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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

A Sua Excelencia, o Senhor

ABNER RODRIGUES DE MORAES ROSA

DD.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Jacarei, 08 de maio de 2019.
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Encaminho anexo, Mensagem Modificativa que altera o "Projeto de Lei n° 04/2019

-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

Administraeao e  Recursos Humanos, de Seguranga e de Defesa do Cidadao,  de Governo, de

Finangas,   de  Desenvolvimento   Econ6mico,   de   Meio  Ambiente,   de  Assistencia  Social,   de

Esportes e Recreagao e de Planejamento. "

Sendo o que  nos compete  para o  momento,  aproveitamos a oportunidade para

renovar votos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

\  c=\TC12y-
`  lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone:  (12)  3955-9111  -Fax:  (12)  3961 -1092  -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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lvIENSAGEIVI  MODIFICATIVA

Ap6s  analise  observou-se  a  necessidade  de  alteragao  do  Projeto  de  Lei  n°
04,  de  11  de  mango de  201  "Altera  a  estrutura  administrativa,  os  cargos  de  provimento  em
comissao,  cargos de  confianea  privativos  de servidor efetivo,  as fung6es  gratificadas e da
outras providencias da  Secretaria de Administraeao e Recursos  Humanos,  de Seguranea e
de  Defesa  do  Cidadao,  de  Governo,  de  Finaneas,  de  Desenvolvimento  Econ6mico,  de
Meio Ambiente, de Assistencia Social, de Esportes e Recreagao e de Planejamento".

Solicita  a  inclusao  da  Unidade  de  Desenvolvimento  de  Servigos  e  Neg6cios
Digitais  na  Secretaria de  Desenvolvimento  Econ6mico,  com o objetivo de  buscar fomentar
esta  nova modalidade de  neg6cios, tal  unidade trabalhafa de forma ampla  na questao das
novas  tecnologias  para  auxiliar  os  novos  neg6cios  que  hoje  estao  injetando  recursos  na
economia do Municipio.

Alem disso,  solicita  incluir a Unidade de Controle e Cadastro na Secretaria de
Planejamento com  o objetivo de operacionalizar todos os  processos voltados aos  im6veis,
inclusive o cadastramento de novos loteamentos.

Desta  forma,  cria-se  duas  fune6es  gratificadas  FGO-A  para  supervisao  das
referidas Unidades.

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

a criagao das fung6es gratificadas correrao por dotagao pr6pria do orgamento e nao geram

impacto adicional ao ja previsto globalmente na  LOA de 2019.

A   fim   de   resguardar   o   prop6sito   do   referido   Projeto   de   Lei   solicito   as

seguintes modificag6es:

1)          O Art. 9° passa a ter seguinte redaeao:

"Art.  9° A  Lei  n° 6107,  de  10 de margo de 2017,  passa  a vigorar com os

seguintes acfescimos e alterag6es:
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"Art.  3°  A  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econ6mico,  para  execugao

dos  servieos  de  sua  responsabilidade  apresenta  a  seguinte  estrutura  administrativa

basica:

I:
e)  Unidade de  Desenvolvimento de Servieos e Neg6cios Digitais.

(...)

Art.  70 A  Unidade  de  Desenvolvimento  de  Servieos e  Neg6cios  Digitais

compete:

I   -   fomentar   startups   e   empreendimentos   criativos   que   tenham   o

prop6sito  de  desenvolver  inovagao  em  produtos  ou  servigos  nas  areas  de  Servigos,

Cidades,   Economia   Criativa,   Comercio,   lnddstrja,  Agroneg6cio,   Servigos   Pdblicos,

Satlde,  Finaneas e  lmpacto Social;

11   -   estimular   e   apoiar   a   constituieao   de   aliangas   estrategicas   e   o

desenvolvimento  de  projetos  de  cooperacao  que  envolvam  empresas,  lnstitutos  de

Ciencia  e  Tecnologia  (lcT)  e  entidades  privadas  sem  fins  lucrativos  destinados  as

atividades  de  pesquisa  e  desenvolvimento,  que  objetivem  a  geraeao  de  produtos,

processos e servieos inovadores e a transfefencia e a difusao de tecnologia;

Ill -estimular as ac6es de empreendedorismo tecnol6gico e de cria¢ao

de  ambientes  promotores de  inovagao,  incluidos  os  parques e os  polos tecnol6gicos

e as incubadoras de empresas;

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

atribuidas pelo Secretario.

(...)

Art.  29

Ill -possuir formagao em  nivel:

a)             Superior  para  a  supervisao:   Unidade  de  Desenvolvimento  de

Servigos e  Neg6cios Digitais;
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b)             Medjo  para  as  supervis6es  das  Unidades:  Administrativa,  de

Apoio ao Micro e Pequeno Empresario e de Prospecgao de lnvestimento. " (NR)

2)          O art.10 do  projeto de  Lei  n° 04,  de  11  de mango de 2019,  passa a ter

a seguinte redagao:

"Art.10.  0 anexo  11  da  Lei  n° 6107,  de  10 de mango de 2017,  passam a

vigorar com os seguintes acfescimos e alterag6es:

ANEXO  11

DAS FUNC6ES GRATIFICADAS

Referencia Quantidade Gratificagao

FGO-A 1 50% da refefencia Ccll

FGO- a 3 50% da refetencia CCIll

Supervisor de  Unidade  (FGO-A  e  FGO-B)  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 movimentacao 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 colaboraeao com a Comissao de Avaliagao de Estagio

Probat6rio  e  6rgaos  competentes.  Providenciar e  controlar  os  materiais  necessarios
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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.  " (NR) "

3)          0  Art.17  do  Projeto  de  Lei  do  Executivo  n°  04,  de  11   de  margo  de

2019, passa a ter seguinte redacao:

"Art.17. A  Lei  n° 6117,  de  13  de  abril de 2017,  passa  a  vigorar com  os

seguintes acfescimos e alterag6es:

"Art.   3°  A  Secretaria   de   Planejamento  6  composta   pelas  seguintes

unidades administrativas:

a) Assessoria;

b)  Unidade Administrativa.

a)  Unidade de Licenga e Controle de Projetos de Urbanizagao;

b) Unidade de Analise e Licenea de Projetos de Edificae6es;

(".)

e)  Unidade de Fiscalizagao.

(...)

Unidade de Controle e Cadastro.

V- Diretoria de Articulaeao de  Programa  Habitacional.

(...)

Art.18-A. A Unidade de Controle e Cadastro compete:

I -cadastrar glebas, areas,  loteamento e edificae6es;

11  -  efetuar  a  atualizaeao  cadastral  de  desdobro  e  fusao  de  lotes  e
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Ill -controlar e expedir emplacamentos;

lv -atualizar, revisar e emitir certid6es de cadastros;

V   -   atender   a   populaeao   no   oferecimento   de   dados   relativos   ao

Municipio;

Vl -supervisionar os trabalhos de georreferenciamento:

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

atribuidas pelo Secretario.

4)          O art.18 passa a ter a seguinte redagao:

"Art.18.   Os   anexos   I   e   11   da   Lei   n°  6117,   de   13   de   abril   de   2017,

passam a vigorar com os seguintes acfescimos e alterag6es:

ANEXO  11

DAS FUNC6ES GRATIFICADAS DE SUPERVISOR

Refer6ncia Quantidade Gratificacao

FGO- A 04 50% da  refetencia CCII

FGO- a 01 50% da referencia Cclll

Supervisor de  Unidade  (FGO-A e  FGO-B) -Atribuig6es:  supervisionar os

trabalhos   pertinentes   a   area   de   atuaeao   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,
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controlar o cumprimento do  hofario 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  servigo do  pessoal

sob sua  responsabilidade,  em  colaboragao com a Comissao de Avaliagao de Estagio

Probat6rio  e  6rgaos  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 no ambito da Secretaria de Planejamento -SEPLAN" (NR)"

5)          O inciso lx do art. 24 passa a ter seguinte redagao:

IX -alineas "c"  do  inciso  I,  "c" e  "d" do  inciso  11,  a" e "b" do  inciso  Ill,  "b"

do inciso  IV, do art.  3°; o art.  80,12,13,16,17, 20, 23, 24,  26 ao 30,  32 e 33 da  Lei  n°

6117,  de  13 de abril de 2017.;

Reitero o meu voto de estima e consideragao por essa Casa.

Gabinete do Prefeito, 08 de maio de 2019.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

PREFEITO DO MUNIcipIO DE JACAREi

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