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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

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

Excelentissimo Senhor Presidente,

Vereadores.

Jacarei,18 de novembro de 2022.
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Encaminho anexo,  Projeto de Lei  n° 29/2022,  para apreciagao dos Senhores

Projeto de Lei n° 29/2022 -Disp6e sobre a criaeao da Secretaria Especial de

Comunicaeao  e  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,

SJE-EE    fi
i4-

SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Prapa dos  l`res Poderes, 73  -20 andar- Centro - Jacarei-SP

Telefone:  ( I 2)  3955-911  I  -Fax`  ( I 2)  3961 -1092 -gabinete@acarei.sp.gov.br
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PROJETO DE  LEI  N° 29,  DE  18 DE  NOVEMBRO  DE 2022.

Disp6e sobre a criaeao da  Secretaria  Especial de Comunicaeao e

Direitos    Humanos,    estabelece    a    estrutura    administrativa,    os

cargos de provimento em comissao e da outras providencias.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREi,  usando  das  atribuig6es que  lhe

sac   conferidas   por   lei,   faz   saber  que   a   Camara   Municipal   aprovou   e  ele   sanciona   e

promulga a seguinte  lei.

CAPITULO  I

DA NATUREZA E COMPETENCIA

Art.   1°   Fica   criada   na  estrutura   administrativa  do   Municipio,   vinculada   ao

Gabinete do  Prefeito,  a  Secretaria  Especial  de  Comunica§ao e  Direitos  Humanos]  que tern

como   finalidade   coordenar  as   ag6es   estrategicas   e   integrativas   de   comunica?ao,   de

fomento  a  participagao  social  e  de  promogao  da  igualdade  e  de  Direitos  Humanos  em

ambito municipal,

Art.  2° A Secretaria Especial de Comunicaeao e  Direitos  Humanos compete:

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

discriminagao e a garantia dos direitos humanos em ambito municipal;

11 -assessorar a Administragao  Ptlblica  nas ag6es estrategicas,  intersetoriais

e integradas de comunicaeao;

Ill -coordenar as relag6es entre a  Prefeitura e 6rgaos de imprensa,  veiculos

de comunicagao e midias sociais;

Prapa dos Tres Poderes,  73  -2° andar- Centro - Jacaref-SP
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civil;
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ou
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E|irmEn      r
lv  -  coordenar  as  relag6es  entre  a  Administragao  Municipal  e  a Socle

V -coordenar e promover a representagao social e de politica governamental

da Administragao  Municipal;

Vl   -  assistir  o  Prefeito  em  suas  relag6es  com  o   Poder  Legislativo  e  com

outras instituig6es pablicas e privadas;

Vll  -coordenar a  atividade  de  ouvidoria  recebendo  reclamae6es,  dentlncias,

criticas,  elogios e sugest6es  concementes a  atuagao  das  unidades  administrativas e seus

servidores no ambito da Administragao Municipal;

Vlll -coordenar e integrar as ag6es comunitarias das Secretarias,  objetivando

a melhoria do atendimento das demandas da populaeao;

lx  -   desempenhar  todas   as   demais   atividades   afins   determinadas   pelo

CAPITULO  11

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Prefeito.

Art.  3° A Secretaria  Especial  de  Comunicagao  e  Direitos  Humanos,  para  sua

execugao    dos    servigos    de    sua    responsabilidade    apresenta    a    seguinte    estrutura

administrativa basjca:

I -Subsecretaria de Comunicagao;

11  -Subsecretaria de lgualdade e de Direitos  Humanos;

111 -Diretoria de  Participacao Social:

IV -Ouvidoria Geral;

•``-.......:`....
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V -Assessoria;
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Vl -Unidade de Administracao e Planejamento.

Art.  4°  Fica  aprovado  o  Quadro  Demonstrativo  de  cargos  em  comissao  da

Secretaria  Especial de Comunicagao e Direitos  Humanos,  na forma do Anexo  I.

CAPITULO  Ill

DAS COMPETENCIAS DOS ORGAOS

Art.   50  As   competencias   da   Assessoria   e   do   cargo   de  Assessor   estao

estabelecidas na  Lei  n° 6.144 de 29 de junho de 2017.

Art.  6° A unidade de Administraeao e Planejamento compete:

I  -  auxiliar  a  Secretaria  nas  relag6es  entre  a  Administragao  Municipal  e  a

sociedade civil;

11   -  mapear  e  executar  processos  da   Secretaria  com   os  demais  6rgaos

Ill -coordenar o conjunto de servieos da area administrativa da Secretaria;

lv -coordenar a execueao dos contratos da Secretaria;

V -coordenar as atividades do almoxarifado e orgamentarias da Secretaria;

Vl  -  exercer  gerenciamento  sobre  os  bens  patrimoniais  e  ongamentario  da

municipais;

Secretaria;

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

pela Secretaria.

--.----`
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CAPITULO  IV

DAS ATRIBUICOES  ESPECIFICAS  DOS TITULARES  DOS CARGOS DE PROVIMENTO

EM COMISSAO

Art.  7° Ao Secretario  Especial  de  Comunicagao e  Direitos  Humanos  compete

praticar todos os atos de diregao das competencias da Secretaria previstas no art. 2° desta

Lei.

CAPITULO V

DAS  DISPOSICOES FINAIS

Art.  8° A Subsecretaria  de  Comunicaeao,  disposta  na  Lei  n°  6.144,  de  29 de

junho  de  2017  e  a  Subsecretaria  de  lgualdade  e  de  Direitos  Humanos,  disposta  na  Lei  n°

6.408,  de  05  de  junho  de  2021,  pertencentes  ao  Gabinete  do  Prefeito,  passam  para  a

estrutura e responsabilidade da Secretaria Especial de Comunicagao e  Direitos  Humanos.

Art.  9° A Diretoria de  Participagao  Social  e a  Ouvidoria  Geral,  pertencentes  a

Secretaria  de  Governo  e  Planejamento,  dispostas  na  Lei  n°  6.105,  de  23  de  fevereiro  de

2017,  passam para a estrutura e responsabilidade da Secretaria  Especial de Comunicaeao

e  Direitos Humanos.

Art.10.  A Unidade  sera  representada  por  urn Supervisor de  Unidade -FGO-

A,  designado  pelo  Prefeito  e  cuja  funcao  de  confianga  sera  exercida  por  servidor efetivo,

mos termos do inciso V do art.  37, da Constituieao Federal.

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

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

mensal da  referencia Ccll.

§  2°    Alem  das  atribuie6es  especificas  decorrentes  da   Unidade,   definidas

nesta  Lei,  compete  aos  Supervisores  de  Unidade  -  FGO-A  as  atribuig6es  dispostas  no

Anexo  11  desta  Lei. I-_
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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

remuneragao  mensal  dos servidores que  a  perceberem e  nem  sobre ela  incidira  qualquer

outra  vantagem  pecuniaria,  exceto  para  calculo  do  adicional  de ferias  previsto  no  Estatuto

dos Servidores Ptlblicos do Municipio de Jacarei.

Art.  11.  Revogam-se  as  disposig6es  em  contrario,  especialmente  os  incisos

11   Ill,  lv,  Xl,  art.  2° da  Lei  n° 6.105,  de 23 de fevereiro de 2017.

Art.    12.   As   despesas   decorrentes   desta   Lei   correfao   pelas   dofae6es

ongamenfarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art.13.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Gabinete do Prefeito,  18 de novembro de 2022.

lzAIAS JOSE  DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Prapa dos Tres Poderes, 73  -2° andar- Centio - Jacarc!-SP
Telefonc:  (12) 3955-9111  -Fax.  (12) 3961 -I 092  -gabinete©acarei.sp gov br
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ANEXO  I

CARGOS DE  PROVIMENTO  EM COMISSAO

Cargos Referencia Quantidade Vencimento Pfe-requisito

Secretario  Especial de CCO 1 R$  12.889,51 Ensino
Comunica?ao e Djreitos Superior

Humanos Completo

Assessor Ccll 2 R$ 7.141,63 EnsinoSuperiorCompleto

ANEX011

FUNCOES GRATIFICADAS

Referencia Quantidade Gratificagao

FGO-A 1 50% da referencia Ccll

Supervisor de Unidade (FGO-A) -Atribuig6es:  supervisionar os trabalhos  pertinentes a area

de   atuacao   da   sua   Unidade,   buscando   a   continuo   aperfeigoamento  da   gestao   e   da

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

programa  de  trabalho  e  a  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  sabre   a

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

pessoal  contemplando  todas  as  suas  esferas;  avaliar  perjodicamente  o  desempenhci  em

servi?o   do   pessoal   sob   sua   responsabilidade,   em   colaboraeao   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   informal  aos   interessados   sobre   seu   andamento.

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

seus superiores no ambito da Secretaria  Especial de Comunicagao e  Direitos  Humanos.

Praqu dos Tres  PodcTes, 73  -2° andar- Centre  - Jacarei-SP
Telefone.  ( 12) 3955-9111  -Far.  ( 12) 3961 -1092 -gabincte@jacarei  sp gov,br
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MENSAGEM

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

incluso  Projeto de  Lei que disp6e sobre a criagao da Secretaria  Especial de Comunicagao

e  Direitos  Humanos,  estabelece  a  estrutura  administrativa,  os  cargos  de  provimento  em

comissao e da outras providencias.

A  criagao  desta  Secretaria  Especial  de  Comunicagao  e   Direitos  Humanos

possibilitafa a otimizaeao da participaeao  na formulagao de politicas pi]blicas,  elaboragao e

estabelecjmento  de  estrategicas  de  relag6es  governamentais  sob  a  perspectiva  de  uma

comunicagao  integrada  com todos os  6rgaos  municipais,  especialmente  com  enfoque  nos

Direitos Humanos e garantia da participagao social.

A  nova  Secretaria  objetiva  tambem  a  atuagao  harmonica  entre  as  demais

Secretarias, Autarquias e  Fundag6es  da Administraeao  Ptiblica  Municipal  a fim de articular

e coordenar as ae6es de natureza integrativa e transversal.

A estrutura  administrativa  basica  da  Secretaria  Especial  de  Comunicagao  e

Direitos  Humanos  sera  constituido  pela  Subsecretaria  de  Comunicaeao,  Subsecretaria  de

lgualdade  e  de  Direitos  Humanos,  Diretoria  de  Participaeao  Social,  Ouvidoria  Geral  e  a

Unidade de Administragao e Planejamento.

Assim, a Subsecretarja de Comunicagao e a Subsecretaria de lgualdade e de

Direitos Humanos, ambas pertencentes ao Gabinete do Prefeito,  passam para a estrutura e

responsabilidade da Secretaria Especial de Comunica?ao e  Direitos  Humanos.

Da  mesma  forma,  a   Diretoria  de  Participaeao  Social  e  a  Ouvidoria  Geral,

pertencentes   a   Secretaria   de   Governo   e   Planejamento,   passam   para   a   estrutura   e

responsabilidade da Secretaria Especial de Comunica?ao e  Direitos Humanos.

Alem    disso,     para    auxiliar    mos    trabalhos    da    Secretaria     Especial    de

Comunicaeao    e     Direitos     Humanos    sera    criado    a     Unidade    de    Administragao    e

Plapa dos Tres Podel.es,  73  -2° andar- Centro - Jacarci-SP
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Planejamento,   supervisionada   por   servidor   efetivo   exercida   por   meio   de

confianca FGO-A.

Destaca-se que a presente Projeto esta em consonancia com a Agenda 2030,

atingindo os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel:

0   demonstrativo  e  declaraeao  anexos   comprovam   que  a   Projeto  de   Lei

atende   aos   preceitos   da   Lei   Complementar   n°   101,   de   04  de   maio  de  2000   (Lei   de

Responsabilidade  Fiscal).

Por tim,  informa-se  que  Projeto  de  Lei  possui  s6lido  escopo  legal,  conforme

disp6e  art.  60,  incisos  I  e  lx  do  artigo  61   da  Lei  n°  2.761   de  31   de  mango  de  1990,   Lei

Organjca do Municipio de Jacarei.

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

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   a   Projeto   de   Lei   para   aprecia¢ao   e

aprovaeao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do  Prefeito,  18 de novembro de 2022.

-ngsREN=
Prefeito Municipal de Jacarei

Prapa dos Tres  Poderes, 73  -2° andar- Centre - Jacaref-SP
Telefone   (12) 3955-9111  -Far:  (12) 3961-1092  -gablnete@jacarci,sp gov bT
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DECLARACAO

lnformamos  para fins  de  cumprimento  do disposto  no  jnciso

11,    do   art.    16   da   Lei   Complementar   n°   101,    de   04   de   maio   de   2000,    Lei   de

Responsabilidade   Fiscal,   que   a   estjmativa   de   lmpacto   Orcamentario   -   Financeiro

referente  a  criaeao  da  Secretaria  Especial  de  Comunicagao  e  Direitos  Humanos,  tern

adequagao oreamentaria e sera suplementada se necessario.

As  despesas  decorrentes  com  a  execugao  da  presente  Lei

correrao por conta das dotae6es consignadas no oreamento futuro.

Nada mais a declarar firmo a presente.

Jacarei,  18 de novembro de 2022.

CELSO  FLORENCIO DE SOUZA

Secrefario de Governo e Planejamento

Praca dos Ti.es Podel.es,  73  -2° andar- Ccntro  - Jacarel-SP

Tclefone   (12) 3955-9111  -Far.  (12) 3961-1092  -gabincte@jacarei.sp.gov br
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