,

b)   Unidade de Usina de Asfalto;

Ill -Departamento de Projetos:

a) Unidade de Projetos Civis;

b) Unidade de Projetos de Drenagem e Geotecnico.

(...)

V - Departamento de Obras Civis:

a) Unidade de Obras de Edificae6es;

b) Unidade de Obras de Pr6prios Pdblicos da Educagao e da Saude.

Vl - Diretoria do Departamento Manutengao e Conservagao Viaria:

a) Unidade de Estradas Rurais,

b) Unidade de Conservagao de Vias Urbanas;

Vll -Diretoria do Departamento Logistica e Equipamentos:

a) Unidade de Transporte lnterno,

b) Unidade de Oficina.

Paragrafo   tlnico.   As   Unidades   compete   a   gestao   e   execueao   das

diretrizes e dos servigos estabelecidos pelo Gabinete da Secretaria.

Art.   4°      Fica   aprovado   o   Quadro   Demonstrativo

Comissao,  de  Confianea  e  Fungao  Gratificada  da  Secretaria  de

forma dos Anexo  I e  11.

(...)

Art.  7°  A Diretoria Geral compete:
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I   -  cooperar  com   o  Secretario   no   planejamento  e  organizagao  da

11 -auxiliar o Secretario na tomada de decis6es;

111 -orientar os Conselhos, quando necessario;

lv - implementar diretrizes fixadas  pelo  Secretario,  coordenar,  orientar

e controlar os trabalhos dos 6rgaos de atividade meio da Secretaria;

V  -  executar  outras  atividades  correlatas  ou  que  lhe  venham  a  ser

atribuidas pelo Secretario.

Art. 8°  A Assessoria compete:

I   -   assessorar   aos   Secretarios   no   planejamento   de   ag6es,    na

implementagao  das  propostas  contidas  no  plano  de  governo,  na  organizagao  dos

meios e na tomada das decis6es estrategicas da Secretaria;

11  -assistir  aos  Secretarios  nas  relag6es  parlamentares,  com  6rgaos

internos  e  externos,  comunidade  e  na  harmonizagao  das  iniciativas  dos  diferentes

6rgaos;

Ill  -  presidir  reuni6es  colegiadas  das  areas  a  fim  de  alinhar  as  areas

para a consecugao do plano de governo e das diretrizes proferidas pelo Secretario;

IV  -  executar  outras  atividades  correlatas  ou  que  lhe  venham  a  ser

atribuidas pelo Gabinete.

(...)

CAPITULO IV
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DAs ATRIBuie6Es

(...)

SECAO ,I

Dos demais titulares dos cargos de Provimento em Comissao, de

confianca e da Fun9ao de Supervisor de Unidade.

Art. 39

Vll  -  responder  pelo  expediente  da  Secretaria,  abertura  de  editais  e

formalizaeao de contratos nos impedimentos legais e outros atos nos limites do poder

delegat6rio, temporarios e ocasionais do Secretario;

Vlll -representar o Secretario, quando for o caso, junto a autoridades e

Art.40. Ao Diretor Geral compete:

6rgao;

I  -  planejar,  supervisionar,  coordenar,  administrar  e  fazer  executar  a

programaeao dos servigos de interesse da Secretaria a sua area;

11   -   estabelecer   em   conjunto   com   o   Secretario   a   estrategia   das

diretrizes politico-governamentais, garantindo a articulagao entre as areas.

Ill -prestar assistencia ao Secretario e demais autoridades;

IV -coordenar as atividades das Areas;

V    -    coordenar    a    gestao    ordinaria    da    Secretaria,     incluindo    a

implementagao   das   diretrizes   e   o   cumprimento   das   deliberae6es   tomadas   pela

Assembleia Geral e pelo Conselho de Administragao;
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Vl - prestar apoio e fornecer subsidios ao Secretario no planejamento e

programagao de ae6es visando o desenvolvimento da Secretaria;

VII   -   elaborar   estudos,   pesquisas   sobre   quest6es   que   lhe   forem

apresentadas pelo Secretario;

Vlll  -  auxiliar  e  fornecer  informag6es  e  subsidios  ao  Gabinete  e  as

Areas da Secretaria na elaboragao mos projetos de suas respectivas competencias;

lx  -  acompanhar  e  zelar  pela  consecugao  de  todas  as  atividades  e

objetivos definidos e englobados pelas competencias das Areas;

X -outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuidas pelo

Art. 41.  Ao Assessor compete:

Secretario.

I  -  prestar  atividades  de  assessoramento  estrategico  aos  Secretarios

no exercicio de suas fung6es;

11  -assistir aos  Secretarios  nas relag6es com 6rgaos  internos,  externos

e comunidade;

Ill -presidir reuni6es colegiadas, representando os Secretarios;

lv   -   articular,   coordenar   e   supervisionar   o   cumprimento   diretrizes

politico-governamentais;

V-   executar   outras   atividades   correlatas   de   confianga   ou   que   lhe

venham a ser atribuidas pelos Secretarios.
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Art.  42.   Os  Departamentos  serao  representados  por  urn   Diretor  de

Departamento,  nomeado  pelo  Prefeito  e  cujo  provimento  do  cargo  de  confianga  e

privativo  de  servidor  efetivo,   nos  termos  do  inciso  V  do  art.   37,   da   Constituigao

Federal.

Pafagrafo  tlnico.  Os  Diretores  de  Departamento  devem  possuir ensino

superior    completo,    a    excegao    do    Diretor   do    Departamento    de    Logistica    e

Equipamentos que deve possuir no minimo ensino tecnico completo.

Art. 43.  Ao Diretor de Departamento compete:

I  -   planejar e fazer executar a  programagao dos servigos afetos a sua

area;

11  -  controlar  a  execugao  das  diretrizes  politico-governamentais  a  ser

desempenhadas pela equipe, garantindo absoluta fidelidade as orientag6es tragadas;

Ill  -  coordenar,  orientar  e  acompanhar  o  andamento  das  areas  e  dos

servidores subordinados a fim de fazer cumprir as determinag6es do Secretario;

lv  -     prestar  assessoria   em   sua   area  diretamente   as   autoridades

superiores, transmitindo e controlando a execugao de suas ordens no nivel estrutural-

organico da Secretaria;

V  -  orientar  seus  subordinados  na  realizagao  dos  trabalhos  e  na  sua

conduta funcional;

Vl  -  executar  outras  atividades  correlatas  ou  que  lhe  venham  a  ser

atribuidas pelos seus superiores.

Art.44.   As   Unidades   serao   representadas   por   urn   Supervisor   de

Unidade  de  lnfraestrutura,  designado  pelo  Prefeito  e  cuja  fungao  de  confianea  sera
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exercida  por  servidor  efetivo,   nos  termos  do  inciso  V  do  art.  37,  da  Constituigao

Federal.

§  1°  Sera  devida  a  seguinte  gratificaeao  pelo  exercicio  de  fungao  de

Supervisor de Unidade:

I-   FGO-A:  50%  (cinquenta  por cento)  do valor da  remuneragao mensal

da  referencia  Ccll,  para  as  Unidades  que  tern  como  requisito  o  servidor  possuir

ensino superior completo.

11  -FGO-B:  50%  (cinquenta  por cento) do valor da  remuneragao  mensal

da  refefencia  CCIll,  para  as  Unidades  que  tern  como  requisito  o  servidor  possuir

ensino medio completo.

§  2°  Alem  das  atribuie6es  especificas  decorrentes  de  cada  Unidade,
definidas  nesta  Lei,  compete  aos  Supervisores de  Unidade  as  atribuig6es dispostas

no Anexo  11  desta  Lei.

§  30  A  gratificagao  prevista  neste  artigo  sera  de  natureza  transit6ria,

sendo  devida  somente  enquanto  perdurar  a  motivagao  para  a  sua  fixagao,  nao  se

incorporara a remuneragao mensal dos servidores que a perceberem e nem sobre ela

incidira qualquer outra vantagem  pecuniaria."

Art.   45.    Sao   requisitos   minimos   para   designagao   da   fungao   de

Supervisor de Unidade:

I - ser servidor efetivo;

11 -possuir conhecimento sobre a area de atuagao;

Ill   -   possuir  formaeao   em   nivel   superior,   para   as   Supervis6es   de

Unidade   Administrativa,    Unidade    de    Planejamento    Or?amentario,    Unidade    de
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Projetos  Civis,  Unidade  de  Projetos  de  Drenagem  e  Geotecnico,  Unidade de  Obras

de Edificag6es, Unidade de Obras de Pr6prios Publicos da Educagao e da Sat]de,

lv -possuir formagao em  nivel medio,  para as Supervis6es de Unidade

de  Manutengao  de  Vias  Pavimentadas,  Unidade  de  Usina  de  Asfalto,  Unidade  de

Estradas  Rurais,  Unidade de  Conservagao de Vias  Urbanas,  Unidade de Transporte

lnterno e Unidade de Oficina.

Art.  4°  Os  anexos  I  e  11  da  Lei  n°  6101,  de  02  de  fevereiro  de  2017,

passam a vigorar com os seguintes acrescimos e alterae6es:

"ANEXO I

ANEXO I-A

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO

Cargos Referencia Quantidade Vencimento Prfe-requisito

Secretario CCO 1 R$11.691,17
Ensino SuperiorCompleto

Secretario Adjunto Ccl 1 R$ 8.021,59
Ensino SuperiorCompleto

Diretor Geral Ccl 1 R$ 8.021,59
Ensino SuperiorCompleto

Assessor CCIl 9 R$ 6.250,16
Ensino SuperiorCompleto

ANEXO I-8

CARGOS DE CONFIANCA DE PROVIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO

Cargos Refetencia Quantidade Vencimento Prfe-requisito

Diretor de Departamento Ccll 5 R$ 6.250,16
Ser servidor efetivo epossuirEnsinoSuperiorCompleto

ANEXO  11

FUNe6Es GRATIFlcADAs DE supERvisoR DE uNiDADE

Referencia Quantidade Gratificacao
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FGO- A 7 50% da refetencia Ccll

FGO- a 6 50% da refetencia CCIII

EGO-A e EGO-B Atribui§6es:  supervisionar os trabalhos pertinentes a area

de  atuagao  da  sua   Unidade,   buscando  o  continuo  aperfeigoamento  da  gestao  e  da

execugao;  distribuir e controlar os servigos,  preparar e apresentar ao superior imediato o

programa  de  trabalho  e  o  relat6rio  de  atividades  da  Unidade  que  supervisiona;  elaborar

estudos e pareceres em requerimentos e despachos sobre assuntos de sua competencia.

Designar  os  locais  de  trabalho,  controlar  o  cumprimento  do  horario  e  dispor  sobre  a

movimentagao  interna  e  externa  do  pessoal  de  sua  Unidade;  coordenar a  administragao

de  pessoal  contemplando todas  as  suas  esferas;  avaliar periodicamente  o  desempenho

em  servieo  do  pessoal  sob  sua  responsabilidade,  em  colaboragao  com  a  Comissao  de

Avaliagao  de   Estagio   Probat6rio   e   orgaos   competentes.   Providenciar  e   controlar  os

materiais  necessarios  as  atividades  da  unidade.  Arquivar  e  controlar  os  processos  e

documentos,   informando  e  fazendo  informar  aos  interessados  sobre  seu  andamento.

Executar  outras  atividades  correlatas  de  supervisao  que  lhe  venham  a  ser  atribuidas

pelos seus superiores.

Art. 5° A Lei n° 6102, de 02 de fevereiro de 2017,  passa a vigorar com

os seguintes acfescimos e alterag6es:

``Art. 3° A Secretaria de Mobilidade Urbana, para execugao dos servigos

de sua responsabilidade apresenta a seguinte estrutura administrativa basica:

I -Gabinete da Secretaria de Mobilidade Urbana:

a)   Secretaria Adjunta;

b)    Diretoria Geral;

c)   Assessoria;

11 -Departamento de Tfansito:

a)   Unidade de Engenharia de Trafego;
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b)   Unidade de Fiscalizagao de Transito;

c)   Unidade de Educagao para o Transito;

d)   Unidade de Controle de infrae6es de Transito;

e)   Unidade de Politica de Acessibilidade.

Ill -Departamento de Transporte:

a)   Unidade de Concessao de Servigos Publicos.

b)   Unidade de Permiss6es de Servigos Ptlblicos.

Paragrafo   Unico.   As   Unidades   compete   a   gestao  e   execugao   das

diretrizes e dos servieos estabelecidos pelo Gabinete da Secretaria.

Art.   40      Fica   aprovado   o   Quadro   Demonstrativo   dos   Cargos   em

Comissao,  de  Confianga  e  Fungao  Gratificada  da  Secretaria  de  Mobilidade  Urbana,  na

forma dos Anexo  I  e  11.

CAPITULO Ill

DAS COIVIPETENCIAS DOS ORGAOS

Se9ao I

Do Gabinete

(...)

Art.  50

Pafagrafo  t]nico.   0 gabinete da  Secretaria de  Mobilidade  Urbana  sera

integrado pelos seguintes cargos em comissao:

I -Secretario de Mobilidade Urbana;

11 -Secretario Adjunto de Mobilidade;

Ill -Diretor Geral;

lv - Assessor.
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Art. 5° A. A Secretaria Adjunta compete:

I   -   coordenar   e   supervisionar,   sob   orientaeao   do   Secretario,   as

atividades  de  planejamento,  organizaeao,  execugao  e  gerenciamento  das  fung6es

tecnicas  e  administrativas  desenvolvidas  pelos  6rgaos  de  execugao  e  de  apoio

administrativo;

11  -  promover  a  integragao  e  interagao  entre  os  diversos  6rgaos  da

Secretaria e as politicas e ag6es definidas em todas as areas;

111 -auxiliar e assessorar o Secretario no exercicio de suas atribuig6es;

lv  -  coordenar  e  orientar  a  realizagao  de  estudos,  levantamento  de

dados    e    elaboragao    de    propostas    de    projetos    que    levem    a    melhoria    do

desenvolvimento das atividades da Secretaria e dos seus servigos;

V  -  executar  outras  atividades  correlatas  ou  que  lhe  venham  a  ser

atribuidas pelo Secretario.

Art. 5° 8. A Diretoria Geral compete:

I   -  cooperar  com   o  Secretarjo   no   planejamento  e  organiza¢ao  da

11 -auxiliar o Secretario na tomada de decis6es;

Ill -orientar os Conselhos, quando necessarjo;

Secretaria;

IV - implementar diretrizes fixadas  pelo  Secretario,  coordenar,  orientar

e controlar os trabalhos dos 6rgaos de atividade meio da Secretaria;
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V  -  executar  outras  atividades  correlatas  ou  que  lhe  venham  a  ser

atribuidas pelo Secretario.

Art. 5° C.  A Assessoria compete:

I   -   assessorar   aos   Secretarios   no   planejamento   de   ag6es,    na

implementagao  das  propostas  contidas  no  plano  de  governo,  na  organizagao  dos

meios e na tomada das decis6es estrategicas da Secretaria;

11  -assistir  aos  Secretarios  nas  relag6es  parlamentares,  com  6rgaos

internos  e  externos,  comunidade  e  na  harmonizagao  das  iniciativas  dos  diferentes

6rgaos;

Ill  -presidir  reuni6es  colegiadas  das  areas  a  fim  de  alinhar  as  areas

para a consecueao do plano de governo e das diretrizes proferidas pelo Secretario;

V-  executar  outras  atividades  correlatas  ou   que   lhe  venham   a  ser

atribuidas pelo Gabinete.

Se9ao 11

Do Departamento de Transito

Art.  6°    0  Departamento  de  Transito  sera  integrado  pelas  seguintes

I -Unidade de Engenharia de Trafego;

11 -Unidade de Fiscalizaeao de Tfansito;

Ill -Unidade de Educagao para o Transito;

lv -Unidade de Controle de lnfrag6es de Tfansito.

V -Unidade de Politica de Acessibilidade.
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Art.  11. A Unidade de Controle de lnfrae6es do Transito compete:

(...)

Art.  11  A. A Unidade de  Politica de Acessibilidade compete:

I   -  diagnosticar  e   propor  as   politicas  ptlblicas  de  acessibilidade   no

ambito municipal;

11  -  desenvolver  ag6es  que  viabilizem  o  tratamento  preferencial  aos

pedestres e pessoas com mobilidade reduzida nos passeios e vias ptlblicas;

Ill  -  em   cooperagao  com   o  servigo  de  fiscalizagao  de   posturas  e

Secretaria de  Planejamento,  zelar pelo cumprimento das  leis de acessibilidade pelos

6rgaos pdblicos e empreendimentos privados;

lv  -  opinar  em   procedimentos   e   interveng6es   pdblicas   em   que   a

garantia   de   acessibilidade   seja   necessaria,   em   especial   nos   concernentes   a
sinalizagao,  instalag6es de travessias elevadas e faixas de pedestres, semaforizaeao

especifica, construgao de rampas de acesso e trecho de caminhada deste modal.

V  -  cooperar  com  a  Secretaria  de  lnfraestrutura  no  planejamento  de

obras  e  reparos  como  rebaixamento  de  guias,  readequagao  de  passeio  pt]blico  e

trechos de caleadas,  nos limites estabelecidos  pelo C6digo de  Posturas e  Normas e

suas regulamentag6es;

Vl   -   cooperar   para   a   educagao   no   ambito   municipal   acerca   dos

parametros  tecnicos  minimos  de  acessibilidade  emitidos  pela  ABNT  -  Associagao

Brasileira de Normas T6cnicas;

Vll  -  auxiliar  a  Secretaria  do   Meio  Ambiente   no  desenvolvimento  e

execugao do Plano Municipal de Arborizagao.
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(...)

CApiTULO IV

DAS ATRIBUIC6ES

(...)

Seeao 11

Dos demais titulares dos cargos de provimento em comissao, de confianea e da

fun§ao de Supervisor de Unidade

Art.  21

Vlll  -    responder  pelo  expediente  da  Secretaria,  abertura  de  editais  e

formalizagao   de   contratos   e   outros   atos   nos   limites   do   poder  delegat6rio,   nos

impedimentos legais, temporarios e ocasionais do Secretario;

lx - representar o Secretario,  quando for o caso, junto a autoridades e

Art.22. Ao Diretor Geral compete:

6rgao;

I  -  planejar,  supervisionar,  coordenar,  administrar  e  fazer  executar  a

programagao dos servieos de  interesse da  Secretaria  a  sua  area  dentro dos  prazos

previstos;

11   -   estabelecer   em   conjunto   com   o   Secretario   a   estrategia   das

diretrizes politico-governamentais, garantindo a articulagao entre as areas.

Ill   -  prestar  assistencia   especifica  e  especializada,   ao   Secretario  e

demais autoridades;

lv -coordenar as atividades das Areas;

Praca dos Tres Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP
Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br

I-



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

V    -    coordenar    a    gestao    ordinaria    da    Secretaria,     incluindo    a

implementagao   das   diretrizes   e   o   cumprimento   das   deliberag6es   tomadas   pela

Assembleia Geral e pelo Conselho de Administragao;

Vl - prestar apoio e fornecer subsidios ao Secretario no planejamento e

programagao de ag6es visando o desenvolvimento da Secretaria;

Vll   -   elaborar   estudos,   pesquisas   sobre   quest6es   que   lhe   forem

apresentadas pelo Secretario;

Vlll -auxiliar e fornecer informag6es e subsidios a Gabinete e as Areas

da Secretaria na elaboragao nos projetos de suas respectivas competencias;

lx  -  acompanhar  e  zelar  pela  consecugao  de  todas  as  atividades  e

objetivos definidos e englobados pelas competencias das Areas;

X  -  outras  atividades  correlatas  ou  que  lhe  venham  a  ser  atribuidas

pelo Secretario.

Art. 23.  Ao Assessor compete:

I  -  prestar atividades  de  assessoramento  estrat6gico  aos  Secretarios

no exercicio de suas fune6es;

11  -assistir aos Secretarios  nas relag6es com  6rgaos  internos,  externos

e comunidade;

Ill -presidir reuni6es colegiadas,  representando os Secretarios;

IV-   articular,    coordenar   e   supervisionar   o    cumprimento   diretrizes

politico-governamentais;

Pra¢a dos Tr€s Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP
Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br

•..-..         `'                                                    `_



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

V-   executar   outras   atividades   correlatas   de   confianga   ou   que   lhe

venham a ser atribuidas pelos Secretarios.

Art.   24.   Os  Departamentos  serao  representados  por  urn  Diretor  de

Departamento,  nomeado  pelo  Prefeito  e  cujo  provimento  do  cargo  de  confianga  e

privativo  de  servidor  efetivo,   nos  termos  do  inciso  V  do  art.   37,  da  Constituigao

Federal.

Art. 25.  Ao Diretor de Departamento compete:

I  -  planejar e fazer executar a  programagao dos  servieos afetos  a  sua

area dentro dos prazos previstos;

11  -  controlar  a  execugao  das  diretrizes  politico-governamentais  a  ser

desempenhadas pela equipe, garantindo absoluta fidelidade as orientae6es tragadas.

Ill  -coordenar,  orientar e  acompanhar o  andamento  das  areas  e  dos

servidores subordinados a fim de fazer cumprir as determinag6es do Secretario;

lv  -     prestar  assessoria  em   sua  area  diretamente  as  autoridades

superiores, transmitindo e controlando a execueao de suas ordens no nfvel estrutural-

organico da Secretaria.

V  -  orientar  seus  subordinados  na  realizagao  dos  trabalhos  e  na  sua

conduta funcional;

Vl -representar, quando autorizado, o Secretario;

VII  -  executar  outras  atividades  correlatas  ou  que  lhe  venham  a  ser

atribuidas pelos seus superiores.
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Art.26.   As   Unidades   serao   representadas   por   urn   Supervisor   de

Unidade -FGO-A,  designado pelo  Prefeito e cuja fungao de confianga sera exercida,

exclusivamente,   por   servidor   efetivo,    nos   termos   do   inciso   V   do   art.   37,   da

Constituigao Federal.

§  1° Sera devida gratificagao pelo exercicio de fungao de Supervisor de

Unidade  no  valor equivalente  a  50%  (cinquenta  por cento)  do valor da  remuneraeao

mensal da referencia Ccll.

§  2°  Alem  das  atribuig6es  especificas  decorrentes  de  cada  Unidade,

definidas  nesta  Lei,  compete  aos  Supervisores  de  Unidade  as  atribuig6es dispostas

no Anexo  11  desta  Lei.

§  3°  A  gratificagao  prevista  neste  artigo  sera  de  natureza  transit6ria,

sendo  devida  somente  enquanto  perdurar  a  motivaeao  para  a  sua  fixagao,  nao  se

incorporara a remuneraeao mensal dos servidores que a perceberem e nem sobre ela

incidira qualquer outra vantagem pecuniaria."

Art.  6°  Os  anexos  I  e  11  da  Lei  n°  6102,  de  02  de  fevereiro  de  2017,

passam a vigorar com os seguintes acfescimos e alterag6es:

"ANEXO I

ANEXO I-A

CARGOS DE PROVIMENT0 EM COMISSAO

Cargos Refer6ncia Quantidade Vencimento Pre-requisito

Secretario CCO 1 R$11.691,17
Ensino SuperiorCompleto

Secretario Adjunto CCI 1 R$ 8.021,59
Ensino SuperiorCompleto

Diretor Geral Ccl 1 R$ 8.021,59
Ensino SuperiorCompleto

Assessor Ccll 4 R$ 6.250,16
Ensino SuperiorCompleto
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ANEXO I-a

CARGOS DE CONFIANCA DE PROvllvIENTO DE SERVIDOR EFETIVO

Cargos Referencia Quantidade Vencimento Pr6-requisito

Diretor de Departamento CCIl 2 R$ 6.250,16
Ser servidor efetivo epossuirEnsinoSuperiorCompleto

ANEXO  11

FUNCAO GRATIFICADA DE SUPERVISOR DE UNIDADE

Referencia Quantidade Gratifica9ao

FGO- A 07 50% da refefencia Ccll

FGO-A  Atribuic6es:  supervisionar  os  trabalhos  pertinentes  a  area  de

atuaeao  da  sua   Unidade,   buscando  o  continuo  aperfeigoamento  da  gestao  e  o

controle de qualidade da execugao,  objetivando a eficiencia do servigo e a economia

do   recurso   publico;   distribuir  e   controlar   os   servigos,   preparar  e   apresentar  ao

superior imediato o programa de trabalho e o  relat6rio de atividades da  Unidade que

supervisiona;  elaborar  estudos  e  pareceres  em  requerimentos  e  despachos  sobre

assuntos    de    sua    competencia.    Designar   os    locais    de    trabalho,    controlar   o

cumprimento do hofario e dispor sobre a movimentagao interna e externa do pessoal

de sua  Unidade; coordenar a administraeao de pessoal contemplando todas as suas

esferas;   avaliar  periodicamente   o   desempenho   em   servigo  do   pessoal   sob   sua

responsabilidade,   em   colaboragao   com   a   Comissao   de   Avaliagao   de   Estagio

Probat6rio e  orgaos  competentes.  Providenciar e  controlar os  materiais  necessarios

as   atividades   da   unidade.   Arquivar   e   controlar   os   processos   e   documentos,

informando  e  fazendo  informar  aos  interessados  sobre  seu  andamento.   Executar

outras  atividades  correlatas  de  supervisao  que  lhe  venham  a  ser  atribuidas  pelos

seus superiores.

Art.  7° A Lei  n° 6.144,  de 29 de junho de 2017,  passa a vigorar com  os

seguintes actescimos e alterag6es: -
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"Art.  3° Ao  Gabinete  do  Prefeito,  para  execugao  dos  servigos  de  sua

responsabilidade apresenta a seguinte estrutura administrativa basica:

(...)

Ill -Assessoria;

lv -Subsecretaria de Comunicagao.

Paragrafo  Unico.    0  Gabinete  do  Prefeito  tern  o  nivel  de  Secretaria

Municipal   e   o   cargo   de   Chefe   de   Gabinete   possui   todas   as   prerrogativas   de

Secretario Municipal.

(...)

Art. 9°  A Assessoria compete:

I    -    assessorar    ao    Gabinete    no    planejamento    de    ag6es,    na

implementagao  das  propostas  contidas  no  plano  de  governo,  na  organizagao  dos

meios e na tomada das decis6es estrategicas da Prefeitura;

11 -assistir ao Prefeito e demais superiores nas relag6es parlamentares,

com  6rgaos  internos e  externos,  comunidade  e  na  harmonizagao  das  iniciativas dos

diferentes 6rgaos;

Ill  -presidir  reuni6es  colegiadas  das  areas  a  fim  de  alinhar  as  areas

para a consecugao do plano de governo e das diretrizes proferidas pelo Prefeito;

V-  executar  outras   atividades  correlatas   ou   que   lhe   venham   a   ser

atribuidas pelo Gabinete.

Praca dos Tres Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarei' -SP
Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br

-



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Art.10  A Subsecretaria de Comunicagao compete:

I   -  planejar,   coordenar  e   supervisionar,   sob  orientaeao   do  Chefe  de

Gabinete e demais superiores, a politica de comunica?ao estrategica do Municipio;

11 -coordenar as ae6es estrategicas e intersetoriais de comunicagao;

Ill   -assessorar   diretamente   ao   Prefeito   e   as   demais   autoridades   do

Municipio nas relag6es com os veiculos de comunicagao;

lv  -  executar  outras  atividades   correlatas   ou   que   lhe  venham   a   ser

atribuidas pelo Gabinete.

(...)

(...)

Art. 25

CAPITULO Ill

DAS ATRIBUIC6ES

Vl  -     responder  pelo  expediente  do  Gabinete,  abertura  de  editais  e

formalizaeao  de  contratos  e  nos  impedimentos  legais  temporarios  e  ocasionais  do

Secretario;

Vll  -  representar  o  Chefe  de  Gabinete,  quando  for  o  caso,  junto  a

autoridades e 6rgao;

Art. 26.  Ao Assessor compete:
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I  -  prestar  atividades  de  assessoramento  estrategico  ao  Prefeito  e

demais superiores no exercicio de suas fung6es;

11  -assistir  ao  Prefeito  e  demais  superiores  nas  relae6es  com  6rgaos

internos, externos e comunidade;

Ill -presidir reuni6es colegiadas, representando os superiores;

lv-   articular,    coordenar   e   supervisionar   o    cumprimento   diretrizes

politico-governamentais;

V-   executar   outras   atividades   correlatas   de   confianga   ou   que   lhe

venham a ser atribuidas pelos superiores.

Art. 27. A Subsecretaria de Comunicagao compete:

I  -  estabelecer  em  conjunto  com  o  Chefe  de  Gabinete  a  politica  e

diretrizes de comunicaeao do Municipio;

11  -  promover  a   integragao  da  comunicagao  entre  as  Secretarias  e

garantir o fiel cumprimento das ag6es definidas pelo Gabinete;

Ill    -   assessorar   diretamente   ao    Prefeito,    Chefe   de    Gabinete   e

Secretarios nas ae6es e eventos com a imprensa e vefculos de comunicaeao;

lv  -  executar  outras  atividades  correlatas  ou  que  lhe  venham  a  ser

atribuidas pela Chefe de Gabinete."

Art.  8°  0  anexo  I  da  Lei  n°  6.144,  de  29  de junho  de  2017,  passam  a

vigorar com os seguintes acr6scimos e alterac6es:

"ANEXO I
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CARGOS DE PROVIMENT0 EM COMISSAO

Cargos Referencia Quantidade Vencimento Pr6|requisito

Chefe de Gabinete CCO 1 R$11.691,17
Ensino SuperiorCompleto

Diretor Geral Ccl 1 R$ 8.021,59
Ensino SuperiorCompleto

Subsecretario de Ccl 1 R$ 8.021,59
Ensino Superior

Comunicacao Completo

Assessor Ccll 8 R$ 6.250,16
Ensino SuperiorCompleto

Art.  9° Fica  assegurada aos atuais ocupantes dos cargos extintos e

que  eventualmente  sejam  reconduzidos  aos  cargos  de  mesma  refefencia  ou  de
refetencia  superior criados  nesta  Lei,  a  contagem  continua  do  prazo  para fins  da

aplicagao   dos   efeitos   estabelecidos   no   Estatuto   dos   Servidores   Publicos   do

Municipio de Jacarei,  Lei Complementar n° 13, de 17 de outubro de  1993.

Art.   10.   Ficam   criadas   no   Gabinete   do   Prefeito   10   (dez)   fun?6es

gratificadas FG1, as quais terao atribuigao dispostas no Anexo I desta Lei.

Paragrafo   Unico.   Serao   extintas   8   (oito)   FGl    da   Secretaria   de

Planejamento.

Art.  11. Art. Nas Secretarias ficam extintos os seguintes cargos:

I -Secretaria de Educagao: Assessor Tecnico, Assessor Comunitario,

Diretor Tecnico Pedag6gico,  Djretor de Planejamento Escolar,  Diretor Administrativo

e todos os Gerentes.

11    -    Secretaria    de    lnfraestrutura:    Assessor    Tecnico,    Assessor

Comunitario,  Assistente  de  Gabinete,  Diretor de  Manutengao  e  Conservagao  Civil,

Diretor Administrativo e todos os Gerentes.

Ill  -  Secretaria  de  Mobilidade  Urbana:  Assessor  Tecnico,  Assessor

Comunitario,  Diretor Administrativo e todos os Gerentes.
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IV - Gabinete  do  Prefeito:  Assessor Tecnico,  Assessor  Comunitario,

Assessor de Diretor Geral, Assessor de Gabinete,  Diretor de Jornalismo,  Diretor de

Publicidade e Propaganda e todos os Gerentes.

Art.12  Ficam  alteradas as seguintes nomeclaturas dispostas na  Lei  n°

6.100,  de 2 de fevereiro de 2017,  Lei  n° 6.101,  de 2 de fevereiro de 2017, 6.102,  de

2 de fevereiro de 2017:

I -"Gerencia" passa a ser denominada de ``Unidade";

11 -"Gerente" passa a ser denominado como fungao de "Supervisor de

Unidade'';

Ill -"Diretoria" passa a ser denominada "Departamento'';

lv -"Diretor" passa a ser denominado "Diretor de Departamento''.

Art.     13.    As    disposie6es    dessa     lei     poderao    ser    objeto    de

regulamentagao no que for cabivel ou necessario.

Art.  14.  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrao  pelas  dotag6es

orgamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art.15.  Revogam-se as disposig6es em contfario, especialmente:

I  - alinea  "d"  do  inciso  I  e  inciso  lv do  art.  3°,  arts.  29  a  39  da  Lei  n°

6100, de 02 de fevereiro de 2017;

11  -incisos  Vl,  Xl  e  XIl,  do  art.  20,  alineas  "d"  do  inciso  I,  "c"  e  "d"  do

inciso  11,  "a"  "b"  e  "c"  do  inciso  Ill,  "a"  do  inciso  V,  "c"  do  inciso  Vl  e  incisos  lv e  Vlll

do  art.  3°;  e  os arts.  90,13,14,16,17,18,  21,  22,  23,  25,  31,  35,  46  a  70 da  Lei  n°

6101, de 02 de fevereiro de 2017;

-=1------.
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Ill  -inciso  lv  do  art.   3°,   arts.   27  a  35  da   Lei  n°  6102,  de  02  de

fevereiro de 2017;

lv -alineas dos incisos do art. 3°, arts. 6°, 7°,  11  a 21, 23, 24, 28 a 38

da Lei n° 6144, de 29 de junho de 2017.

Art.16.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito, 23 de novembro de 2018.

Prefeito do Municipio de Jacarei
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ANEXO I

FUNC6ES GRATIFICADAS

REFERENCIA QUANTIDADE GRATIFICACAO
FG1 10 R$ 886,07

FGI  Atribuig6es:  Assistir  o  superior  da  unidade;  realizar  a  interface  entre  as

demandas   da   equipe   perante   o   gestor;   controlar,   organizar   e   encaminhar   tramites

processuais   referentes   analise   e   elaboragao   de   documentos;   coordenar   os   recursos
materiais e de pessoal da  unidade;  supervisionar e acompanhar a execueao orgamentaria

da  unidade;  supervisionar o desenvolvimento de servieos e tare fas;  transmitir a equipe  as

determinag6es  do  gestor e  zelar  pelo  cumprimento  destas;  dirimir ocorrencias  cotidianas,

seguindo os parametros estabelecidos pelo gestor da unidade

a
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egregia  Casa  Legislativa,  o

incluso  Projeto  de  Lei  que  altera  Estrutura  administrativa,  os  cargos  de  provimento  em

comissao,  cargos de confianga privativos de servidor efetivo,  as fung6es gratificadas e da

outras providencias da  Secretaria de  Educagao,  de  lnfraestrutura,  de Mobilidade  Urbana e

do Gabinete do Prefeito.

lnicialmente  cumpre  informar  que  o  projeto  objetiva  atender  o  disposto  na

Agao Direta de  lnconstitucionalidade que tramitou perante o Egregio Tribunal de Justiea do

Estado de Sao Paulo, sob n° 2027849-83.2018.8.26.000.

Na   aludida   decisao   judicial   foi   determinado   que   em   ate   120   dias   do

julgamento  deve  o  Municipio  reorganizar  a  estrutura  administrativa  das  Secretarias  de

Educaeao,  lnfraestrutura,  Mobilidade Urbana e Gabinete do Prefeito.  Dessa forma, o dia 20

de dezembro de 2018,  e  data  limite  para  o cumprimento da decisao judicial,  sob  pena  de

prejuizo dos servigos ofertados a populaeao.

0  presente  Projeto  de  Lei  acata  o  comando  previsto  na  aeao  judicial  ora

citada e extingue, cria e altera cargos de provimento em comissao, cargos de confianea de

provimento   por  servidor  efetivo,   cria   fungao   gratificada   e   readequa   suas   respectivas

atribuig6es.

Conforme  se  pode  notar  no  impacto  na  folha  de  pagamento,  comparando

cargos extintos com aqueles que agora sao criados no presente Projeto temos o resultado

liquido,  somente  entre  os  anos  de  2018,  2019,  2020  e  2021,  com  pessoal,  de vantagem

econ6mica  na  ordem  de  R$  4.950,784,18  (quatro  milh6es,  novecentos  e  cinquenta  mil,

setecentos e oitenta e quarto reais e dezoito centavos).

Por    6bvio    que    a    Administragao    sentira    redueao    da    capacidade    de

gerenciamento  e  execugao  do  planejamento  das  ag6es  e  programas  de  governo.   Foi
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preciso,  portanto,  equacionar da  maneira  mais  razoavel e enxuta  possivel,  a  necessidade

da agao de planejamento, diregao e assessoramento do Governo, com os limites impostos

pelo Poder Judiciario.

Temos  insistido  na  tenue  diferenciagao  entre  os  papeis  da  Administraeao  e

de Governo. Sabe-se que a aeao deste e fruto de urn pacto Republicano e de uma agenda

popular e soberana que  precisa  ser implementada.  Ja  aquela existe  por si,  com  carreiras

estruturadas  e  papeis  definidos  para  o  funcionamento  de  demandas  espontaneas  e  nao

depende essencialmente do vinculo de confianga com o agente politico e seu programa de

governo.

E  preciso,   portanto,   amealhar  agao  tipica  de  governo  com  a  atividade  e

funeao  administrativas  que  se  relacionam  mutuamente  na  presenea  de  agentes  politicos

vocacionados a cumprir a vontade transit6ria do povo.

0  Projeto  atual  deu  imenso  realce  para  cargos  de  confianea  de  provimento

por   servidor   efetivo,    especialmente   em    Diretorias    mais   tematicas   e    Unidades   de

Supervisao,  bern assim,  pe[a criagao de Fung6es Gratificadas de Supervisor de Unidade -

FGO-A   e   FGO-B,   que   estimulam,   em   boa   medida,   oportunidades   de   valorizaeao   e

progressao do servidor efetivo, como ocorre com a chamada tecnica verticalizagao em "Y"
nas carreiras.

Todos os cargos de Gerentes foram extintos.

lmportante destacar, ainda, que o numero de assessores do atual Projeto foi

pensado em virtude da alta demanda de assessoramento nos mais diversos assuntos.

Foi criado tambem  nas Secretarias,  o cargo de  Diretor de  Departamento,  de

provimento exclusivo de servidor efetivo do Municipio de Jacarei, com atribuig6es objetivas

de confianea e de diregao.
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A remuneragao da FGO-A sera correspondente a 500/o do valor da refefencia

Ccll  (atualmente  de  R$ 6.036,47),  para  as  unidades  que demandem  servidor com  ensino

superior  completo.  A  remuneragao  da  FGO-B  sera  correspondente  a  50%  do  valor  da

referencia  CCIIl  (atualmente  de  R$  3.945,39),  para  as  unidades  que  demandem  servidor

com ensino superior completo.

Com  efeito,  6  preciso  que  se  tenha  uma  ideia  das  demandas  e  volume  de

servigos das Secretarias e, consequentemente, compreensao da estrutura ora criada,  com

os 6rgaos, cargos e fune6es.

Na  Secretaria  de  Educaeao  foram  extintos  os  cargos  de Assessor Tecnico,

Assessor Comunitario,  Diretor Administrativo, alem de todos os Gerentes.

Como se disse, a estrutura administrativa atualmente proposta, com os niveis

de   direeao,   chefia   e   assessoramento   e   atribuie6es   tipicas   deste   mister   atende,   em

quantitativos   minimos,   a   funeao   da   gestao   de   planejamento   estrategico,   execugao,

monitoramento  e  avaliagao  das   metas,   resultados,   integragao  dos  setores  envolvidos

objetivando  igualdade  de  processos  e  equidade  dos  recursos  na  operacionalizagao  das

atividades da SME.

E  preciso compreender que o  nivel de  Direeao se vincula a  aeao estrat6gica

pautada  nos  indicadores  dos  Planos  de  Governo e  Municipal  de  Educagao  e  de  interface

com as diversas secretarias do Poder Ptlblico Municipal,  Estadual e Federal.

0  nivel  de  assessoramento  proporciona  efetivo  contato  com  a  comunidade

em  geral,  identificando  oportunidades,  avaliando  viabilidades  e  fazendo  recomendag6es

sobre   investimentos   ou   desenvolvimento   de   novos   projetos,   de   modo   a   garantir   o

cumprimento das diretrizes politico-governamentais.

As Unidades de Execugao Supervisionada, de sua vez, articulam gestao com

atuagao operacional das  legislag6es educacionais de  integragao administrativa,  de  acordo

com  as  diretrizes  pedag6gicas  do  governo,  de  acordo  com  as  normativas  educacionais
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estaduais  e  federais,  garantindo  ag6es  determinantes  na  prestaeao  do  servi?o  ptlblico

educacional de qualidade.

A  Secretaria  da  Educaeao  necessita  de  gestao  escalonada  em  niveis  para

efetivamente  promover a  universalizagao da  Educagao  lnfantil,  ampliar vagas  de  creches,

escolas de em tempo integral e promover a inclusao escolar em todos os niveis, num plexo

de ae6es coordenadas e infraestrutura adequada para atender a demanda populacional do

municipio.

Atualmente o Municipio conta com a seguinte estrutura para atender a ampla

demanda espontanea e de agao planejada na area da Educagao.

Sao os dados atuais da Rede Municipal de Ensino

Total de Unidades Escolares

Creches Municipais 13

Creches Conveniadas 12

EMEl,s 24

EMEF's 24

EMEIF,s 7

Escolas com EJA 12

Escolas Tempo Integral 06

Alunos Matriculados Redo Municipal de Ensino

Creches -Bergarios e Maternal 4176

Pre-Escola -Pie I e Pie 11 4935

Ensino Fundamental 12375

EJA 305

Total 21791
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E±ofessores Efetivos

Total de Professores Efetivos

Arte 47

Educaeao Especial 18

Educagao Fisica 52

Educagao lnfantil 288

Educagao de Jovens e Adultos 5

Ensino Fundamental 434

Professor 11 17

Total 861

Esta  demanda  quantitativa,  dinamica  e  de  mtlltiplos  fatores  precisa  de  aeao

estrategica pautada nas metas e propostas dos Planos Nacional e Municipal de Educagao

e a nova Base Curricular Nacional a ser implementada.

Nesse  sentido  cremos  que  a  estrutura  apresentada   no  presente   Projeto

reune  condig6es  para  as  ag6es  de  planejamento  e  execugao  para  o  atingimento  das

metas, objetivos, ag6es e resultados esperados, primando pela excelencia de metodologias

de inova?ao tecnol6gica e empreendedorismo educacional.

Na   Secretaria   de   lnfraestrutura   foram   extintos   os   cargos   de   Assessor

Tecnico,   Assessor   Comunitario,   Assistente   de   Gabinete,    Diretor   de   Manuteneao   e

Conservaeao Civil e Diretor Administrativo.
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A  Secretaria  apresenta  uma  Diretoria  Geral  com  Unidades  administrativas  e

Departamentos,   de   Obra   Viaria,    Projetos,   Manutengao   e   Conservagao,   Logistica   e

Equipamentos,   Transporte   e   Oficina,   e   suas   respectivas   Unidades   administrativas   e

Assessoria.

Por  reflexo  da  agao judicial  e  como  se  pode  notar quantitativo  apresentado

no  impacto  sobre  a  folha  de  pagamento,  o  quadro  administrativo  sofreu  grande  redugao,

especialmente quando comparado com o imenso fluxo e volume de demandas de obras do

Municipio,  servigos  de  manutengao,  pavimentagao,  realizagao de  projetos  e  planejamento

de   canalizagao,   drenagem   de   canais,   c6rregos  e  galerias,   limpeza   de  vias  e   outras

atividades, sempre com interface direta nas Secretarias de Mobilidade,  Planejamento,  Meio

Ambiente,  sendo  a  Pasta,  ainda,  a  responsavel  pela  gestao  e  execugao  de  todos  os

equipamentos urbanos e rurais da Cidade.

Na  Secretaria  de  Mobilidade  Urbana  foram  extintos  os  cargos  de Assessor

Tecnico,  Assessor  Comunitario  e  Diretor  Administrativo,  tambem  os  Gerentes  como  ja

afirmamos.  Destaca-se a criaeao,  no Departamento de Transito da tao emergente Unidade

de  Politica de Acessibilidade e novas atribuig6es,  expandindo a agao da Secretaria com a

criagao desta nova politica publica e olhar para a acessibilidade.

As  alterag6es  procedidas  na  estrutura  da  Secretaria  de  Mobilidade  Urbana

fundamentam-se  na  expressiva  demanda  diagnosticada  oriunda  do  trafego  intenso  dos

mais   de   151.648   veiculos   licenciados   na   cidade,   que   trafegam   pelas   estreitas   ruas

municipais,  que  pelo  tragado  antigo  configura  urn  grande  desafio  local,  de  sinalizagao,

fiscalizagao e garantia da seguranga viaria de todas as vias dos mais de 147 bairros.

Neste   contexto,   como   comp[icador,   registra-se   a   vocagao   industrial   de

Jacarei que atrai  para  dentro de seu  perimetro  urbano  mais de 4.500 caminh6es  por dia,

os quais devem se deslocar harmonicamente com os 100 6nibus que atendem o transporte

publico,  os  aproximados  40  6nibus  fretados  e  dos  229.000  habitantes  e  pedestres,  que

caminham  pelas  estreitas  calgadas  nao  planejadas  nos  ditames  das  normas  tecnicas  de

acessibilidade e que passam por readequagao.
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

A complexidade e  o volume de  trabalho  dos  servigos  pllblicos  que  atendem

os   municjpes   jacareienses   na   mobilidade   requer   a   estrutura   minima   de   servidores

vinculados ao planejamento, gestao, metas e diretrizes do Plano Nacional de Mobilidade.

No mesmo sentido e para fazer face a sua demanda e volume de servigos, a

presente  estrutura  contem  o  Gabinete  de  Secretaria,  Diretoria  Geral  e  Assessoria,  mais

dois   Departamentos,   de   Transito   e   Transporte,   cada   qual   com   as   suas   respectivas

Unidades  que  objetivam  a  direeao,  chefia  das  unidades  e  assessoramento  das  ag6es

coordenadas pela Secretaria.

No    Gabinete   do    Prefeito   foram   extintos   Assessor   Tecnico,    Assessor

Comunitario,  Assessor  de  Diretor  Geral,  Assessor  de  Gabinete,   Diretor  de  Jornalismo,

Diretor de Publicidade e Propaganda.

A   estrutura   atual   conta   com    urn   Diretor   Geral,    urn   Subsecretario   de

Comunicagao e Assessores para o desempenho de atribuie6es tfpicas de assessoramento

destinados ao suporte e execueao do planejamento das ag6es de governo e da estrategia

da comunicaeao,  sua  relagao com  os veiculos de comunicagao subministrando o titular do

poder eletivo que e o povo de informag6es e mensagens de governo.

E  a  Pasta,  tambem,  da  Casa  Civil  do  Governo,  a  ser  capitaneada  por  urn

Chefe de Gabinete que e o responsavel pela coordenagao das ag6es de governo e outras

Secretarias e assessoramento direto ao Chefe do Executivo, avaliando e implementando a

agao   governamental   dos   6rgaos,   metas   e   programas   priorjtarios   entre   outros   atos

organicos que vao da rotina aos rumos do Governo.

No  Gabinete  do  Prefeito  foram  criados  cargos  de  Assessor  e  o  cargo  de

Subsecretario de Comunicagao, este dltimo com objetivo de estabelecer e fazer cumprir as

diretrizes de comunicaeao integrada para todas as Secretarias.

~^T-----
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Destaca-se,  em  geral,  que  o  presente  Projeto  de  Lei  e  mais  uma  agao  no

conjunto  de   medidas  da   atual  Administragao  com   objetivo  de  valorizar  o  servidor  de

carreira e de realizar uma gestao eficiente.

Cumpre   esclarecer   por   fim   a   tecnica    legislativa   empregada   observou

cuidadosamente  o  conteudo  de  diversos  Acordaos  e  instrumentos  normativos,  dentre  os

quais cabe destacar:

-  Decisao  de  Plenario  Virtual  do  Supremo  Tribunal  Federal  -  STF,

Tema  1010  -Controversia  relativa  aos  requisitos  constitucionais  (art.

37,  incs.  11  e V,  da Constituigao da  Repdblica)  para a  crjagao de cargos

em comissao.  Relator Ministro Dias Toffoli, Julgado em 06/09/2018.

Lei Complementar n° 1.118, de 01  de junho de 2010,  que "disp6e sobre

o   Plano  de  Cargos  e  das  Carreiras  dos  Servidores  do  Quadro  de

Pessoal do Minist6rio Pdblico do Estado de Sao Paulo''.

-Lei  Complementar  n°  1.080,  de  17  de  dezembro  de  2008,  alterada

pela  Lei  Complementar n°  1.306,  27 de setembro de 2017,  que "institui

Plano Geral de cargos,  vencimentos e Salarios para os servidores das

classes que especifica, do Governo do Estado de Sao Paulo".

Ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6lido  escopo  legal,  conforme

disp6em  o  jnciso  I  do  art.  30  da  Constituigao  Federal,  incisos  I  a  Ill  do  art.  40,  art.  60  e

incisos  I,  Vl,  lx,  XXIV  e  Xxxl  do  art.  61   da  Lei  n°  2.761   de  31   de  margo  de  1990,  Lei

Organica do Municipio de Jacarei.

Por fim, destaca-se que o anexo Demonstrativo atesta que as despesas com

a  criaeao  de  cargos  correrao  por  dotagao  pr6pria  do  orgamento  e  nao  geram  impacto

adicional ao ja previsto na LOA de 2018.

------`-
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Justificado   nestes   termos,    a   fim   de   que   a   proposta   possa   alcangar

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para   apreciagao   e
aprovagao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 22 de novembro de 2018.

Prefeito Municipal de Jacarei
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Prefeitura de Jacarei
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DECLARAQAO

Informamos para fins de cumprimento do disposto no inciso  11,  do art.

16  da  Lei  Complementar  n°  101,  de  04  de  maio  de  2000,  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal,  que a  estimativa  de  lmpacto  Orgamentario - Financeiro  referente a  criagao e

extineao   de   cargos   e   criagao   de   funeao   gratificada   na   Secretaria   Municipal   de

Educaeao,  Secretaria  de  lnfraestrutura,  Secretaria  de  Mobilidade  Urbana  e  Gabinete

do Prefeito estao previstos no oreamento das mesmas.

Destaca-se  que  as  despesas  com  a  criagao  de  cargos  e  fune6es

gratificadas nao geram impacto adicional ao ja previsto na LOA de 2019.

Ademais,  salienta-se  que  a  diferenea  entre  o  valor  orgado  para  o

exercicio de 2019 e o valor a ser executado apresenta ainda uma economia real.

Nada mais a declarar firmo a presente.

Jacarei, 23 de novembro de 2018.

Prefeito do Municipio de Jacarei

Secretaria Municipal de Educagao

•
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