


Oficio n° 313/2021  -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentissimo Senhor

Paulo Fei.reira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D. Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Jacarei,10 de agosto de 2021.

Encaminho anexos, para apreciaeao dos Senhores Vereadores, os seguintes

Projetos de Lei:

Projeto de Lei  n°  13/2021  -Disp6e sobre a denominagao da praea Marielle

Franco  e  da  criagao  e  denominagao  das  pragas  Luiz  Gonzaga  Pinto  da  Gama  e  Sensei

Paulo Grape, localizadas no Bairro Jardim do Marques, Jacarei/SP;

Projeto  de  Lei  n°  14/2021  -lnstitui o  Conselho  Miinicipal de  Promogao da

lgualdade Racial -CMPIR de Jacarei;

Projeto  de  Lei  n°  15/2021  -Ci.ia  a  SEIDH  -Secretaria  Extraordinaria  de

lgualdade  e  de  Direitos  Humanos,  estabelece  a  estrutura  administrativa,   os  cargos  de

provimento em comissao e da outras providencias.

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

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

iLWARA"€"
•    oanGENHiiEL

Prefeito do Municipio de Jacarei

Pm9a dos Tres Poderes. 73 -2° andar- Centro - Jacarel-SP

Telefone.  ( 12) 3955-9111  -Fax: ( 12) 396 I -t092 . gabinete@jacarel.sp.gov.br
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PROJETO DE  LEI  N° 15,  DE  10 DE AGOSTO DE 2021

Cria a  SEIDH -Secretaria  Extraordinaria de  lgualdade e

de      Direitos      Humanos,      estabelece      a      estrutura

administrativa,  os  cargos  de  provimento  em  comjssao  e

da outras providencias.

0   PREFEITO   MUNICIPAL   DE   JACAREl,   no   uso   de

suas  atribuie6es  FAZ  SABER  que  a  Camara  Municipal  aprovou  e  ele  sanciona  e

promulga a seguinte Lei.

CAPITULO I

DA NATUREZA E COIVIPETENCIA

Art.   10   Fica   criada,   na   estrutura   administrativa   do   Municipio,   a   SEIDH   -

Secretaria   Extraordinaria   de   lgualdade   e   de   Direitos   Humanos,   que   tern   como

finalidade  formular,  coordenar e  articular  ag6es  voltadas  a  promoeao  de  politicas  a

igualdade  de  genero,   de   raga  e  de  diversidade  e  a  todos  aqueles  que  sofrem

desigualdades sociais  motivadas pela discriminagao,  visando a sua plena integragao

social,  polftica,  econ6mica e  cultural.

Art.  2°  A  Secretaria  Extraordinaria  de   lgualdade  e  de   Direitos   Humanos,

6rgao da Administragao Municipal  Direta, compete:

I -promover o enfrentamento ao racismo e a discriminagao racial, em todas

as  formas  de  violencia,  defendendo  os  direitos  individuais  e  coletivos  dos  diversos

g rupos 6tnicos-raciais;

11  -estimular  a  adogao  de  politicas  pdblicas  para  eliminar todas  as  formas

de  discriminagao  e  vjolencia  contra  todas  as  mulheres  e  meninas  e  fortalecer  a

promoeao  da  igualdade  de  genero  e  o  empoderamento  de  todas  as  mulheres  e

meninas  no ambito municipal;
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Ill    -   articular,    promover   e    planejar   politicas    pLlblicas    de    combate

discriminacao em virtude de orientae6es sexuais e identidades de genero;

lv    -    formular,    monitorar    e    promover    projetos    visando    a    inclusao,

acessibilidade,    mobilizagao   e   conscientizagao    de    pessoas    com    deficiencia    e

mobilidade  reduzida para o exercicio de seus direitos;

V  -   coibir   a   xenofobia   e   demais   formas   de   discriminagao   em   relaeao

a orjgem do cidadao;

Vl   -   planejar   e   assessorar   a   elaboragao   de   politicas   mtegrativas   e

transversais de direitos humanos no ambito municipal;

Vll  -contribuir na formulagao das  metas e prioridades municipais visando a

implementagao      dos      Objetivos      de      Desenvolvimento      Sustentavel      (ODS)

principalmente os ligados a  igualdade de genero e redueao de desigualdades;

Vlll   -   promover   em   parceria   com   os   demais   6rgaos   da   Administraeao

Ptlblica  e  com  a  sociedade  civil  programas  de  direitos  humanos  para  que  sejam

adotadas ag6es   para diminuigao das desigualdades sociais;

lx  -colaborar  com  os  Conselhos  Municipais  das  Mulheres,  de  Promogao

da   lgualdade   Racial,   de   Pessoas   com   Deficiencia   e   outros   que   versem   sobre

Direitos Humanos,  na consecugao dos objetivos estabelecidos neste artigo;

X  -  desempenhar  todas   as  demais  atividades  afins  determinadas   pelo

CAPITULO  11

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Prefeito.

Art.  3°  A  Secretaria   Extraordinaria  de  lgualdade  e  de  Direitos  Humanos,

para execugao dos servigos de sua responsabilidade apresenta a seguinte estrutura

administrativa basica:
Pra9a dos Tres  Poderes,  73 -29 andar T Centro -Jacarei -SP
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I   -   Gabinete   da   Secretaria   Extraordinaria   de   lgualdade   e   de   Direitos

Humanos;

a) Secretaria Adjunta;

b) Assessoria.

11  -Conselho  Municipal dos  Direitos  da  Mulher;

Ill -Conselho  Municipal dos  Direitos da  Pessoa com  Deficiencia;

lv -Conselho  Municipal de Promoeao da  lgualdade  Racial.

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

de  Confianga  da  Secretaria  Extraordinaria  de  lgualdade  e  de  Direitos  Humanos,  na

forma do Anexo  I.

cApiruLO lil

DAS COMPETENCIAS DOS 6RGAOS

Art.  5° Ao Gabinete compete:

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

Adjunto,  as  atividades  de  planejamento,  organizagao,  execueao  e  gerenciamento

das fung6es tecnicas e administrativas desenvolvidas pela Secretaria;

11  -promover a  integragao e  interagao  das politicas e ag6es definidas  pelas

Secretaria Municipais;

Ill -auxiliar e assessorar os Secretarios no exercicio de suas atribuig6es;

Praca dos Tres  Poderes,  73  -29 andar -Centre -Jacarei -SP
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El  illE    I
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 das Secretarias  Municipais;

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

atribuidas pelos Secretarios.

Art.  6° A Secretaria Adjunta compete:

I  -  coordenar  e  supervisionar,  sob  orientagao  do  Secretario,  as  atividades

de  planejamento,  organizagao,  execugao  e  gerenciamento  das  fung6es  tecnicas  e

administrativas desenvolvidas pela Secretaria;

11  -promover a  integragao e  interaeao das politicas e ag6es definidas  pelas

Secretaria  Municipais;

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

lv -coordenar e orientar a realizaeao de estudos,  levantamento de dados e

elaboragao de propostas de projetos que levem a melhoria do desenvolvimento das

atjvidades das Secretarias Munjcipais;

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

atribuidas pelo Secretario.

Art.  70 A Assessoria compete:

I     -    assessorar    os     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 os  Secretarios  nas relag6es  parlamentares,  com 6rgaos  internos

e externos, comunidade e  na  harmonizagao das  iniciativas dos diferentes 6rgaos;

Pra¢a  dos Tres  Poderes,  73  -2Q  andar -Centro  -Jacarei' -SP
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Ill   -   presidir   reuni6es   colegiadas   das   areas   a   fim   de   alinha-las   para

consecugao do plano de governo e das diretrizes proferidas pela Secretaria;

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

atribuidas pelo Gabinete.

Art.  8° As  competencias  e  composigao  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos

da  Mulher sao  as  estabelecidas  na  Lei  n°  5.898  de  20  de  novembro  de  2014,  do

Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiencia  sao  as  estabelecidas

na   Lei   n°  5.710,   de   06  de   setembro  de  2012,   e   as   do   Conselho   Municipal  de

Promogao da  lgualdade  Racial em sua  lei especffica.

CAPITULO IV

DAs ATRiBule6Es EspEciFicAs DOs TiTULAREs DOs cARGOs DE

PROVIIVIENTO EM COMISSAO

Art.   9°Ao   Secretario   Extraordinario   de   lgualdade   de   Direitos   Humanos

compete praticar todos os atos de diregao das competencias da Secretaria previstas

no art.  20 desta  Lei.

Art.10. Ao Secretario Adjunto compete:

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

orientaeao do Secretario,  a  programagao dos servigos afetos a sua area dentro dos

prazos previstos;

11  -prestar assistencia  e  despachar o  expediente de  sua  area  diretamente

com o Secretario;

Ill  -pesquisar,  analisar,   planejar  e  propor  a   implanta?ao  de  servieos  de

interesse da Administra?ao;

lv  -   promover   a   integragao   e   interaeao   entre   os   diversos   6rgaos   da

Secretaria e as politicas e ag6es definidas em todas as areas;
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V - orientar seus  subordinados  na  realizagao  dos trabalhos,  bern como  na

sua conduta funcional;

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

atribuidas pelo Secretario.

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

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

impedimentos  legais, tempofarios e ocasionais do Secretario;

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

Art.  11.   Ao Assessor compete:

6rgao.

I  -  prestar  atividades  de  assessoramento  estrat6gico  aos  Secretarios  no

exercicio de suas fung6es;

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

comunidade;

Ill -presidir reunj6es colegiadas,  representando os Secretarios;

IV   -   articular,   coordenar   e   supervisionar   o   cumprimento   das   diretrizes

politico-governamentais;

V -executar outras atividades correlatas de confianga ou que lhe venham a

ser atribuidas pelos Secretarios.

CAPITULO V

DA pARTicipAeAO sociAL
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Art.   12.   A  Secretaria  Extraordinaria  de  lgualdade  e  de  Direitos  Humanos

podera promover com  demais 6rgaos municipais, entidades e movimentos, foruns e

encontros para discussao dos temas que versem sobre direitos humanos.

Art.13.  0  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Mulher,  instituido  pela  Lei  n°

5.898  de  20  de  novembro de  2014,  e  o  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa

com  Deficiencia  instituido  pela  Lei  n° 5.710,  de  06 de  setembro de 2012,  passam  a

ser vinculados a Secretaria  Extraordinaria de  lgualdade e de Direitos  Humanos.

CAPITULO VI

DAS DISPOSICOES FINAIS

Art.   14.   Ficam  criadas  na  Secretaria   Extraordinaria  de   lgualdade   Direitos

Humanos  2  (duas)  Fung6es  Gratificadas  FG1,  as  quais  tefao  atribuig6es  dispostas

no Anexo  11  desta  Lei.

Art.    15.   As   despesas   decorrentes   desta   Lei   correrao   pelas   dotag6es

ongamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art.16.  Esta  Lei entra em vigor em  1° de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito,  10 de agosto de 2021.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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ANEXO  I

CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM COMISSAO

Cargos Refetencia Quantidade Vencimento Pte-requisito

SecretarioExtraordinario            de

COO 1 R$  11.691,17
Ensino         Superior

lgualdade         e         deDireitosHumanos Completo

Secretario Adjunto Ccl 1 R$ 8.313,58
Ensino         SuperiorCompleto

Assessor Ccll 2 R$ 6.477,67
Ensino         SuperiorCompleto

ANEXO  11

FUN90ES GRATIFICADAS

Referencia Quantidade Gratificaeao

FG1 2 R$ 929,37

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 elaboraeao de documentos; coordenar os recursos

materiais   e   de   pessoal   da   unidade;   supervisionar   e   acompanhar   a   execueao

orcamentaria  da  unidade;  supervisionar  o  desenvolvimento  de  servigos  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.

Praca  dos Tres Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacaref -SP
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MENSAGEM

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

incluso    Projeto   de    Lei   que   disp6e    sobre    a    criagao   da   SEIDH    -   Secretaria

Extraordinaria de  lgualdade de Direitos Humanos.

Para  garantia  de  politicas  pLlblicas  de  direitos  humanos  e  essencial  que  a

Administragao   Pdblica   aprimore   seus   equipamentos,   ja   que   esses   direitos   sao

considerados essenciais  para a vida digna  e cidada de qualquer pessoa  pois visam

ao auxilio aqueles que sofrem qualquer tipo de discriminagao.

Com o objetivo de estabelecer politicas pdblicas integradas entre os 6rgaos

municipais,  a  Secretaria  Extraordinaria tefa  papel fundamental  na elaboragao  ag6es

inclusivas    e    monitoramento    da    efetividade    das    politicas    publicas    de    direitos

humanos do  Municipio.

A nova  Secretaria  tera a fungao  de  acompanhar e  implementar ae6es  para

promoeao  da  igualdade  entre  mulheres  e  homens  visando  a  ampliaeao  de  seus

direitos   sociais,   econ6micos,   politicos   e   culturas   das   politjcas   de   genero   para

melhoria   da   qualidade   de   vida   da   mulher,   sua   autonomia   e   participagao   na

sociedade.

Promovefa  o enfrentamento  ao  racismo  e  a  discriminagao  racial,  em  todas

as  formas  de  violencia,  defendendo  os  direitos  individuals  e  coletivos  dos  diversos

grupos etnicos-raciais.

Contribuifa  ainda  com  politicas  de  inclusao,   acessibilidade,  mobilizaoao  e

de   conscientizagao   de   pessoas   com   deficiencia   e   mobilidade   reduzida   para   o

exercicio de seus direitos.

A   Secretaria   Extraordinaria   tefa   como   finalidade   formular,   coordenar   e

articular a?6es voltadas a  promogao de politicas a  igualdade de genero,  de  ra?a,  de

diversidade  e  a  todos  aqueles  que  sofrem  desigualdades  sociais  motivadas  pela

Pra¢a dos Tres Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP
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discriminagao,   objetivando   a   sua   plena   integra?ao   social,   politica,   econ6m

cultural.

Ressalta-se  que  a  criagao  desta  Secretaria  se faz  de forma  extraordinaria,

sendo que  integrara  na  estrutura  da Administragao  Pdblica  Municipal  a  partir do dia

|° de janeiro de 2022.

0   Projeto  de   Lei  disp6e  sobre   a   natureza   e  competencias  da   SEIDH,

competencias dos 6rgaos da Secretaria,  criam cargos de provimento em comissao e

estabelece suas respectivas atribuie6es

No   Anexo    deste    PL   consta    a    denominagao,    referencia,    quantidade,

vencimentos e pie-requisitos dos cargos.

Destaca-se,  ainda,  os  anexos  da  Secretaria  de  Governo  e  Planejamento

que  apresentam  o  impacto  orgamentario  gerado  e  a  declaragao  que  atesta  que  as

despesas  com  a  crjagao  de  cargos  correrao  por  dotagao  pr6pria  do  ongamento

vigente.

Por  fim,   ressalta-se  que  este   Projeto  de   Lei  possui  s6lido  escopo   legal,

conforme  disp6em  os  incisos  11  e  Ill  do  art.  4°  e  o  art.  5°  da  Constituigao  Federal;

incisos  I  a  Ill  do  art.  40,  art.  60  e  incisos  I,  Vl,  lx,  XXIV  e  XXXI  do  art.  61  da  Lei  n°

2.761  de 31  de margo de  1990,  Lei Organica do  Municipio de Jacarei.

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

plenamente  os  seus  objetivos,  encaminhamos  o  Projeto  de  Lei  para  apreciaeao  e

aprovagao dessa Casa  Legislativa.

Gabinete do  Prefeito,10 de agosto de 2021.
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Prefeito Municipal de Jacarei

Pra¢a  dos Tres Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacaref -SP

Telefone:  (12)  3955-9111 -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Secretaria de Governo e Planejamento

DECLARAQAO

lnformamos  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  da

SEIDH  -Secretaria  Extraordinaria de  lgualdade e  de  Direitos  Humanos estara  previsto

no ongamento do Municrpio de Jacarei e sera suplementada se necessario.

0  pleito  em  questao  refere-se  ao  estudo  de  impacto  econ6mico  que

cria   a   SEIDH   -   Secretaria   Extraordjnarja   de   lgualdade   e   de   Direitos   Humanos,

estabelece   a   estrutura   administrativa   e   os   cargos   de   provimento   em   comissao

conforme demonstrado nas planilhas anexas.

As despesas decorrentes com a execugao da presente Lei correrao por

conta das dotag6es consignadas no orgamento de 2022 e seguintes.

Nada mais a declarar, firmo a presente.

Jacarei,  10 de agosto de

CELSO FLO
Secretario de Go

21.

Nclo DE SOUZA
erno e Planejamento

Prape dos Ties Poderes, n° 73 -Centro -Jacarei/SP
Telefone:  (12) 3955-9000 ramal 9033 -governo@jacarei.sp.gov.br
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