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Senhor Presidente,

É o presente para viarmos a Vo a Excelência o /!:..!.~ã,!!!...filc.!<!ê!...!!L2..L!.l.Z
dispositivos na Lei Municipal n' . O1, de 27 de jul
Atenciosa Saudações,

A
D.A.L

P/ leitura no Expediente
da Sessão Ordinária do
Excelentíssimo Senhor
BENEDITO ROBERTO MEIRA
DD. Presidente em Exercício da Câmara Municipal
NESTA

Anexos: Cópia das leis Municipais nºs 3.60//93, 3.608/93, 3.763/
3.900/95, 4.086/96, 4.4
264 da 5.631/08, 5.949/10, 6.053/11, 6.067/11, 6.069/11, 6.181//2,
193/12, 6.399/1
7./23/18, 7.173//8, 7.235/19; Decretos Municipais nºs //.871//2, /2.34Z'//J--.,..-l+.~lí/4, Public ção referem.
despesa com pessoal, Parecer Atuarial da Funprev, Declaração de Ordenador de Despesa, Impa tos salariais,
Cópia da tabela da jl. I 38, Declaração sobre o quadro cargo em comissão, Tabelas de Cargos em omissão até
21/09119, Decreto Estadual nº 23.455/85, Decretos Federais nºs 7./77/10, /3./46//5, Decreto d Assembleia
legislativa nº 64.1881 /9, Leis Federais nºs 7.853/89 e 12.582/13 e arts. 3~ 144, 225 e 227 da CF/88.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

PRO.JETO DE LEI Nº 87/19
Altera e cria dispositivos na Lei
Municipal nº 3.601. de 27 de

P. 130.180/19

julho de 1.993.

O PREFEITO MUNJCIPAL DE BAURU. nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Baum. fo·,. ~-- 1 •
que u Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
t\rt. 1"

Acrescenta os incisos IX. X. XI, Xíl, Xlll e XIV ao § 1° do art. 4° da Lei Municipal n" 3.601. de 27 de julho de
1.993. com a seguinte redação:

§ 1º

(... )
IX-

A Coordenadoria de Segurança Pública;

X-

A Coordenadoria da Cidadania e Direitos Humanos:

XI -

A Coordenadoria da Juventude;

XII -

A Coordenadoria da Pessoa com Deficiência;

XJII -

A Coordenadoria dos Direitos dos Animais;

XIV - A Coordenadoria de Tecnologia de Informação. abrangendo:
a) A Seção de Instruções de Processos, Atos e Registros;
b) O Comitê Gestor de Tecnologia da lnfonnação:
e)

A Gestão de Projetos. Contratos e Convênios: e

d) A Divisão de Sistemas e Aplicações, abrangendo:
1.
2.

a Seção de
a Seção de

Desenvolvimento: e
Banco de Dados:

e) A Divisão de Suporte Técnico, abrangendo:
1. a Seção de Assistência ao Usuário: e
2. a Seção de Manutenção de Máquinas;

O A Divisão de Infraestrutura e Operações, abrangendo:
l. a Seção de Redes e Servidores:
2. a Seção de Instalações e Cabeamento; e
3. a Seção de Telecomunicações.'' (NR)

Art. 2º

Altera o § 3°, inciso I, alfneas --a", '·b" e •·c•· e acrescenta o § 4° ao art. 12 da Lei Municipal nº 3.601. de 27 de julho
de 1.993, com a seguintes redações:
•·Art. 12

(... )
( ...)

§ 3º

Revogado.
J-

Revogado.
a) Revogado;
b) Revogado:
e) Revogado.

§ 4"

A Divisão de Tecnologia Tributãria. abrangendo:
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Art. 3°

A Seção de Desenvolvimento de Sistemas; e

11-

A Seção de Manutenção e Suporte de SisLemas." (NR)

Altera o art. 16 da Lei Municipal nº 3.601. de 27 de julho de 1.993, que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 16

Art. 4"

1-

Revogado." (NR)

Acrescenta o ort. 16-A à Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993. com a seguinte redação:
"'Art. 16-A A Secretaria Municipal de Fiscalização e Licenciamento, com atribuições de realizar a política de
fiscalização do uso e a ocupação do solo, especialmente da zona urbana, de fazer cumprir o Plano
Diretor do Município de Bauru. é integrada pelo Gabinete do Secretário. contendo:

1-

Os Fundos e os Conselhos Municipais:

11 -

A Assessoria de Assuntos Institucionais;

Ili -

A Secretaria Executiva:

IV -

A Divisão de Atendimento ao Público;

V-

A Divisão de Administração e Expediente;

VI -

O Departamento de Fiscalização e Licenciamento. abrangendo:
a) A Divisão de Aprovação de Projetos, contendo:

1. A Seção de Aprovação Edilícia;
2. A Seção de Aprovação Urbanística; e
3. A Seção de Alvará e Certificado de Conclusão de Obras.
b) A Divisão de Uso e Ocupação do Solo. contendo:

1. A Seção de Licença de Atividades Permanentes e Temporárias;

2. A Seção de Licença de Atividades Rurais; e
3. A Seção de Certidões.

c) A Divisão de Fiscalização, contendo:
1. A Seção de Logística e Gestão de Vistorias:
2. A Seção de Notificação e Autuação; e
3. A Seção de Fiscalização Ambiental e Rural.'' (NR)
Art. 5"

Acrescenta o art. 20-A ã Lei Municipal nº 3.601. de 27 de julho de 1.993. com a seguinte redação:
..Art. 20-A A Secretaria Municipal de Governo, com atribuições de realizar a articulação política do Governo
Municipal. nas relações com as esferas de govemo, demais poderes e órgãos da Prefeitura e nos
a,;;suntos técnicos. administrativos e sociais do município, é integrada pelo Gabinete do Secretãrio.
contendo:

Art. 6"

1-

A Secretaria Executiva; e

II -

A Assessoria de Assuntos Institucionais." (NR)

Acrescenta o art. 20-B à Lei Municipal n" 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:
··Art. 20-B O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru com estrutura organizacional de Secretaria
Municipal com atribuições de coordenar estudos setoriais e promover macro estudos para o
planejamento municipal estabelecendo a política de desenvolvimento urbano e socioeconômico do
Município. é integrada pelo Gabinete do Secretário, contendo:
1-

Os Fundos e os Conselhos Municipais;
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li -

A Assessoria de Assuntos lnstitucionais:

Ili -

A Secretaria Executiva;

IV -

A Divisão de Administração e Expediente;

V-

A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Socioambiental. abrangendo:
a) O Grupo Técnico de Análise de Empreendimento - GAE;
b) A Divisão de Pesquisa, Planejamento e Desenvolvimento Territorial. contendo:
1.
2.
3.
4.

/\ Seção de
A Seção de
A Seção de
A Seção de

Pesquisa e Estatística;
Prqjetos Urbanísticos;
Planejamento Viário e Mobilidade; e
Instrumentos de Planejamento Urbano.

e) A Divisão de Diretrizes para Parcelamento e Ocupação do Solo. contendo:
1. A Seção de Análise Urbanística;
2. A Seção de Anâlise Topográfica e Drenagem: e
3. A Seção de Análise Ambiental.
d) A Divisão de Cada'itro e Geoprocessamento, contendo:
1.
2.
3.
VI -

A Seção de Geoprocessamento;
A Seção de Cadastro Territorial; e
A Seção de Patrimônio Imobiliário.

A Coordenadoria de Habitação, contendo:
1. A Seção de Projetos Habitacionais~
2. A Seção de Regularização Fundiária: e
3. A Seção de Acompanhamento Social." (NR)

•

Art. 7"

Ficam extintos 02 (dois) cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de Diretor de
Departamento. padrão de referência C-20 .

Art. 8"

Ficam criados no quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Bauru, os seguintes cargos em comissão. declarados
em lei de livre nomeação e exoneração:

Art. 9°

1-

01 (um) cargo de Coordenador de Habitação. padrão de referência C-24;

li -

O1 (um) cargo de Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento. padrão de referência C-24:

III -

05 (cinco) cargos de Coordenador Estratégico, padrão de referência C-12:

IV -

02 (dois) cargos de Secretária de Secretaria, padrão de referência C-08:

V-

O1 (um) cargo de Gerente Geral de Compras, padrão de referência C-26.

Ficam criados no quadro da Prefeitura Municipal de Bauru, 02 (dois) cargos de Sccrelário Municipal. padrão de

referência. o subsídio do Secretário Municipal.
Art. 10

Ficam criadas 07 (sete) funções de confiança de Diretor de Divisão, padrão de referência C-27 da grade salarial dos
Técnicos e 15 (quinze) de Chefe de Seção, com gratificação de 20% sobre o vencimento do cargo cfcti\'o do
servidor.

Art. 11

Altera o Anexo XVlll - do quadro de cargos em comissão, da Lei Municipal nº 5.975. de OI de outubro de 2.010.
que passa a ter a seguinte redação:
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'"ANEXO XVIII
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
LOTAÇÃO

CARGOS

ENQUADRAMENTO

( ... )

(... )

(... )

AUDITOR GERAL

OI

Cl2

( ... )

( ... )

( ... )

CONTADOR GERAL

OI

Cl2

( ... )

( )

...

( ...)

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

39

C20

( ... )

( ... )

( )

SECRETARIA DE SECRETARIA

16

C08

( ... )

( ... )

( ... )

COORDENADOR DE HABITAÇAO

OI

C24

01

C24

05

Cl2

OI

C26

COORDENADOR
DE
DESENVOLVIMENTO
COODENADOR ESTRA TEGICO

PLANEJAMENTO

E

GERENTE GERAL DE COMPRAS

...

." (NR)
Art. 12

As descrições dos cargos em comissão. dos agentes políticos e das funções de confiança referidos nos arls. 8°. 9°.
1O e dos cargos em comissão de Auditor Geral, Contador Geral e Controlador Geral. são as encartadas no Anexo l
desta Lei.

Art. 13

Faz parte integrante desta Lei, o Anexo li contendo os organogramas:

Art. 14

1-

da Secretaria Municipal de Governo;

11-

da Secretaria Municipal de Fiscalização e Licenciamento; e

Ili -

do Instituto Municipal de Desenvolvimento e Planejamento.

Altera o inciso IV do § 1° do art. 5° da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de junho de 1.993. que passa ter a seguinte
redação:
"Art. 5°

(... )

§ Iº

(... )
( ... )

IV -

Art. 15

as Divisões, suburdinadas as Coordenadorias, Departamentos ou Gabinetes do,;; Se-1·n-•"'·
com responsabilidades de orientação, acompanhamento, controle e execução de a1r~,L..
administrativas especificas." (NR)

Allera o an. 6" da Lei Municipal n" 3.601, de 27 de junho de 1.993, que passa ter a seguinte redação:

"Art. 6º

As Secretarias Municipais e a Chefia de Gabinete. poderão estruturar-se, quando necessário, cm
Coordenadorias ou Departamentos e Divisões." (NR)

Art. 16

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento vigente. suplementadas, se
necessário.

Art. 17

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru....
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=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
09, outubro, 19

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores.

Temos a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Casa de Leis, o Projeto de Lei que uma vez aprovado.
promoverá a reestruturação administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal - Administração Direta. O Projeto de Lei foi
pensado. visando à descentralização hierárquica, o acompanhamento, controle eficiente e adequado de seus órgãos na avaliação das
ações administrativas e da modernização de gestão integrada. com o objetivo da racionalização do uso dos recursos disponíveis e
ampliação do desempenho geral do governo municipal. na entrega de bens e serviços à sociedade. com a qualidade necessária.

Nosso objetivo neste projeto é criar a Coordenadoria de Segurança Pública, uma vez que o art. 144 da Constituição
Federal, estabelece que a segurança pública é dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos. Ou seja. é umo
responsabilidade compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal. Ela é exercida para a proteção das pessoas e do
patrimônio, bem como para a preservação da ordem pública. Sendo a segurança pública uma responsabilidade de todos, cada esfera do
governo tem o compromisso de realizar investimentos para melhorar esta área. A criação do Sistema Único de Segurança Pública -SUSP,
é considerado um marco divisório na história do país. O Sistema Único de Segurança Pública- SUSP. dá arquitetura unifonnc ao setor
em âmbito nacional e prevê. além do compartilhamento de dados, operações e colaborações nas estruturas federal, estadual e municipal.
As bases da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), foi criada a Lei Federal nº 13.6..,:=:
de 11 de junho de 2.018, sob a coordenação do Ministério da Justiça, estabeleceu competências. princípios, objetivos, estratégias. m1.:11~~
e instrumentos pelos quais deve ser realizada a atuação do Estado no âmbito da segurança pública e regulamentada. no âmbito da Uniu.o.
pelo Decreto Federal nº 9.489. de 30 de agosto de 2.018. instituindo, como instrumentos centrais do sistema. de um lado o Conselho de
Segurança Pública e Defesa Social como órgão de discussão e legitimação das políticas e dos planos de segurança que deverão ser
igualmente criados. para os mesmos fins, pelos Estados, Distrito Federal e municipios e, de outro. os mecanismos de controle. de
transparência. de prestação de contas. de capacitação e valorização dos profissionais de segurança pública.
No ano de 2.017 foi anunciado o Plano Nacional de Segurança Pública, tendo por objetivos a redução de homicídios
dolosos e fominicldios. a redução da violência contra a mulher. a racionalização e modernização do sistema penitenciário e o combate
integrado ô. criminalidade organizada transnacional. Foram estabelecidos objetivos e estratégias a serem implementados mediante os
programas temáticos em todas esferas da federação.

ª"

Um dos objetivos do plano visa fortalecer a atuação dos Municípios nas ações de prevenção ao crime e à violência.
sobretudo mediante ações de reorganização urbanística e de defesa social e define estratégias, tais como:
- Estimular a criação de consórcios e outras parcerias intermunicipais para atuação conjunta em aç,Jes de
segurança pública, a exemplo do compartilhamento de câmeras com tecnologia que possibilite a melhoria dos
resultados e a redução dos custos;
- Definir estratégias para que as questões urbanas atinentes à área da segurança pública sejam contempladas nos
planos diretores municipais;
- Fomemar o desenvolvimento de políticas municipais interinstitucionais para prevenção social e situacional à
violência. abrangendo a assistência a egressos do sistema prisional, inclusive por meio da instalação de
patronatos;
- Fomentar a implementaçao de programas voltados ao atendimento e acolhimento de segmentos socialmente

vulneráveis, estimulando sua vinculação às respectivas redes de assistência psicossocial;
- Estimular a implementação de estratégias de mediação de conflitos, inclusive no âmbito da comunidade escolar;
- &timular a implantação de observatórios municipais para produção e análise de dados sobre situações de
violencia e avaliação de iniciativas de prevenção.

O Plano propõe ainda que antes de implementar ações para melhorar a segurança da cidade, o governo municipal
deve compreender como funciona a dinâmica da criminalidade em seu município. Assim, cada município deve realizar um diagnóstico
da situação cm que se encontra a segurança pública e que cabe a gestão municipal a elaboração de um Plano Municipal de Segurança
Pública. cujas ações podem ser executadas por uma Secretaria Municipal de Segurança Pública ou outro órgão que possibilite o
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desenvolvimento dessas politicas. Com a criação dessas instâncias, o município pode planejar. implementar. monitorar e avaliar projetos
que tenham o objetivo de prevenir o crime e reduzir o sentimento de insegurança dos seus cidadãos.
Várias são as ações que podem ser desenvolvidas através da prevenção e da cidadania. Para isso. a prefeitura pode
desenvolver políticas de prevenção ao crime que tenham como público alvo, principalmente, as crianças e os adolescentes em programas

de programas de educação nas escolas, que trabalhem na elaboração de medidas que visem a redução das ações violentas:

de

profissionalização e lazer, com o objetivo de ocupar os jovens no período extra-classe evitando, dessa forma. o seu envolvimento com
atividades ilícitas e outros.
Dentro do Sistema Único de Segurança, estão presentes Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública , como
canais de comunicação entre a população e as agências responsáveis pela segurança pública no âmbito local e Fóruns Municipais de
Segurança Pública. também atuando como um canal de comunicação entre a população e agências responsáveis pela segurança. O
principal objetivo do fórum é a construção de uma política municipal preventiva na segurança pública.
O Município de Bauru tem desenvolvido ações e políticas publicas comunitárias de segurança através dos
Conselhos Comunitários de Segurança do Estado de São Paulo ou CONSEGs, que foram criados por Decreto Estadual nº 23.455. de 10
de maio de 1.985.
Outra importante ação foi a criação do Conselho Municipal de Segurança Püblica através da Lei Municipal nº 6.193.
de 09 de março de 2,012, vinculado ao Gabinete do Prefeito, que entre seus objetivos destacamos a de fonnular. encaminhar e deliberar
junto com poderes constituídos no âmbito local , bem como acompanhar a implementação de políticas relacionadas ao enfrentamcnlo da
violência e criminalidade, monitorar e avaliar políticas publicas na área da segurança estimular o desenvolvimcnlo de medidas
preventivas e sócio educativas entre outras.
No ano de 2.013. o Conselho Municipal de Segurança do Município apresentou o Plano Municipal de Segurança
elaborou estudos sobre o assunto no município propondo ações visando a redução do uso de drogas e cm especial ao cnfrcntamcnto ao
crak , visando seu consumo e seus efeitos por meio de ações assistenciais; melhoria de segurança nas escolas: defesa do patrimônio:
defesa da ordem e tranquilidade publica: melhoria nos programas de iluminação pública entre outros.
Várias outras ações tem sido desenvolvidas pela municipalidade, porém há necessidade da criação de um órgão que
possa integrar essas ações além de dar cumprimento ao estabelecido no Plano Nacional de Segurança Pública.
Visa também criar a Coordenadoria da Cidadania e Direitos Humanos, pois o reconhecimento e a incorporação dos
Direitos Humanos no ordenamento social. político e jurídico brasileiro resultam de um processo de conquistas históricas. que se
materializaram na Constituição de 1988. Desde então. avanços institucionais vão se acwnulando e começa a nascer um Bn1sil melhor, ao
mesmo tempo cm que o cotidiano nacional ainda é atravessado por violações rotineiras desses mesmos direitos. As diretrizes nacionais
que orientam a atuaç.:i.o do poder público no âmbito dos Direitos Humanos foram desenvolvidas a partir de 1996, ano de lançamento do
primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 1. Passados mais de dez anos do fim da ditadura, as demandas sociais da
época se cristalizaram com maior ênfase na garantia dos direitos civis e políticos. O Programa foi revisado e atualizado em 2002, sendo
ampliado com a incorporação dos direitos econômicos, sociais e culturais, o que resultou na publicação do segundo Programa Nacional
de Direitos Humanos - PNDH 2. A terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 3, representa mais um passo
largo nesse processo histórico de consolidação das orientações para concretizar a promoção dos Direitos Humanos no Brasil. Entre seus
avanços mais robustos. destaca-se a transversalidade e inter-ministerialidade de suas diretrizes, de seus objetivos estratégicos e de suas
ações programáticas. na perspectiva da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos. O debate público. em escala
nacional. para elaboração do PNOH-3 coincidiu com os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e com a realização da
11~ Conferência Nacional dos Direitos Humanos (J JP CNDH).
O terceiro Programa Nacional, foi instituído pelo Decreto Federal nº 7.037, de 21 de dezembro de 2.009. e pelo
Decreto Federal nº 7.177. de 12 de maio de 2.010, incorporando as resoluções da 11ª Conferencia Nacional de Direitos Humanos.
abortando as questões das áreas referentes a segurança alimentar, educação, saúde, habitação. igualdade racial. direitos das mulheres.
juventude, criança e adolescente. pessoas com deficiência. idosos, meio ambiente, etc.
O PNDH-3 concebe a efetivação dos direitos humanos como uma política de Estado, centrada na dignidade da
pessoa humana e na criação de oportunidades para que todos e todas possam desenvolver seu potencial de fonna livre. autônoma e plena.
A Carta Constitucional inclui entre os fundamentos do Estado brasileiro a cidadania e a dignidade da pessoa
humana, estabelecendo como objetivo primordial a construção de uma sociedade livre.justa e solidária, além de comprometer-se com o
desenvolvimenlo nacional, a erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem-estar de todos.
sem preconceitos ou discriminação de qualquer tipo. E obriga o país a reger suas relações internacionais pela prevalência dos Direitos
Humanos.

Dianle da Constituição, os Estados, cidades e municípios, têm a responsabilidade de garantir que os direitos e as
praticas internas correspondam ao mandato do Direito Internacional de proteção e promoção os direitos humanos. O poder municipu!:
sido cada vez mais ressaltado pela comunidade internacional como componente estratégico para o desenvolvimento dt" ·:,:-:,..
resullcm em um efetivo respeito aos direitos da pessoa humana. O fortalecimento do papel do poder local para enfrentar os prohlc1 .. ...,
como a exclusão social, toma-se um dos novos paradigmas no de promoção do desenvolvimento humano sustentável.
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A Coordenadoria da Cidadania e dos Diretos Humanos deverá tratar de políticas para diversos segmentos e será
responsável pelo diálogo, elaboração e implantação de políticas públicas para grupos específicos que devem ser priorizados, sendo:

Mulher: como missão elaborar. propor, articular, planejar e fomentar a implantação de políticas públicas para a
defesa dos direitos das mulheres e equidade de gênero, assim como coordenar projetos e programas para combater
todas as formas de discriminação e preconceitos;
Diversidade de Gênero: responsável por formular, articular, propor e monitorar políticas públicas que visem à
promoção da cidadania e a garantia de direitos;
Imigrantes: objetivo é articular as políticas públicas migratórias no município deforma transversal, interseJorial e
inlersec:retarial;
População de Rua: tem como objetivo articular a gestão transversal das ações públicas voltad(ls a esta
comunidade, pautada na ampliação do diálogo com organizações da sociedade civil e movimentos sociais;
Criança e Adolescente: tem por finalidade coordenar e acompanhar as ações de promoção, defesa e proteção a,,.,
direitos das crianças e dos adolescentes, atuando junto às instâncias que formulam e executam políticas públicas
voltadas a essa população, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e as linhas
decorrentes da Politica Nacional de Direitos Humanos e da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e
Ado!escen/es;
Pessoa Idosa: como objetivo artkular e integrar as politicas públicas para pessoas idosas junto aos órgtios da
administração pública municipal. Promove a participação ativa da pessoa idosa na estruturação da rede de
proteçtio e defesa dos direitos da pessoa idosa. Apoia e dá suporte ao Conselho Municipal do Idoso. que rcprcsema
a população idosa:
Igualdade Racial: surgiu como um órgão voltado à promoção de igualdade racial, que trabalha com o tema de
maneira multifacetada: xenofobia, questões étnicas, intolerância correlatas;
Polfticas sobre Drogas: articulando iniciativas e apoiando projetos voltados µara a promoção e defesa dos direitos
humanos e da participação social no âmbito municipal;
Pessoas desaparecidas: desenvolve está empenhado em melhorar o conhecimento e a compreensão de problemas
relacionados ao desaparecimento de pessoas e aumentar a conscientização sobre a experiência do impacto nos
.familiares quando um ente querido está desaparecido;
Educação em Direitos Humanos: criada com afina/idade de desenvolver políticas públicas a partir das diretrizes
estabelecidas no Plano Nacional de Direitos Humanos.
A Coordenadoria também irá atuar em conjunto com o Conselho Municipal. criado pela Lei Municipal nº 6 o~o
09 de maio de 2.01 J. vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito Municipal.

,i,.

Nosso objetivo também visa criar a Coordenadoria da Juventude, uma vez que essa coordenadoria deve resguardar
um caráter geral, de autonomia e ao mesmo tempo de interligação com o conjwlto do Govemo (e não com um setor específico). dessa
forma, a Coordenação Municipal de Juventude deve estar diretamente ligada ao Gabinete do Prefeito. A referida proposta de criação,
como se observa. visa incluir um órgão gestor de polfticas públicas de juventude. com as diretrizes. objetivos e estratégias destinadas a
fomentar e coordenar as ações em favor da juventude bauruense com a sociedade civil. A referida inclusão lorna-se indispensável devido
a urgência de política.,;; especificas para esse segmento populacional da sociedade brasileira. vulneráveis a questões como desemprego.
violência, drogas e às mazelas decorrentes da falta de investimentos em educação, saúde, cultura, esportes.
Experiências bem sucedidas - realizadas tanto no Brasil quanto no exterior demonstram que estimular o
protagonismo juvenil e a força criativa do jovem mostra-se eficaz para enfrentar os desafios gerados por este quadro crítico. Para isto, o
jovem deve ser encarado como sujeito. como pessoa capaz de participar, ampliar, influir e transfonnar prQjetos. programa,; e atividades
implementados pelo governo ou pela sociedade civil. A título de esclarecimento, cumpre asseverar que a juventude tem sido abordada
com redobrada atenção e prioridade. seja por parte do legislador federal, seja por parte da Administração Pública Municipal. via Pollcr
Legislativo e Executivo. merecendo destaque: (1) os dados apresentados pelo CENSO de 2.010. que apontou que o Município de Bauru
possuía uma população juvenil de 87.755 jovens. o que corresponde a mais de 25,5% (vinte e cinco por cento) da população; (li) o art.
227, da CF/88. que dispõe ser dever do Estado, da família e da sociedade, assegurar ã criança,. ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade. o direito à vida, à saúde. à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade. ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. discriminação. exploração.
violência, crueldade e opressão: ([IJ} a Lei Federal nº 12.852, de 05 de agosto de 2.013, que. ao instituir o Estatuto da Juventude e dispor
sobre os direitos dos jovens. os princípios e diretrizes das às políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude
SINAJUVE. O sistema estabelece que: a) que as políticas públicas devem ser regidas. em síntese, pelos princípios da: promoção da
autonomia e emancipação dos jovens: valorização e promoção da participação social e política, de forma direta e por meio de suas
representações: promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do País; reconhecimento do jovem como sujeito de
direitos universais. geracionais e singulares; promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral do jovem;
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respeito à identidade e ã diversidade individual e coletiva da juventude; promoção da vida segura, da cultura da paz. da solidariedade e
da não discriminação: e valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações; b) que os agentes públicos envolvidos com
políticas públicas de juventude devem observar, em síntese. as seguintes diretrizes: desenvolver a intcrsetorialidadc das políticas
estruturais. programas e ações; incentivar a ampla participação juvenil em sua formulação, implementação e avaliação; ampliar as
alternativas de inserção social do jovem, promovendo programas que priorizem o seu desenvolvimento integral e participação ativa nos
espaços decisórios: proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os órgãos públicos e privados prestadores de
serviços à população. visando ao gozo de direitos simultaneamente nos campos da saúde, educacional. político. econômico. social.
cultural e ambiental: garantir meios e equipamentos públicos que promovam o acesso à produção cultural. à prática esportiva. à
mobilidade territorial e à fruição do tempo livre: promover o território como espaço de integração; fortalecer as relações inslitucionais
com os entes federados e as redes de órgãos, gestores e conselhos de juventude; estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de
infonnaçâo e produção de conhecimento sobre juventude.

Considerando que em 13 de julho de 2.010, a palavra jovem foi incluída na redação da Constituição Federal.
alterando a denominação do Capitulo VU e modificando o seu art. 227, para que os jovens também tenham os seus direitos garantidos
com absoluta prioridade não só pelo Estado, mas também pela sociedade;
Considerando que, a Lei Federal nº 12.852, de 05 de agosto de 2.013, institui o Estatuto da Juventude. que
estabelece jovens aquelas pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 anos (vinte nove anos de idade), tendo como princípio a participaçâu
da juventude no desenvolvimento do Pais;
Considerando que, o Município de Bauru segundo o Censo de 2.010, possui uma população juvenil de 87.755
(oitenta e sete mil. setecentos e cinquenta e cinco jovens) correspondendo mais de 25.5% da população;
Considerando que, o município de Bauru está em processo de criação do Conselho Municipal de Juventude de
Bauru (COMJ). que tem por finalidade formular e propor diretrizes da ação governamental, voltada a promoção de políticas públicas
para Juventude, desenvolvendo a intersetorialidade das políticas estruturantes, programas e ações, junto a administração pública., entre
outros objetivos afetos ao conselho referenciado.
Diante do exposto a Coordenação de Políticas de Juventude que tem como finalidade assessorar. assistir. apoiar,
articular. criar e acompanhar ações. programas e projetos voltados à juventude no intuito de proporcionar protagonismo juvenil e a
participação politica dos jovens. reparar ou compensar dificuldades de acesso dos jovens a bens e direitos, bem como dar visibilidade à
temática da juventude na sociedade.
Visa também criar a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência. sendo extremamente necessário. uma vez que a
população com deficiência no Brasil tem crescido em decorrência do aumento na expectativa de vida da população, e da vinlência urbana
(assaltos. violência no trânsito. entre outros motivos). alterando paulatinamente o perfil desta população que, anteriormente. era o de
deficiências geradas por doenças.
Os princípios da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. surgiu para promover. defender e garantir
condições de vida com dignidade e a emancipação dos cidadãos e cidadãs do mundo que apresentam alguma deficiência.
A Constituição Federal/88, no artº 3° dispõe como objetivos fundamentais: promover o bem de todos. sem
preconceitos de origem. raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras fonnas de discriminação.
A Lei Federal nº 7.853. de 24 de outubro de 1.989, institui a Politica Nacional para a Integração da Pessoa Portadora
de Deficiência. que compreende o conjunto de orientações nonnativas que objetivam assegurar o pleno exercido dos direitos individuais
e sociais das pessoas portadoras de deficiência.
Sendo competência dos órgãos e das entidades do Poder Público assegurar à pessoa portadora de deficiência o pleno
exercício de seus direitos básicos. inclusive dos direitos à educação, à saúde. ao trabalho. ao desporto. ao turismo. ao lazer. à previdência
social. à assistência social, ao transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura. ao amparo à infância e à maternidade. e de outros
que. decorrentes da Constituição e das leis. propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Ainda, como instrumentos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, temos a
articulação entre entidades governamentais e não-governamentais que tenham responsabilidades quanto ao atendimento da pessoa
portadom de deficiência. em nível federal. estadual, do distrito federal e municipal.

No que se refere a Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2.015. dispõe sobre o Estatuto du Pessoa com
Deficiência, que tem por finalidade assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades
fondamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
Coloca ainda, que a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a
finalidade de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público
e disponibilização de recursos. tanto humanos quanto tecnológicos, que garanlam atendimento em igualdade de condições com as demais
pessoas, cabendo ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida.
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Desta fonna, destaca-se a importância da implantação da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, que tem como
propósito promover a inserção social e criar condições para uma melhor qualidade de vida da pessoa com deficiência. visando assegurar
e promover. em condições de igualdade, o exercício dos direitos da pessoa com deficiência, proporcionando sua participação social.
A respectiva Coordenadoria. terá como responsabilidade a formulação, proposição. estabelecimento e coordenação
da,:; políticas públicas voltadas à defesa e promoção dos direitos das Pessoas com Deficiências, realizando a articulação e interlocução
das políticas públicas de fonna a garantir o acesso à pessoa com deficiência à saúde, educação, transporte, habitação. esporte. lazer.
cultura assistência social, trabalho. habitação entre outras e ser fomentadora de parcerias com Organizações da Sociedade Civil e outros
órgãos.
Ainda, possibilitará o assessoramento técnico às Organizações Não Governamentais para que os serviços e
progn1mas de atenção às pessoas com deficiência se organizem como uma rede de atendimento á pessoa com deficiência.
Entre as ações da coordenadoria, estão previstas as campanhas públicas de conscicntização em conjunto com o
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE: medidas de proteção e segurança voltados á pessoa com
deficiência e ações que garantam a acessibilidade aos sistemas de transportes, equipamentos urbanos e a adequação dos espaços públicos
para garantir a circulação dessas pessoas. eliminando-se as barreiras existentes, garantindo o respeito de seus direitos fundamentais como
indivíduos.
Outra questão imprescindível, é a articulação com órgãos de iniciativa privada para cursos de capacitação e
fonnação das pessoas com deficiência, propiciando acesso ao trabalho e emprego.
deficiência.

Ressaltamos que a Coordenadoria, adotará todas as medidas necessárias para a proteção e promoção da pessoa com

Tem o objetivo também de criar a Coordenadoria dos Direitos dos Animais, uma vez que a a Constituição Federal,
art. 225 e a Constituição do Estado de São Paulo. artigo 193, detenninam, que o Poder Publico, envidara esforços para desenvolvimento
de políticas publicas de bem estar animal. tendo por obrigação a proteção da fauna, temos que a importância da instituição de uma
Coordenadoria especifü:a para tratar de assuntos relacionados aos animais esta pautada na legalidade
Considerando ainda o Decreto Estadual nº 64.188, de 17 de abril de 2.019. que reorganiza a Política e o Sistema
Estadual de Defesa dos Animais Domésticos das familias dos Canideos e Felídeos, bem como outros diplomas, nos quais preconizam
que os municípios poderão participar com prqjetos para desenvolvimento de pollticas de bem estar animal utilizando-se de verba
Estadual, e importwite criação de órgão que trata especificamente destes assuntos voltados aos animais para gerir estes projetos.
executando-os.
Outrossim, além de cumprir os ditames legais, a criação da coordenadoria se mostra como uma atitude morul
humana. tendu guarida no fato de que. se constituindo tal órgão dentro da administração Municipal. serão especificas a<; politicas para os
animais. refletindo no bem estar da sociedade. haja vista que animais e humanos estão totalmente interligados no meio social, seja
urbano ou rural.
Ademais. considerando as politicas existentes na cidade para os animais, como programa de ca,;tração municipal da
secretaria do meio ambiente e o programa do castra-móvel da secretaria de saúde, bem como a fiscalização de maus tratos. a necessidade
da coordenadoria se da. para ampliação destas políticas através de coordenação especifica. o que possibilita que especialista na área dos
direitos animais (o coordenador) possa trabalhar para o florescimento de novas polfticas.
Oestarte. considerando os reclames da população, e a necessidade de se instituir centro de reabilitação de animais.
com abrigo municipal. campanhas pennanentes de adoção, atendimento publico, orientação veterinário. etc. bem como ouvidoria
especifica de maus tratos, há que se ter um órgão para coordenar tais ações.
Considerando que outros municípios. já possuem órgão da administração municipal sejam eles (secretarias de
tlircitos animais ou coordenadorias) Bauru. cidade modelo em muitas políticas deve acompanhar o movimento de inclusão dos animais
na esfera de preocupação da administração.
Por fim. é extremamente importante a criação da Coordenadoria para possibilitar que as leis municipais e estaduah,
com pouca ou nenhuma observância, sejam colocadas em pratica, fazendo desta forma a vontade do nobre legislador. que tanto se
empenha para regular as relações humanas e agora também. humana e animal visando: a) prezar pela ordem constitucional e aplicá-la de
acordo com a legislação infraconstitucional, lutando para que os dispositivos legais sejam aperfeiçoados. envidando esforços para que a
legislação federal. estadual e municipal aplicável no que tange à proteção e defesa de todo e qualquer animal não humano no estado de
São Paulo seja respeitada e implementada no território do estado de São Paulo; b) colaborar com o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, com as Seccionais da OAB em território nacional, bem como com todas as Subseções do estado de São Paulo,
agindo cm caso de inércia. inexistência de Comissões de Proteção e Defesa Animal e Comissões de Meio-Ambiente ou em casos mais
graves. de impacto que exceda a região afetada ou, ainda, atingindo apenas a região ou Subseção invocada por particulares. advogados.
Ongs ou órgãos públicos, não tenha logrado êxito em atingir a excelência, o objetivo inicial ou desenvolvimento de ações necessárias e
não tenha a possibilidade de utilização dos recursos institucionais e políticos afetos à Seccional, bem como de relevância tal que possa
afetar a Instituição da OAB-SP de qualquer forma, sua imagem, suas Comissões, Conselho, Diretoria ou Presidência: e) fomentar a
criação, manutenção e desenvolvimento de Comissões de Proteção e Defesa Animal nas Subseções integrantes da Ordem dos Advogados
do Brasil. Seção de São Paulo. bem como, diante da inexistência de Comissão Especial, estabelecer contato e planos de ação conjuntos.
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em caso de necessidade e subsidiariamente, com as Comissões de Meio-Ambiente das Subseções da Seção de São Paulo; d) atender com
primazia solicitações do Ministério Público. Justiça Comum e Especializada, Delegacias e Polícia Militar. Guarda Municipal. Polícia
Ambiental. órgãos públicos e privados de proteção e defesa animal. especialmente das Subseções que integram esta Seccional; e)
atender. dentro de critérios legais. a sociedade na condição de denunciante, orientando-as e encaminhando-as aos órgãos legais
competentes para tomuda de providências. investigação. oferecimento de denúncias, processamento e punição, empenhando ..;.. ~
para atuar como conciliador em casos concretos de maus-tratos a animais; f) integrar órgãos públicos na tentativa de esrnot.·h,
convênios com o objetivo de resguardar a integridade e o bem-estar dos animais domésticos, domesticados, silvestres, em um meioambiente t.!quilibrado. Estabelecer convênios prioritários com o Ministério Públicos Estadual e Federal. bem como com a Justiça Comum
e Especializada: g) fomentar e coordenar atividades educacionais e conscientizadoras da sociedade, organizando atividades, palestras,
semimirios, audiências públicas, debates, visitas monitoradas e eventos diversos, envolvendo órgãos de interesse da proteção e defesa
animal. levando às pessoas a possibilidade de compreenderem a legislação brasileira de proteção e defesa animal em vigor, bem como a
normativa alicnigena e nosso posicionamento frente aos dispositivos legais e tratados internacionais; h) empenhar-se na apresentação e
aprovação de proposições legislativas e dos demais poderes junto aos entes municipais, estaduais e federais. para fins de aprimoramento
e regulamentação da legislação e normatização de proteção animal atual, bem como envidar esforços para evitar que projetos de lei e
congêneres. na esfera dos entes legislativos. executivos e judiciários, sendo prejudiciais à proteção à fauna. lato sensu. sejam aprovados e
executados contra a Carta Magna e o Principio da Legalidade e i) esmerar-se pela inovação legislativa dentro do escopo de proteger.
defender e elevar a condição dos animais não humanos a sujeito de direitos no ordenamento jurídico brasileiro e agravar as penas de
maus-tratos infligidos aos animais com fins de resguardar. dentro da atual legislação vigente, as condições necessárias para
sobrevivência dac; espécies e dos animais sem distinção.

Visa também estruturar e transferir a Coordenadoria de Tecnologia de Informação da Secretaria Municipal de
Economia e Finanças para o Gabinete do Prefeito. uma vez que suas atividades tem o objetivo de atender a demanda de loda da
Prefeitura Municipal de Bauru. este órgão está com uma estrutura completamente ultrapassada. uma vez que foi criado há mais de vinte e
seis anos. sem que houvesse qualquer reestruturação, trazendo muitos riscos para o banco de dados do Município.
Nosso objetivo também é transferir a Divisão de Compras e Licitações das Secretarias Municipais de
Administração. de Saúde e de Educação para a Secretaria Municipal de Economia e Finanças. assim a aquisição de produtos e serviços
será gen.:ncia<lo em uma única Secretaria, facilitando e agilizando tomando cada vez mais eficiente as licitações da Administração
Direta.
Visa também extinguir a Secretaria Municipal de Planejamento e criar a Secretaria Municipal de Fiscalização e
Lic1..'Tlciamento. com atribuições de realizar a política de fiscalização do uso e a ocupação do solo, especialmente da zona urbana e o
lnstiluto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru com estrutura organizacional de Secretaria Municipal uma vez que em 2.018 sua
população do Município de Bauru foi estimada pelo lBGE em 374 272 habitantes, com grandes demandas sociais e urna grande parcela
de seus habitantes dependem de ações das políticas publicas. Em relação a infra estrutura urbana, com cenários de regiões bastante
desenvolvidas com oferecimento de serviços públicos e outros ainda com grandes demandas. O Governo Municipal através de sua
estrutura organizacional tem buscado atender e prestar serviços a comunidade. Porém, entende que após a ultima atualização de seu
organograma que aconteceu hã mais de 20 anos, hã necessidade de adequação e modernização na govemança publica e articulação com
Clrgàos públicos diversos e com a sociedade civil organizada. Dentre essas mudanças. propõe a criação da Secretaria de Governo.
A Secretaria de Governo, terá a missão de Governo (Segov) de assistir ao prefeito na sua representação civil e nas
relaçôes com autoridades em geral. contribuir para a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal e de programas setoriais do
Gabinete do Prefeito. promover a integração da população ao processo de gestão pública municipal e assessorar tecnicamente o Poder
Executivo Municipal na articulação e acompanhamento, análise e controle dos assuntos relacionados aos órgãos no âmbito federal e
estadual. promover a relação institucional do Poder Executivo com o Poder Legislativo.
A Secretaria Municipal de Governo além coordenar a articulação política. visando o funcionamento eficiente e a
integração do poder executivo ao pliblico em geral, será de auxiliar e representar o Prefeito Municipal em suas atribuições legais e
atividades oficiais, assim como em suas funções administrativas , políticas e sociais.
A Secretaria poderá ainda, assumir outras atribuições a critério do chefe do executivo como: a) subsidiar o Chefe do
Executivo Municipal na integração dos munícipes para melhor conhecer os anseios e necessidades da comunidade. direcionando de
maneira precisa a sua ação: b) promover o desenvolvimento das relações entre o Executivo e outros órgãos governamentais.
administração empresarial e público cm geral: e) promover a identificação entre a opinião pública e os objetivos do governo; d)
promover a integração e articulação dos órgãos municipais visando à eficiência dos programas e projetos; e) promover a relação
institucional entre o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário a fim de dinamizar as relações entre as esferas dos Poderes Federal.
Estadual e Municipal; e com a Sociedade Civil Organizada e Segmentos Religiosos; f) propor e acompanhar a implementação de
mecanismo de democratização da gestão nos diferentes órgãos da administração pública e g) incentivar, propor. acompanhar e articular a
implementação de diferentes canais de interlocução do governo com a sociedade civil em tomo dos projetos de interesse da cidade.
Para dar plena execução a esse projeto de lei. propomos a extinção de 02 (dois) cargos de Diretor de Departamento,
bem como a criação de OI (um) cargo de Coordenador de Habitação, padrão de referência C•24; de OI (um) cargo de Coordenador de
Planejamento e Desenvolvimento. padrão de referência C-24; de 05 (cinco) cargos de Coordenador Estratégico, padrão de referência C12; de 02 (dois) cargos de Secretária de Secretaria, padrão de referência C-08; de OI (um) cargo de Gerente Geral de Compras. padrão de
referência C-26. de 02 (dois) cargos de Secretário Municipal. padrão de referência, o subsídio do Secretário Municipal; de 07 (sete)
funções de confiança de Diretor de Divisão, padrão de referência C~27 da grade salarial dos Técnicos e de 15 (quinze) funções de
confiança de Chefe de Seção. com gratificação de 20% da referência do cargo efetivo do servidor.
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Visando a adequação da estrutura organizacional das Secretarias Municipais ao projeto. propomos também a
alteração do inciso IV. do § lº do art. 5° e do artigo 6°, da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de junho de 1.993. incluindo no nível
hierárquico de subordinação das Divisões, as Coordenadorias e Gabinete do Secretário e ainda a possibilidade das Secrelarias Municipais
e Chefia de Gabinete. quando necessário, se estruturarem em Coordenadorias, Departamentos ou Divisões.
Com essas alterações, o quadro de cargos em comissão, de agentes politicos e de funções de confiança desses órgãos. ficarão da seguinte

fo1ma·

fAR~SEM. COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

EXISTENTE

PROPOSTO

RESULTADO

!ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO GABINETE

4

4

o

1------.

- ---- ------ .

o

!ASSESSOR DE INFORMÁTICA

~~t::f;:;:~

f.~-ff

(~~-T-IN_Ç_Ã_O_)_ _ _ _ _ _----i

!ASSISTENTE DE SECRETARIA (EXTINÇÃO)
!AUDITOR GERAL
DO GA-8-IN_E_T_E_·- - - - - - - - - - - - - - ,
'---· -------------------------,
CONTADOR GERA_L_ _ _ _ _ _ - - - - - - ,
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3
3
O
------f-------+----~
4

4

O

2
2
O
e----- - - - + - - - - - - - + - - - - I
I
O

I
I
O
f - - - - - - - + - - - - - - f - - - - · --- -1

1

O

f----- ----,-----+-·- ---- -----

CONTROLADOR GERAL

+:___

=-f=____ _j

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

f---: _ _ _ _

'COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
COORDENADOR DE CONVENIO

1
1
O
e------+------------I
I
O

COORDENADOR DE INFORMATICA

1

1

O

CORREGEDOR ADMINISTRATIVO

3

3

O

CORREGEDOR GERAL ADMINISTRATIVO
:DIRETOR DE DEPARTAMENTO

I
I
O
f-------+--------+-------2
2
O

,SECRETÁRIO DO PREFEITO

1

1

O

lcor)RDÉNADOR.Õo POUPATEMPO
_ _ _ _ _ _ _ _ _7
lcooRDENADOR DO_C_O_N_D_E_C_O_N

1

1

O

1

1

O

lcooRDENADOR DE DEFESA CIVIL
§Ol(DENADOR DO CIAM
-----------,

1

1

O

1

1

O

1COORDENADOR DE SEGURANÇA PÚBLICA

O

1

1

O

1

f--

-------- - · · - - - - - - - - - - - ,

- -----------------,

COORDENADOR

DE

CIDADANIA

E

DIREITOS

1HUMANOS

f-------+-----+------

COORDENADOR DE JUVENTUDE

0

1

1

0

1

1

0

1

1

GERENTE GERAL DE COMPRAS

O

1

1

ZELADORIA DO PALÁCIO

1

1

O

DIRETORIA DE DIVISÃO

5

8

3

6

14

8

1-----

-------------,

COORDENADOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
COORDENADOR DOS DIREITOS DOS ANIMAIS

-----+------f--------f-------+--------+-------

f-- •

f------------------------,
- ---------------------1

i------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

CHEFIA DE SEÇÃO

f-------------------------,

f-------+------t----- -

45
62
17
TOTAL GER<\L
Obs: Foram transferidos OI função de confiança de D1retor de Divisão e 03 funções de confiança de Chefe de Seção da Secretaria
de Finanças para o Gabinete do Prefeito.

----------~------~~-~=--+-~~~-~-=---=---'--c----~c---~

Foram criados 01 Gerente Geral de compras, 05 cargos em comissão de Coordenadores, 02 funções de confiança de Diretor..-'{ •l
Divisão e 05 funções de confiança de Chefes de Seção.
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. -r
~R_Gos_ EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
t~CRETARIA DE_SECRETARIA

__

"'v<
z
z<

CONSULTOR FINANCEIRO

.;:
Ul
o

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

EXISTENTE

PROPOSTO

RESULTADO

-21

1

2

o
o

4

-1

3

EXISTENTE

PROPOSTO

RESULTADO

I

1

1

1

2

2

..

-1

SECRETÁRIO MUNICIPAL
1
o
----<
-õl li
li
o
rRETORIA DE DIVISÃO
<
- - --- ----· -----f-,
CHEFIA DE SEÇÃO
-1
23
e< 24
----- ----u
Ul
TOTAL GERAL
41
43
-2
----~-, -------,
.
"'
Obs: Fm extinto 01 Diretor de Departamento e foram transferidas 01 função de confiança de Diretor de Divasão e 03 funções de
confiança de Chefe de Seção da Secretaria de Finanças para o Gabinete do Prefeito e foi criado 01 função de confiança de
Diretor de Divisão e 2 funções de confiança de Chefe de Seção.
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e< o o
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Ul Ul
"' o o

-

f---~ - -

/TOTAL GERAL

.,
Obs: Foram criados 01 Secretário Municipal e 01 Secretária de Secretar1a.

L__ _ _ _ _ _

- ----·---

---

----CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
-·
SECRETÁ RIA DE SECRETARIA
.DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Ul 0

EXISTENTE

PROPOSTO

RESULTADO

1

1

o

1

·1

o f-,
< ÍfÍ 2
2::;::

SECRETÁ RIO MUNICIPAL
·--DIRETORJA DE DIVISÃO

1

1

o

"'
u
O< z
5

5

o

CHEFIA DE SEÇÃO

"' :l 14

9

-5

i'.S:$

~ô

-

-

7
-

-----

-6
23
17
r_r<:l_!~L_GE'RAL
Obs: Dos 23 cargos e funções de confiança que ex1st1am na Secretaria de PlaneJamento, foram extmtos 01 Diretor de
Departamento e 05 Chefes de Seção. Os demais cargos em comissão e funções de confiança foram reaproveitados na Secretaria
de Fiscalização e Licenciamento.
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/CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
ISECRETÁRIA DE SECRETARIA
-•···•
-----COORDENADOR
PLANEJAMENTO
DE
DESENVOLVIMENTO
~~_üRD~_NADOR DE HABITAÇÃO
SECRETARIO MUNICIPAL
------ ---DIRETORIA DE DIVISÃO
·-

CHEFIA DE SEÇÃO

E

EXISTENTE

z
"'::;:: o
<
Ül o
z
<
__,
o. o

PROPOSTO

RESULTADO

1

1

1

1

1

1

"'o o

1

1

o

4

4

13

13

of-,

i: o
~
,,,

2': o
TOTAL GERAL
21
121
, ,
, ,
Obs: Foram criados 01 Secretário Municipal, 01 Secretaria de Secretário, 02 Coordenadores, 04 funções de Confiança de Diretor
de Divisão e J3 funções de confiança de Chefe de Seção.
Essa alterações são muito importantes para nosso Munidpio. pois esta estrutura organizacional foi criada para a
realidade de duas décadas atrás, quando tínhamos uma população residente de pouco mais de 200 (duzentos) mil habitantes e demandava
estruturas de serviço menores. Hoje, nossa cidade deve oferecer condições de atender satisfatoriamente aos anseios de quase 400
(quatrocentos) mil habitanLes. com uma realidade de serviços mais complexa, em quantidades cada vez maiores, inclusive por força de
serviços transferidos de outras esferas governamentais para o município.
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Cumpre~nos esclarecer também que este projeto, inicialmente haverá impacto mensal de R$ 95.990.42 (noventa e
cinco mil, novecentos e noventa reais e quarenta e dois centavos). No entanto este impacto financeiro será reduzido a zero quando
realizarmos a reestruturação completa das todas as Secretarias Municip ·
o objetivo de trazer uma nova visão de gestão dos
serviços públicos tem que ser implantada. buscando adequar às necessi des da pulação, com a capacidade de uma rápida resposta às
suas demandas. Para isso se faz necessária uma máqui
· ca m ema,
da para assumir as novas tecnologias disponíveis e
principalmente. possibilitando ao gestor público
r dentro de sua a de especia ·
Destartc, pela rele ncia da matéria, cont
Atenciosas

o em questão.

udações,
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=ANEXO I=
1 - DF.SCRIÇÃO DO CARGO DE AGENTE POLiTICO
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL
PADRÃO: Subsidio do Secretário Municipal

NIVEL HIERÁRQUICO: Subordinado Ao Prefeito Municipal
Descrição Detalhada:

Administrar a Secretaria Municipal. definindo diretrizes, planejando, coordenando e supervisionando ações. alinhados com o projeto de
governo.

Administrar organizações da esfera pública e relacionadas.
Administrar recursos financeiros. compras, contratos, materiais, patrimônio, recursos de informática, serviços de infraestrutura e

infonnações irt,;titucionais.
Apresentar ao Prefeito Municipal o relatório anual da gestão na Secretaria.
li - DESCRIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO DECLARADOS EM LEI DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

CARGO EM COMISSÃO: AUDITOR GERAL
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-12 da grade salarial dos cargos em comissão
tSCOLARIDADE: Ensino Superior Completo (graduação ou tecnólogo) nas áreas de ciências contábeis. ciências jurídica~direito.
ciências econômicas/economia. administração de empresas, administração/gestão pública ou engenharia.
EXIGÊNCIA: Possuir notórios conhecimentos na área de controle interno e de administração pública, possuir idoneidade moral,
reputação ilibada e não possuir processo administrativo disciplinar. com decisão condenatória transitada em julgado.

NfVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Controlador Geral
Descrição detalhada:
Acompanhar e avaliar a execução de auditorias.
Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Assessorar o Controlador Geral.
Auxiliar na elaboração e acompanhamento de atos nonnativos concernentes à ação do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira
('ontahilidade e Auditoria.
Elaborar e estabelecer nonnas e métodos de planejamento e administração de recursos públicos.
Emitir relatórios sobre a situação encontrada nos setores da Administração Direta, Indireta e Fundacional.
Fiscalizar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência patrimonial nos órgãos e entidades da Administmção
Municipal, assim como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado.
Fiscalizar e avaliar o cumprimenlo da preservação do Patrimônio Municipal e controlar o comportamento praticado nas operações.
exercendo controle interno por meio de auditorias. inspeções, verificações e perícias.
Fiscalizar e controlar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza mantidos pela Administração Direta. Indireta e Fundacional.
Fiscalizar e examinar as prestações de conta'i dos agentes da Administração Direta. Indireta e Fundacional responsáveis por bens e
valores pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal.
Fiscalizar e examinar. por amostragem, os processos de despesa de órgãos e entidades da Administração Direla, Indireta e Fundacional.a
Fiscalizar o controle contábil, financeiro. orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, Indireta e
Fundacional quanto à legalidade, legitimidade. economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas.
Fiscalizar. coordenar. acompanhar e avaliar as ações setoriais.
Fiscalizar. orientar e assessorar o Poder Executivo no uso, destinação e aplicação de recursos públicos.
Promover a apuração de denúncias fonnais, relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas cm qualquer órgão ou entidade da
Administração. dando ciência ao Controlador Geral, sob pena de responsabilidade solidária.
Realizar outras tarefas afins.

CARGO EM COMISSÃO: CONTADOR GERAL
CARGA HORÁRlA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-12 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo nas áreas de ciências contábeis/contabilidade.
EXIGÊNCIA: Possuir notórios conhecimentos na área de controle interno e de administração pública. possuir idoneidade moral,
reputação iliha~a e não possuir processo administrativo disciplinar. com decisão condenatória transitada em julgado.
NIVEL HIERARQUICO: Subordinado ao Controlador Geral
Descrição detalhada:
Acompanhar e avaliar a execução de auditorias.
Apoiar o controle externo no e.xercício de sua missão institucional.
Asses.sarar o Controlador Geral.
Auxiliar na elaboração e acompanhamento de atos normativos concernentes à ação do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira..
Contabilidade e Auditoria.
Elaborar e estabelecer normas e métodos de planejamento e administração de recursos públicos.
Emitir relatórios sobre a situação encontrada nos setores da Administração Direta, Indireta e Fundacional.
Examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras. inclusive as notas explicativas em relatórios dos Órgãos da
Administração Direta Indireta e Fwidacional.
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Fiscalizar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência da gestão orçamentária e financeira nos órgãos e entidades
da Administração Municipal. bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado.
Fiscalizar e acompanhar o controle de operações de crédito, avais e garantias, bem como, dos direitos e haveres do Município.
Fiscalizar e avaliar o cumprimento das melas previstas no plano plurianual e diretrizes orçamentárias relacionadas aos programas de

governo e a execução dos orçamentos do Município.
Fiscalizar o controle contábil, financeiro. orçamentário. operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta. \r,~1i,,_
Fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas.
Fiscalizar. acompanhar e avaliar os resultados dos registros contábeis dos atos e fatos relativos às despesas da Administração Pública.
com vistas à elaboração das contas do Poder Executivo.
Fiscali1.ar. coordenar. acompanhar e avaliar as ações setoriais.
Fiscalizar. orientar e assessorar o Poder Executivo no uso, destinação e aplicação de recursos públicos.
Promover a apuração de denúncias fonnais, relativas às irregularidades ou ilegalidades praticada,; em qualquer órgão ou entidade da
Administração Direta e Indireta. dando ciência ao Controlador Geral, sob pena de responsabilidade solidária.
Realizar fiscalização financeira, contábil e auditoria do Poder Executivo.
Realizar outras tarefas afins.

•-

•

CARGO EM COMISSÃO: CONTROLADOR GERAL
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-25 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARJDADE: Ensino Superior Completo (graduação ou tecnólogo) nas áreas de ciência,; contábeis, ciências jurídicas/direito.
ciências econômica<i/cconomia. administração de empresas, administração/gestão pública ou engenharia.
EXIGÊNCIA: Possuir notórios conhecimentos na área de controle interno e de administração pública, possuir idoneidade moral.
reputação ilibada e não possuir processo administrativo disciplinar, com decisão condenatória transitada em julgado.
transitada em julgado.
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Prefeito Municipal
Descrição detalhada:
Coordenar o controle externo no exerclcio de sua missão institucional.
Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município.
Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência da gestão orçamentária., financeira e patrimonial nos
órgãos e entidades da administração municipal, assim como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado.
Controlar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza mantidos pela Administração Direta. Indireta e Fundacional.
Determinar. acompanhar e avaliar a execução de auditorias.
Elaborar e estabelecer nonnas e métodos de planejamento e administração de recursos públicos.
Elaborar e manter atualizado o plano de aplicação orçamentária dos órgãos da Administração Direta e aprovar o plano de aplicação
orçamentária dos órgãos da Administração Indireta e Fundacional.
Emitir opinião sobre a situação encontrada nos setores da Administração Direta, Indireta e Fundacional expedindo um certificado de
auditoria em nome do órgão fiscalizado.
Examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, qualquer que seja o objetivo, inclusive as notas explicativas e
relatórios de órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional.
Examinar as prestações de contas dos agentes da Administração Direta, Indireta e fundacional responsáveis por bens e valores
pertencentes ou conliados à Fazenda Municipal .
Exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta. Indireta e
Fundacional quanto à legalidade, legitimidade. economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas.
Exercer o controle de operações de crédito. avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município.
Orientar e expedir atos nonnativos concernentes à ação do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira. Contabilidade e Auditoria.
Orientar, assessorar e aconselhar o Poder Executivo no uso, destinação e aplicação de recursos públicos.
Programar. coordenar. acompanhar e avaliar as ações setoriais.
Promover a apuração de denúncias fonnais, relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da
administração, dando ciência ao titular do Poder Executivo, ao interessado/ denunciante e ao titular do órgão ou autoridade equivalente a
quem se subordine o autor do ato objeto da denúncia, sob pena de responsabilidade solidária.
Propor ao Chefe do Poder Executivo o bloqueio de transferência de recursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias.
Realizar controle e fiscalização financeira. contábil e auditoria.
Realizar controle, fiscalização e a,;sessoria.
Realizar outras tarefas afins, e.
Supervisionar o Contador Geral e o Auditor Geral.
Supervisionar tecnicamente e fiscalizar as atividades do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria.
CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE HABITAÇÃO
CARGA HORÁRJA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-24 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo.
NÍVEL HIER.\RQUICO: Subordinado ao Secretário Municipal.
Descrição Detalhada:
Articular a Politica Municipal de Habitação com a politica de desenvolvimento urbano e com as demais políticas públicas do Município.
A vali ar a viabilidade de projetos.
Coordenar a formulação da Política Municipal de Habitação.
Coordenar a articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil.
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Coordenar projetos, programas e ações da área.
Coordenar recursos financeiros relacionados à área. inclusive junto aos órgãos, entidades e programas federais e estaduais de habitação.
Coordenar o estímulo à participação da iniciativa privada em projetos compativeis com as diretrizes e objetivos da Política Municipal de
Habitação.
Coordenar a realização de estudos e pesquisas da área.
Gerenciar a qualidade da prestação de serviços.
Identificar prioridades.
Propor allemativas estratégicas.

CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADR-\O: Referência C-24 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo.
NÍVEL 11I ERÁRQUJCO: Subordinado ao Secretário Municipal.
Descrição Detalhada:
Articular a Política Municipal de planejamento e desenvolvimento com a política de habitação e com as demais políticas públicas do
Município.
Avaliar a viabilidade de projetos.
Coordenar a fonnulação da Política Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar a articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil.
Coordenar projetos. programas e ações da área.
Coordenar recursos financeiros relacionados à área, inclusive junto aos órgãos. entidades e programas federais e estaduais de
Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar o estímulo à participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar a realização de estudos e pesquisas da área.
Gerenciar a qualidade da prestação de serviços.
Identificar prioridades.
Propor alternativas estratégicas.
CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR ESTRATÉGICO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-12 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
NlVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Prefeito Municipal.
Descrição Detalhada:
Assessorar nas reuniões que envolvam assuntos estratégicos relacionados à Secretaria.
Assessorar o planejamento estratêgico de programas e ações da Secretaria.
Coordenar. avaliar e supervisionar a execução de planos. programas e projetos, zelando para que se dê rigorosamente. de acordo com a~
políticas e diretrizes do plano de ação do governo municipal.
Diagnosticar problemas e identificar prioridades.
Estabelecer rede de relacionamento e parcerias estratégicas com outros órgãos.
Estimular a pm1icipação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos do governo municipal.
Exercer a coordenação setorial da gestão das políticas públicas, dos sistemas e programas relativos à sua Secretaria.
Intermediar ações entre a Secretaria que estiver lotado e demais órgãos.
Levantar dados para o estudo dos sistemas administrativos.
Organizar. gerenciar e capacitar grupo de voluntários para dar suporte a projetos relacionados à sua área.
Prestar assessoria ao Secretário da Pasta.
Prestar assessoria nas atividades delegadas pelo Secretário da Pasta, bem como coordenar ações na área de sua competência, alinhadas
com o projeto de governo.
Promover a integração dos planos e projetos dos diversos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta
Propor alternativas estratégicas e soluções globais.
CARGO EM COMISSÃO: GERENTE GERAL DE COMPRAS
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-26 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo.
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Secretário ou Prefeito Municipal
Descrição Detalhada:
Assessorar na realização dos procedimentos licitatórios e expedientes visando à contratação de obras, serviços, e a aquisição de bens de
consumo e pennanente da Prefeitura Municipal de Bauru;
Auxiliar o Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitações naquilo que for necessário para a emissão de respostas aos pedidos de
questionamentos, impugnações e recursos advindos dos certames licitatórios (salvo aqueles de ordem técnica);
Assessorar na elaboração de novos projetos e programas, orientando a correta apresentação das planilhas que cada programa exige.
Acompanhar processo licitatório, o andamento da execução de obras e serviços e a aquisição de equipamentos.
Assessorar na elaboração dos orçamentos anuais, prevendo recursos de contrapartida de projetos apresentados.
Assessorar no envio de propostas. documentos, projetos e plano de trabalho.
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Avaliar resultado de trabalho.

Avaliar a viabilidade de projetos.
Coordenar e orientar os servidores do Departamento, dentro das diretrizes legais que norteiam os procedimentos licitatórios:
Encaminhar minutas de editais para exame e emissão de parecer jurídico;
Gerenciar convênios e contratos de repasse.
Gerenciar o desempenho das atribuições dos órgãos que lhe são subordinados:
Gerenciar os serviços pertinentes à elaboração de editais e licitações;
Identificar necessidade e planejar a racionalização do uso de recursos.
Monitorar prazos pertinentes a todo contrato de repasse.
Monitorar as fontes e dotação orçamentária: Plano Plurianual (PPA). Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual
(LOA) para a execução de programas e projetos.
Prestar assistência a seu chefe imediato na coordenação e gerenciamento de programas. projetos e atividades afins a sua área de
competência:

CARGO EM COMISSÃO; SECRETÁRIA DE SECRETARIA
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADR.-\O: Referência C-08 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE, Ensino Médio Completo
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado aos Coordenadores, ou Chefe de Gabinete ou Secretários Municipais.
Descrição detalhada:
Administrar agenda pessoal do Secretário.
Administrar e atualizar arquivos.
Anotar infommçõcs.
Assessorar no preparo de apresentações.
Assessorar o superior nas atividades que lhe forem delegadas e que demandam relação de confiança, alinhadas com o projeto de
governo.
Assistir e secretariar em reuniões, quando designado.
Atender, encaminhar e fazer chamadas telefônicas.
Cadastrar e catalogar documentos.
Cobrar ações, respostas e relatórios.
Controlar correspondência eletrônica (e-mail).
Críar e manter atualizados os dados de entidades, contatos e locais.
Digitar e formatar documentos.
Elaborar e enviar infonnações para o Diário Oficial.
Elaborar relatórios. convites, convocações, planilhas e gráficos.
Gerenciar a tramitação de processos.
Levantar e direcionar infonnações.
Levantar necessidades de material.
Receber e transmitir fax.
Receber, protocolar, triar, destinar e registrar correspondência.
Recepcionar. orientar e encaminhar pessoas.
Redigir oficios. memorandos. cartas, convocações e atas.
Reproduzir documentos (fotocópia).
Ili - DESCRIÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA OCUPADAS EXCLUSIVAMENTE POR SERVIDORES EFETIVOS

FllNÇÃO DE CONFIANÇA; CHEFE DE SEÇÃO
CARGA HORÁRIA; 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Gratificação de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor.
NÍVEL HIERÁRQUICO: subordinado ao Diretor de Divisão, Diretor de Departamento, Gerente Executivo, Coordenador ou Secretário
Municipal.
Descrição Detalhada:
Acompanhar a execução de projetos e ações da área de sua competência.
Acompanhar e controlar os projetos e ações administrativas no âmbito de sua Seção, alinhados com o projeto de governo.
Avaliar aplicabilidade das nonnas vigentes.
Coordenar utilização de infraestrutura.
Dirigir equipes da Seção.
Estabelecer metas e prioridades da Seção.
Opinar. conclusivamente, sobre todas as questões em matérias no âmbito de sua Seção e decidir, motivadamentc aquelas de sua
competência.
Planejar ações estratégica<, para a Seção.
Prestar assessoria e assistência direta e imediata ao superior hierárquico.
Propor modificações nas nonnas.
Supervisionar movimentação e conservação de materiais e patrimônio.
FUNÇÃO DE CONFIANÇA; DIRETOR DE DIVISÃO
CARGA HORÁRIA; 40 (Quarenta) Horas Semanais
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PADRÃO: C-27 da grade .salarial dos Técnicos {Lei 5975/2010) mais uma gratificação de 40% (quarenta por cento) da mesma
referência. salvo se optar pelo vencimento do cargo efetivo, onde lhe será devido apenas a gratificação sobre a mencionada função de

conlianc;a ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo, se mais vantajoso, a critério do servidor.
NÍVEL HIERÁRQUICO: subordinado ao Diretor de Departamento, Gerente Executivo, Coordenador ou Secretário.
Descrição Detalhada:
Acompanhar a execução de projetos da área.
Acompanhar e controlar os projetos e ações administrativas no âmbito de sua Divisão, alinhados com o projeto de governo.

Avaliar aplicabilidade das nonnas vigentes.
Coordenar e supervisionar ações operacionais.
Coordenar utilização de infraestrutura.
Dirigir equipes da Divisão.
Estabelecer metas.
Exercer atribuições delegadas pelo seu superior hierárquico.
Identificar pontos críticos e prioridades da Divisão.
Opinar. conclusivamente, sobre todas as questões e matérias no âmbito de sua Divisão e decidir, motivadamente, aquelas de sua
competência.
Orientar. acompanhar e controlar as ações administrativas no âmbito de sua Divisão.
Planejar ações estratégicas para a Divisão.
Prestar a'isessoria e a~istência direta e imediata ao superior hierárquico.
Propor modificações nas nonnas.
Supervisionar movimentação e conservação de materiais e patrimônio.
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Vide Emenda
Constitucional nº 91
de 2016

Emendas Constitucionais

Emendas Constitucionais de Revisão

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Atos decorrentes do disposto no § 3° do ar!. 5°

•

ÍNDICE TEMÁTICO
Texto compilado
PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o
---bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacifica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus. a seguinte CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
TÍTULO 1
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
1- a soberania;

•

li - a cidadania;

111- a dignidade da pessoa humana;
W- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa: Mde Lei nº 13.874, de 2019)
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

M. 2° São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
M. 3° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
1- construir uma sociedade livre, justa e solidária;
li - garantir o desenvoMmento nacional;
Ili - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, Idade e quaisquer outras formas de discriminação.

M. 4° A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:
1- independência nacional;
11- prevalência dos direitos humanos;
Ili - autodeterminação dos povos;

IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
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(IRclYido pela ~meAda Conctih.1ci1;mal Rº 18, de 1QO!l)
li - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI,
alínea "e", será transferido para a reserva, nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014)

Ili O militar da ati,.a q1,10, Ele acordo cgm a lei, Wmar peses em caFijo, emprogo ou flmçã.o plJblica ci"il tempoH~ria, Rão olotiua, aiAda q1a1e da
m:lmiAistração iRdireta, ficar:á agregado ao recpect~'G l;lUadro e cornoAte pgdoi:á, enqllanto pem:ianecer nossa cik:lação, ser pr:emouido por antigüidac;lo,
contande se I1:!e e tempo de serHiyo apenas para aquela pi:omoçãe e trancfer:ência para a mseRra, sendo depois do dois anes de afastamente,
centín1Jes 91,1 nãe, lr:ansfer-id9 para a ~sen,a, n9c tsrmes da lei: (lnslYk:19 pela Emenda G9nstit1dGi9nal nº 1lil, de 1006)
111 - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da
administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá,
enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e
transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014)

W- ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos pollticos: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de canfü:r
permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será
submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

•

'llll apliç;;a se aos militmos o disposto no ar-t 79c, im;isos 'llll, XII, X'lll, X'llll, XIX e XX'l e n9 ar:t 37, insises XI, XIII, XD/ e ::,O/; (lnsl1o1íde pela limenda
Ggr-1stit1o1ç;;ignal nº rn, de 1006)

VIII- aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIH, XII, XVII, XVIII, XIX e XYN, e no art. 37, incisos XI, XIII, xrv e XV, bem como, na forma
da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c": (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014)
IX apliba se aos militares e a soys poncionictas o disposto no art 40, §§ 4°,§0 o êº; flnGl1o1ído gola limenda GonstiWç;;ional nº 111, do 1906)
IX apliç;;a se a9s militaFos o a se1o1s pensi9nistas 9 disf)esto A9 ar-t 40, §§ 7° o 6°; fRedaçãe dada gela Emenda G9nstitb1Gienal nº :rn, de 1906)
(Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a
inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de
suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (Incluído peta Emenda Constitucional nº 18, de
1998)

Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos temi os da lei.
§ 1º As Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de
consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter
essencialmente militar. (Regulamento)
§ 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei
lhes atribuir. (Regulamento)

CAPÍTULO Ili
DA SEGURANÇA PÚBLICA

•

M. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
1- policia federal;

11- polícia rodoviária federal;
Ili - polícia ferroviária federal;

rv - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

§ 1º a p9lísia federal, institblída per lei ç;;eme érQãe permanente, estFbltYFado em Garreira, destina soa·
§ 1º A polk::ia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
1- apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, seiviços e interesses da União ou de suas entidades
autârquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão
uniforme, segundo se dispuser em lei;

li - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de
outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

m exei:sor as fimyQos de polk:ia maritima, aérea o do frentoiras;
111- exercer as funções de polícia maritima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

W - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
§ 2º A polícia mdouiária fedoFal, éFgão peFmanente, estR:JWrade em ç;;an:eiFa, destina &e, Ra fgrma da lei, 39 i;,atF1o1lhamer-1to ester-1siirg das
FGdo• qas fedeFaít7
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§ 2° A polícia rodoviária federa,

rg o permanen e, orgarnza o e man

I

o pe

ni

o e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao

patrulhamento ostensivo das rodovias federais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3° A PQliGia forreuiária federal, QF§lão ~rmaRoAto, ostn1t1a1rado om carreira, dostiRa so, Ra fGFFRa da loi, ao ~alR:IIRamoRte esteRs~10 das forrouias
-.ais-.
§ 3° A policia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao

patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4° k, polícias clvls, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

§ 5° Às polícias militares cabem a policia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
§ 6° As polCias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as policias
cMs, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 7° A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública. de maneira a garantir a eficiência de
suas atividades.
§ 8° Os fvlmicípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
§ 9° A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será focada na forma do§ 4° do art. 39. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

•

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)
1- compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito
à mobilidade urbana eficiente; e (lncluido pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)
li - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos rv\micipios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de
trânsito, estruturados em Carreira, na fonna da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)

TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
CAPÍTULO 1
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
SEÇÃOI
DOS PRINCÍPIOS GERAIS
M. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Mmicipios poderão instituir os seguintes tributos:
J-

impostos;

li - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos especificas e dMsfveis,
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
IH- contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
•

§ 2º Ps taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

M. 146. Cabe à lei complementar:
1- dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
li - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
111- estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos
geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as mlcroempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais
ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, ti, das contribuições previstas no art. 195, 1e§§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o
art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso Ili, d, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mmiclpios, observado que: (lncluido pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
1- será opcional para o contribuinte; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
li - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado; (lncluk:fo pela Emenda Constitucional nº 42, de

19.12.2003)
Ili - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será
imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42 1 de 19.12.2003)
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J-

preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;

ll - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produçao independente que objetive sua divullf':~':":-:-'.::----;:;--;:~--J.-----.,
111- regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos e

W - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

1fROC. NQ_.:~:::::...2;;''::0:--.U~~-/-:_-..,J~
FOLHAS

.2-=t-

¾t 222. A J:1Fo13ri0c::lad0 do emprnsa jm=nalística o de Fadiodifusão senor:a e do sons o imagens é 13ri>'ati,,a do brasiloirns natos
mais do deõ!. amas, age ql.laie cabol7á a responsabilidade por s1.1a administração e oRontayão intelectual.

º"' nat1a1rali.lados Rá

M. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados hã
mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituk:las sob as leis brasileiras e que tenham sede no Pais. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 36, de 2002)
§ 1° É •"1dada a participação do pessoa jblrldica RO capital social do empFesa jomallstica Obl do radiodifusão, oxcotg a do partido polfl:ico o de
sociedades Gujo Gapital pert&Aça oxGlbleiira o RominalmoRto a brasiloims

§ 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e
de sons e imagens devera pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão
obrigatoriamente a gestão das aüvidades e estabelecerão o conteúdo da programação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)
§ 2° o partiGipação FefeÃda no pmágrafo anterior sé so efotblará atra•lés do sapital som direito a •'8l8 o Rão podor-3 exceder a trinta por coAto 9E>
capital SOGial.
§ 2° A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou
naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)

•

§ 3° Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão obseivar os
principias enunciados no art. 221, na forma de lei especifica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções
nacionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)

§ 4° Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o§ 1º (Incluído pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)
§ 5° N3 alterações de controle societário das empresas de que trata o§ 1° serão comunicadas ao Congresso Nacional. {Incluído pela Emenda
Constitucional nº 36, de 2002)

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, § 2° e§ 4°, a contar do recebimento da mensagem.
§ 2° A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovaçêo de, no minimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos
anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão.

Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação
Social, na forma da lei.

CAPÍTULO VI
DO MEIO AMBIENTE
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
l - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas: (Regulamento)
li - preseivar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do Pais e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético: {Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)

Ili - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração
e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção: (Regulamento)
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo
prévio de Impacto ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento)
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de
vida e o meio ambiente; (Regulamento)
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preseivação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais a crueldade. {Regulamento)
§ 2° Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo
órgão público competente, na forma da lei.
§ 3° /ls condutas e atMdades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções P"':-"
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orno nacional, e

§ 4° A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do tlar, o Pantanal Mato-Gro
sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos
naturais. (Regulamento) (Regulamento)

§ 5° São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas
naturais.
§ 6° As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do§ 1° deste artigo, não se consideram cruéis as prãticas desportivas que utilizem animais,
desde que sejam manifestações culturais, confonne o § 1° do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial
integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 96, de 2017)

CAPÍTULO VII
D.li. Fl!.MÍLl.11., D.li. CRIANÇA, DO ADOblãSClãNTlã lã DO IDOSO
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 201 O)
i\rt. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§ 1° O casamento é civil e gratuita a celebração.

§ 2° O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

•

§ 3° Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar
sua conversão em casamento. (Regulamento)
§ 4° Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
§ 5° Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher,

§ 8° G casameAkl ci•~I f)Ode ser dissel,,ido pelo diuQr:sio, apés pré•~a separação jYdicial f'IOF mais de Ym aRo Aos casos expressos em lei, oY
comf')ro,.ada sef')aração de fato por mais de dois anes
§ 6º O casamento civil pade ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 201 O)
§ 7° Fundado nos principias da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal,
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de
instituições oficiais ou privadas. Regulamento
§ 8° O Estado assegurará a assistência ê família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no
âmbito de suas relações.

ort. 227 é. d0110r da famGia 1 da seciodade e de éstade asse9Yrar à cr:iaAça e ao adelesceAte, cem atiselYta f')rioridade, o diroite à >rida, à saúde, à
alimentação, à ed1a1caçãe, ae la~er, à pi:efissioAalizaçãe, à cYltYra, à digAidade, ao fespeito, à libe~ade e à coAuhlênsia familiar e comYnitária, alóm de
celecá los a salue do toda fem:ia de n09li9ência, discr:iminaçãe, ~plera9ãe 1 uielência, crueldade e eprossão

•

i\rt. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada
Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
§ 1° O E:stade preme,,er-a pre9rnmas do assistêAcia integral à sal'.ldo da cfiança e do adolesceAte, admitida a partisif')ação de entidades não
QB''8FRBmentais e obedeceAdO 06 SeQYiRteS pFSseitos:
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação d..,
entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitys_:.,_
65, de 2010)

1- aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;

n criação de programas de pre,,eRçêo e ateAdimeAte esf')ecializade para es pertadoros de deficiência fisisa, seAsoFial oY mental, bem como de
iAtegração social do adglescente portador de deficiêm;ia, mediante e troiRameAto para o trabalhe o a senui>1ênsia, e a facilitaçãe do ace889 aes bem; e
senr:iços coletiHOG, som a elimiAação de presoAceitos e otlstácYlos ar~IJitetênicos.
11- criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência fasica, sensorial ou mental, bem
como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação
do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Redação dada Pela
Emenda Constitucional nº 65, de 201 O)
§ 2° A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edificios de uso público e de fabricação de vek;ulos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
§ 3° O direito a proteção especial abrangera os seguintes aspectos:

1- idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7°, XXXJII;
li - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
Ili garaAtia de BS08Go dg tratialRador adglossoAto à. escgla;
Ili - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65 1 de 2010)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO N' 12.439. DE 18 DE MARÇO DE 2.014
Altera o Decreto 12.373, de 27 de dezembro de 2.013,
que
regulamenta o Conselho
Municipal
de
Transparência e Controle Social, criado pela Lei
Municipal nº 6.399, de 12 de agosto de 2.013, que
regula o acesso à informação, e dá outras providências

P. 36.639/12

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 51
da Lei Orgânica do Município de Bauru,

DECRETA

•

Art. 1°

O Conselho Municipal de Transparência e Controle Social contará com a participação de 21
membros e respectivos suplentes, respeitando a proporcionalidade por segmento entre integrantes
da Sociedade Civil, Conselhos Municipais e Poder Público, respectivamente 50% (cinquenta por
cento), 30% (trinta por cento) e 20% (vinte por cento). O Conselho Municipal de Transparência e
Controle Social terá a seguinte composição:
1-

II -

•
lll -

11 (onze) representantes da Sociedade Civil:
a)

04 (quatro) pessoas tisicas sem vinculação às organizações não governamentais e
governamentais, participantes nas áreas de transparência e controle social;

b)

04 (quatro) representantes das organizações não governamentais comprometidos com
os princípios da transparência na instância Municipal;

c)

03 (três) representantes de movimentos sociais, que possuam ação organizada de
caráter permanente por uma determinada bandeira, e que não se limitem a
manifestações públicas esporádicas.

06 (seis) representantes dos Conselhos Municipais legalmente constituídos no Município,
sendo:
a)

O1 (um) do Conselho Municipal de Saúde;

b)

OI (um) do Conselho Municipal de Educação;

c)

OI (um) do Conselho Municipal de Assistência Social;

d)

03 (três) de outros Conselhos Municipais.

04 (quatro) representantes do Poder Público, pertencentes aos seguintes órgãos:
a)

01 (um) do Serviço de Informações ao Cidadão - SIC;

b)

01 (um) da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES);

c)

OI (um) da Secretaria Municipal da Educação;

d)

O1 (um) da Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo único. Na composição e funcionamento do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social

deverá ser observado:

1
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•

•

Art. 2º

1-

O mandato dos membros do Conselho terá a duração de 02 (dois) anos, podendo os
representantes serem reconduzidos uma única vez;

Jl-

Os representantes titulares terão número igual de suplentes;

lll-

Os representantes dos incisos I e li deverão ser escolhidos em Assembléias convocadas
especificamente para esta finalidade, sendo: as organizações não governamentais, contidas
na alínea b, deverão comprovar sua personalidade jurídica, sede e atuação no município
de Bauru há pelo menos 02 (dois) anos; os representantes das pessoas fisicas e os de
movimentos sociais, contidos na alínea a e e respectivamente, serão convocados através
de Chamamento Público e, se necessário, ocorrerá processo eleitoral, em regime de
votação, para a eleição de seus representantes;

IV-

A titularidade da representação da sociedade civil e respectiva suplência serão exercidas
pelos órgãos com o maior número de votos obtidos em cada um dos segmentos das
representações de que trata este artigo;

V-

Sempre que se faça necessário e em função da tecnicidade dos temas em
desenvolvimento, o Conselho poderá constituir grupos técnicos, comissões especiais,
temporárias ou permanentes para o desempenho de suas funções;

VI -

O Conselho Municipal de Transparência e Controle Social aprovará por maioria simples
de seus membros e a formalização dos seus atos administrativos tomam forma de
Deliberação;

Vil -

A organização, o funcionamento e as atribuições do Conselho Municipal de Transparência
e Controle Social serão normatizados em seu Regimento Interno, e aprovado pela Plenária
do Conselho;

VIII -

A participação no Conselho Municipal de Transparência e Controle Social
voluntária, sem qualquer remuneração aos seus membros .

será

O Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, no desempenho de suas funções,
dividir-se-á em:
1-

Comissão Executiva, composta por 04 (quatro) membros, sendo:
a)

01 (um) presidente;

b)

OI (um) vice-presidente;

c)

OI (um) primeiro secretário;

d)

O1 (um)

segundo secretário.

Parágrafo único. O Presidente e demais membros da Comissão Executiva deverão ser eleitos pelos membros do
Conselho em sua primeira reunião ordinária, dentre os Conselheiros Titulares.
Art. 3º

O Poder Executivo publicará, oportunamente, e por Decreto, a nomeação dos componentes do
Conselho Municipal de Transparência e Controle Social.

Art. 4°

A atribuição correlata à competência deste Conselho está disposta no art. 24 da Lei Municipal nº
6.399, de 12 de agosto de 2.013.
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Ref. Dec. nº 12.439/14
Ar!. 5°

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 18 de março de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

•

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANJLO ALTAFJM PINHEIRO
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

•

3

.
PREFEITURA MUNI
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 12.347. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2.013
Regulamenta o acesso a informações previsto na Lei

P. 36.639/12

Municipal nº 6.399, de 12 de agosto de 2.013.

O PREFElTO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do
Município de Bauru, e tendo em vista o que dispõe o art. 41 da Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1.988,

DECRETA
Art. !º

A sistemática de procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal
Direta e Indireta e pelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos municipais para a
realização de atividades de interesse público, à vista das normas gerais estabelecidas na Lei Federal nº 12.527, de 18 de
novembro de 2.011, para a concessão de informações, devem seguir os procedimentos previstos no presente decreto.

•

•

Parágrafo único.

Informações devem ser consideradas como dados processados ou não, que podem ser utilizados para produção e
transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.

Art. 2°

A Administração Indireta no âmbito do Município de Bauru compreende autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações públicas.

Art. 3°

O SIC - Serviço de Jnfonnações ao Cidadão da Administração Direta funcionará junto ao Gabinete do Prefeito,
possuindo a seguinte competência:
1-

realizar atendimento presencial e/ou eletrônico de orientação ao público sobre os respectivos direitos, sobre o
funcionamento do Serviço de Informações ao Cidadão - SIC e tramitação de documentos;

II -

protocolar documentos e requerimentos de acesso a informações, bem como encaminhar os pedidos de
infonnações às respectivas Secretarias Municipais ou órgãos da Administração Indireta;

III -

controlar o cwnprimento de prazos por parte das Secretarias Municipais;

IV -

realizar o serviço de busca e fornecimento de documentos, dados e informações ou fornecer ao requerente
orientação sobre o local onde encontrá-los;

V-

manter intercâmbio permanente com os serviços de protocolo e arquivo;

VI -

buscar infonnações junto aos gestores de sistemas informatizados a bases de dados, inclusive de portais e sítios
institucionais.

Parágrafo único.

O Prefeito Municipal e as autoridades máximas dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Indireta,
designarão os responsáveis pelos respectivos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC .

Art. 4º

O Serviço de Informações ao Cidadão - SIC responsável pelas informações, deverá conceder o acesso imediato às
inforn1ações disponíveis.

§1'

Na impossibilidade de conceder o acesso imediato, o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, em prazo não superior
a 20 (vinte) dias, deverá:
I-

comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II -

indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido;

Ul -

comunicar que não possui a infonnação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a
detém ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de
seu pedido de informação.

§ 2'

O prazo referido no§ 1º deste artigo poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da
qual será cientificado o interessado.

§ 3'

Sem prejuízo de segurwiça c da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o Serviço (1'"'
Informações ao Cidadão - SJC do órgão ou entidade, poderá oferecer meios para que o próprio interessado pos~.i
pesquisar a informação de que necessitar.
Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o interessado deverá ser
informado sobre a possibilidade de recursos, prazos e condições e local para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe
indicada a autoridade competente para sua apreciação.

1
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§ 5'

A informação armazenada em fonnato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do interessado.

§ 6'

Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio
de acesso universal, serão informados ao interessado, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, (no

SIC) obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da
obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o interessado declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo
tais procedimentos.

•
•

Art. 5°

Todos os requerimentos de infonnação deverão conter os dados do interessado (nome e endereço completo, R.G., CPF,
telefone. email) e deverão ser encaminhados ao SIC, com as infonnações prestadas pela respectiva secretaria, para
fornecimento da resposta, ainda que encaminhado a setor diverso.

Art. 6°

Cada secretaria indicará um titular e um suplente para efetuar a busca, fornecimento de documentos, além de contro: ..1
os prazos legais dos requerimentos afetos à respectiva secretaria e manter informado o responsável pelo SIC.

Art.7°

As próprias secretarias indicarão responsáveis por alimentar e manter atualizado o site transparência no âmbito das
respectivas competências .

Art. 8°

Em caso de dúvida para a concessão da infonnação, o servidor responsável pelo SIC poderá convocar a Comissão de
Acesso à Infonnação.

Art. 9'

A Comissão de Acesso à Informação da Administração Direta será designada por Portaria do Gabinete para atuação
pelo período de 2 (dois) anos e terá a seguinte composição:
I-

1 (um) membro responsável pelo Serviços de Informações ao Cidadão - SIC;

li-

1 (um) membro da Secretaria dos Negócios Jurídicos;

UI-

1 (um) membro da Secretaria Municipal da Administração;

IV-

1 (um) membro da Secretaria Municipal de Economia e Finanças;

V-

1 (wn) membro da Secretaria Municipal de Saúde;

VI-

1 (um) membro da Secretaria Municipal da Educação.

Parágrafo único.

Na portaria de designação deve constar a nomeação dos respectivos suplentes de cada Secretaria Municipal que atuarão
sob a presidência do responsável pelos respectivos Serviços de lnfonnações ao Cidadão - SIC.

Art. 10

Os pedidos de reconsideração e recursos deverão ser protocolados junto ao SIC, devendo constar no ato do
indeferimento as razões do indeferimento, a fundamentação legal, o prazo para recurso, a autoridade competente para
pedido de reconsideração ou recurso.

Art. 11

O serviço de busca e fornecimento de informação é gratuito salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo
órgão ou entidade pública consultada, nos termos da Lei Mwlicipal nº 6.399, de 12 de agosto de 2.013.

Art. 12

Os documentos requeridos ficarão disponíveis para consulta do requerente pelo prazo de 7 dias úteis, a partir da data de
comunicação de sua disponibilidade no órgão público, devidamente registrado e documentado.

Art. 13

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 11 de dezembro de 2.013.

RODRJGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAUIUCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JUIUDICOS
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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DECRETO Nº 12.373. DE 27 DE DEZEMBRO DE 2.013
Regulamenta o Conselho Municipal de Transparência e
Controle Social, criado pela Lei Municipal nº 6.399, de 12
de agosto de 2.013, que regula o acesso à infonnação.

P. 36.639/12

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 51 da Lei

Orgânica do Município de Bauru,
DECRETA
Art. 1°

O Conselho Municipal de Transparência e Controle Social terá a seguinte composição:
1li 111 -

•

I (um) membro responsável pelos Serviços de Informações ao Cidadão - SJC;
1 (um) membro da Secretaria dos Negócios Jurídicos;
1 (um) membro da Secretaria Municipal da Administração;
1 (um) membro da Secretaria Municipal de Planejamento;
l (um) membro da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB;

IV VVI 1 (um) membro da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil;
Vil- 4 (quatro) membros de entidades representativas da sociedade civil, desde que constitui das há pelo
menos 1 (um) ano.
§ 1º

Os membros de que trata o inciso VII serão convidados mediante chamamento público, que será divulgado
no Diário Oficial de Bauru em até 05 (cinco) dias após a publicação deste decreto. Caso haja mais de 04
(quatro) entidades interessadas haverá sorteio em plenária especifica para esse fim.

§ 2º

Na portaria de designação deve constar a nomeação dos respectivos suplentes, que atuarão sob a
presidência do responsável pelos respectivos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC.

Art. 2°

A formação do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social dar-se-á por portaria do Prefeito
Municipal da seguinte forma:

•

J-

Os membros e suplentes referentes aos incisos I a IV do artigo 1º serão indicados pelo Prefeito
Municipal;

II -

O membro e suplente referentes ao inciso V do artigo lº serão indicados pelo Presidente da
EMDURB;

III -

O membro e suplente referentes ao inciso VI do artigo 1° serão indicados pelo Presidente da OAB;

IV -

Os membros e suplentes referentes ao inciso VII do artigo 1° serão indicados pelas respectivas
entidades.

Art. 3°

A atribuição correlata à competência deste Conselho está disposta no artigo 24 da Lei Municipal nº 6.399.
de 12 de agosto de 2.013.

Art. 4°

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 27 de dezembro de 2.013.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL
MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURlDJCOS
Registrado no Departamento de Comunicação e Docwnentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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P. 37.199/10

DECRETO Nº 11.871, DE 18 DE JUNHO DE 2.012
Regulamenta a Lei nº 6.067, de 04 de maio de 2.011,
definindo diretrizes e aprova normas técnicas para a
atuação do Sistema Integrado de Fiscalização
Financeira, Contabilidade e Auditoria do Poder
Executivo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art.
51 da Lei Orgânica do Município de Bauru; e

•

Considerando

a necessidade de regulamentar o Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e
Auditoria do Poder Executivo que criou a Controladoria Geral do Município;

Considerando

a necessidade de adequar a sua missão institucional às finalidades dispostas na Constituição
Federal e legislações afins;

Considerando

ainda, a proposta de tornar transparente e pública as ações a cargo dos órgãos integrantes do
Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria;
DECRETA

Art. Iº

Aprova o Regulamento do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e
Auditoria do Poder Executivo constituído dos Anexos l e li deste Decreto, bem como dos atos

complementares supervenientes.
Art. 2°

O Regulamento ora instituído define as diretrizes, princípios e composição do Sistema Integrado
com a finalidade de disciplinar e padronizar a atuação do mesmo.

Art. 3°

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 18 de junho de 2.012.

•

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI N' 6.193, DE 09 DE MARCO DE 2.012
Institui o Conselho Municipal de Segurança
Pública do Município de Bauru e dá outras
providências.

P. 56.049/11

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru. faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. !º

Fica instituído o Conselho Municipal de Segurança Pública do Município de Bauru, vinculado ao Gabinete do
Prefeito. de natureza deliberativa das políticas de Segurança Pública junto ao Poder Executivo em nível local
municipal.
CAPÍTULO!
DO OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÂO

•

Art. 2'

•

O Conselho Municipal de Segurança Pública de Bauru fica instituído com os seguintes objetivos:
I-

formular, encaminhar e deliberar propostas junto aos poderes constituídos no âmbito local,
especialmente o Poder Executivo, bem como acompanhar a implementação de políticas relacionadas ao
enfrentamento à violência e a criminalidade;

II -

monitorar e avaliar as políticas públicas na área da Segurança Pública;

III -

estimular, em todos os órgãos governamentais envolvidos com Segurança Pública, iniciativas que
promovam o enfrentamento à violência, o desenvolvimento de medidas preventivas e sócio-educativas,
entre outras medidas, por meio de:
a)

Programas de instrução e divulgação nas comunidades de assuntos relativos à prevenção da
violência, como projetos e campanhas educativas para a redução da violência interpessoal;

b)

eventos comunitários que fortaleçam os vínculos da comunidade e estabeleçam redes de
solidariedade com as organizações policiais, destacando o valor da integração de esforços no
desenvolvimento de ações preventivas e repressivas qualificadas.

IV -

colaborar na identificação das deficiências de instalações tisicas, equipamentos, armamentos,
viaturização, formação qualificada e na implementação de suas estratégias de policia de proximidade e
segurança;

V-

elaborar relatórios trimestrais sobre as condições da Segurança Pública no Município e encaminhar aos
órgãos operativos em âmbito local, estadual e federal, na área de segurança pública e defesa social, de
acordo com os modelos fornecidos pelas mesmas;

VI -

aprovar seu regimento interno.

Art. 3°

O Conselho Municipal de Segurança Pública vincula-se às diretrizes da Secretaria de Estado da Seguranç"
Pública do Governo do Estado de São Paulo.

Parágrafo único.

No âmbito federal, o Conselho Municipal de Segurança Pública seguirá as orientações do Ministério da Justiça,
por parte das secretarias que tenham ações que objetivam articulações das políticas federais de enfrentamento e
prevenção ao crime e a violência.
CAPITULO li
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÂO
Seção I
Do formato do Conselho Municipal

Art. 4°

O Conselho Municipal de Segurança Pública do Município de Bauru deverá contar com a participação de
membros titulares e suplentes e deverá ser formado pela seguinte estrutura:

r-

Ot (um) representante da Prefeitura Municipal de Bauru;
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II -

O1 (um) representante do Comando de Policiamento do Interior-4 - CPI-4;

lll -

OI (um) representante da Polícia Civil - indicado pelo Departamento de Polícias Judiciária de São

Paulo Interior- Deinter-4;

•
•

JV -

Ol (um) representante indicado pelos Conselhos Comunitários de Segurança - CONSEG;

V-

OI (um) representante da Policia Federal, indicado pelo Chefe da Delegacia da Polícia Federal em
Bauru;

VI -

OI (um) representante da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social;

VII -

OI (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento;

Vlll -

OI (um) representante da Defesa Civil de Bauru;

IX -

01 (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos Humanos;

X-

OI (um) representante do Conselho Tutelar de Bauru;

XI -

01 (um) representante do Conselho Municipal da Condição Feminina.

§ lº

A referida estrutura admite modificações nos casos de ausência ou impossibilidade de participação de
representantes dos órgãos supracitados, mediante a indicação de suplentes.

§ 2º

Os membros do Conselho serão indicados, dentre pessoas de comprovado interesse pelos problemas de
Segurança Pública, pelos órgãos ou entidades a que pertencem.

§ 3º

Cada membro titular do conselho terá um suplente da mesma categoria para representação substitutiva no
período do mandato.

§ 4º

No caso de vacância do cargo, o órgão ou entidade deverá indicar novo representante ou manter o respectivo
suplente.

§ 5º

Os membros da sociedade civil no referido Conselho, de que se trata o art. 4°, inciso VIII, terão mandato de 02
(dois) anos, podendo ser reconduzidos através de nova indicação .

§ 6º

A representação governamental terá mandato de 04 (quatro) anos, coincidente com o mandato eletivo
correspondente.

Seção II
Do funcionamento
Art. 5°

Competirá aos membros do conselho eleger um presidente e um vice-presidente, cujos mandatos serão de 01
(um) ano.
·

§ 1º

As eleições e deliberações do conselho obedecerão ao critério da maioria simples de votos dos membros
efetivos.

§ 2º

As reuniões deverão ser devidamente registradas em atas. Estas devem conter todas as deliberações do dia e a
assinatura de todos os conselheiros presentes, sendo posterionnente publicadas no Diário Oficial.

Art. 6º

As reuniões do Conselho ocorrerão mensalmente nos dias, horários e locais que deverão ser estabelecidos pelos
conselheiros.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 7°

O Conselho Municipal de Segurança Pública instituirá comissão executiva permanente, que se empenhará para
que sejam implementadas as deliberações adotadas além de dar encaminhamento às respectivas providências.
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Parágrafo único.

O Conselho instituirá também comissões de trabalho com incumbências específicas que oferecerão relatórios

quinzenais das atividades desenvolvidas e apresentarão sugestões para viabilizar as deliberações tomadas,
calcadas sempre em pesquisas, dados e estudos das várias situações reveladas.

Art. 8°

Os órgãos da administração direta e indireta cooperarão com o Conselho no cumprimento de suas finalidades,
propiciando os recursos materiais e humanos necessários ao seu efetivo funcionamento.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

•

Art. 9°

O Conselho Municipal de Segurança Pública do Município de Bauru elaborará seu regimento interno, dispondo
sobre sua organização, seu funcionamento e suas diretrizes básicas de atuação e forma de processo eleitoral para
escolha de seus representantes.

Art. 10

A função de membro do Conselho Municipal de Segurança Pública de Bauru é considerada serviço público
relevante e não será remunerada.

Art. 11

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Projeto de iniciativa do

PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

•

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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ESTADO DE SÃO PAULO

LEI N" 6.069. DE 09 DE MAIO DE 2.011
Institui, no Município de Bauru, o
Conselho Municipal de Direitos Humanos
e dá outras providências.

P. 27.917/08

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. !º

Fica criado, nos termos do artigo I88 da Lei Orgânica do Município de Bauru o Conselho Municip;;il

Direitos Humanos - CMDH.

•

Art. 2°

O Conselho Municipal de Direitos Humanos - CMDH - vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito

Municipal, tem por finalidade a promoção e a defesa dos direitos da pessoa humana, com a finalidade de

investigar as violações de direitos humanos no território municipal, encaminhar às autoridades competentes as
denúncias e representações que se sejam dirigidas, estudar e propor soluções de ordem geral para os problemas
referentes à defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana.

Art. 3'

O Plano Municipal de Direitos Humanos conterá as diretrizes para o alcance do disposto no artigo 2°, qual será
ratificado pelo Prefeito Municipal.

Art. 4°

Constituem direitos humanos, sob a proteção do Conselho Municipal de Direitos Humanos, os direitos e
garantias fundamentais, previstos nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica do Município, no
Plano Municipal de Direitos Humanos, na legislação das três esferas e nos tratados e convenções internacionais
de que o Brasil seja signatário, compreendendo os direitos individuais, coletivos e sociais.
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 5°

Na promoção dos direitos humanos e de seu efetivo respeito por parte dos Poderes Públicos, dos serviços de
relevância pública e dos particulares, compete ao CMDH:

I•

•

II •
li] •

IV·

V•
VI·

VIII·

IX·

x.

receber e encaminhar às autoridades competentes petições, representações, denúncias ou queixas de
qualquer pessoa ou entidade por desrespeito aos direitos individuais e coletivos assegurados nas
Constituições Federal, Estadual e Municipal, bem como auxiliar as vítimas nessas situações,
especialmente quando se tratar de torturas, improbidades administrativas, execuções sumárias ou
arbitrárias, desaparecimentos forçados ou involuntários, assédio moral ou qualquer outra ocorrência
que o Município tenha se obrigado a punir em atos dos quais seja signatário;
propor às autoridades de qualquer dos Poderes do Município a instauração de sindicâncias ou
processos administrativos para a apuração de responsabilidades por violações aos direitos humanos;
redigir e publicar trabalhos, emitir pareceres, promover seminários e palestras, realizar e divulgar
pesquisas, organizar campanhas pelo rádio, televisão e jornal, de fonna a difundir o conhecimento e a
conscientização dos direitos fundamentais e dos instrumentos legais e serviços existentes para a sua
proteção;
manter intercâmbio e cooperação com as entidades e órgãos públicos ou privados. estaduais.
nacionais ou internacionais, de defesa dos direitos humanos;
instituir e manter atualizado um centro de documentação onde sejam sistematizados dados e
informações sobre as denúncias recebidas e recomendações do Conselho contendo medidas adotadas
pelos diversos órgãos públicos para seu cumprimento, garantindo seu acesso ao público em geral;
requisitar dos órgãos públicos estaduais certidões, atestados, informações, cópias de documentos e de
expedientes ou processos administrativos;
solicitar aos órgãos federais, estaduais e municipais, dos elementos referidos no inciso anterior,
resposta em 30 dias;
solicitar às autoridades competentes a designação de servidores públicos para o exercício de
atividades específicas;
expedir, no âmbito do Município de Bauru, recomendações a entidades públicas e privadas para
adoção de providências que julgar necessárias à proteção dos direitos humanos, fixando prazo para o
seu atendimento ou para a justificativa da impossibilidade desse atendimento;
recomendar a inclusão dos direitos humanos como matéria dos currículos dos cursos de formação dos
integrantes de órgãos do Governo Municipal bem como incluir questões relativas a Direitos
Humanos, gênero e diversidade nos concursos públicos do Município;
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Parágrafo único.

XI -

elaborar o seu Regimento, com base nas diretrizes estabelecidas pelo Plano Municipal de Direitos
Humanos, além de regular as atribuições das Comissões e regular o processo eleitoral a fim de definir
as atribuições dos cargos;

XII -

exercer outras atribuições especificadas nesta lei.

Quando o CMDH tiver conhecimento da prática de ilícito administrativo, civil, penal ou político, deverá
comunicar o fato à autoridade competente para promover a responsabilidade cabível, independentemente da

apuração de conduta ou situação ofensiva aos direitos humanos de competência do CMDH.

•

Art. 6°

O Conselho, no exercício de suas atribuições, não está sujeito a qualquer subordinação hierárquica e está ligado
diretamente ao Gabinete do Prefeito Municipal, estrutura básica do Poder Executivo .

Art. 7°

No exercício de suas funções, o CMDH poderá, no âmbito do Município de Bauru, formular e controlar a
execução das políticas públicas setoriais ligadas aos direitos da pessoa humana.

Art. 8°

O Conselho Municipal de Direitos Humanos - CMDH será composto pelos seguintes membros efetivos,
nomeados pelo Prefeito Municipal:

§ 1º

1-

Poder Público;

Il -

Sociedade civil.

O Poder Público a que se refere o inciso I, será representado por 04 (quatro) membros representantes do Poder
Executivo, sendo:
a)
b)
c)

§ 2º

A sociedade civil a que se refere o inciso II, poderá ser representada por 08 (oito) membros, sendo:
a)
b)

•

02 indicados pela Secretaria do Bem-Estar Social;
OI indicado pela Secretaria de Saúde;
01 indicado pela Secretaria da Educação.

02 representantes da Defensoria Pública, que serão convidados;
08 representantes de entidades e movimentos que atuam para afirmar e garantir os direitos humanos em
todas suas expressões.

§ 3º

A direção do Conselho será exercida por um Presidente e um Vice-Presidente, dentre os membros do Conselho,
eleitos por eles próprios, na primeira Sessão Plenária, após o término do último mandato.

§ 4º

O mandato da Presidência do Conselho será de 02 (dois) anos, com direito a uma única recondução.

§ 5º

Para cada membro titular será indicado um suplente, que o substituirá em seus impedimentos.

§ 6º

O Poder Legislativo, Judiciário e o Ministério Público serão convidados a participar do Conselho.

§ 7º

As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, a qualquer titulo, sendo, porém, consideradas
serviço público relevante, para todos os fins.

Art. 9°

Caberá ao Presidente do Conselho:
I - gerir os recursos destinados ao Conselho;
II -

dirigir e fiscalizar todas as atividades do Conselho;

III - representar o Conselho perante autoridades, órgãos e entidades;
IV - dirigir-se a autoridades. órgãos e entidades para obter elementos de que necessite para o cumprimento das
finalidades institucionais do Conselho;
V - proferir voto de desempate nas deliberações do Conselho, quando necessário;
VI - exercer outras atribuições definidas no Regimento do Conselho.
Art. I O

São órgãos do Conselho Municipal de Direitos Humanos:
JO Plenário;
II - Comissões Temáticas permanentes.

Parágrafo único.

Poderão ser criadas Comissões Especiais para execução das atividades determinadas:
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a)

Os temas das comissões serão definidos em reuniões do Plenário de acordo com as necessidades, que
terão atribuições específicas, conforme determinar o Regimento Interno.

Art. l l

As despesas decorrentes do funcionamento do CMDH correrão à conta de dotações consignadas no orçamento
da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES.

Parágrafo único.

Os Conselhos podem buscar nas diversas esferas do poder estatal e junto à iniciativa privada, de forma regular,
os recursos imprescindiveis a garantia do funcionamento institucional e a capacitação dos conselheiros, dentre
outras ações de proteção e promoção de direitos, que possam e devam ser desenvolvidas.
DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

•

Art 12

A escolha dos representantes de entidades e movimentos conforme previsto na letra "c", parágrafo segundo do
artigo 8°, se dará observando-se os seguintes procedimentos:
a) até 10 (dez) dias após a publicação desta lei, as entidades e movimentos que desejarem participar votando e
sendo votadas para integrarem o CMDH deverão se manifestar por escrito junto ao Gabinete do Prefeito;
b) após este prazo, o gabinete do prefeito terá dez dias para convocar os inscritos e realizar a assembléia, que
elegerá os oito membros titulares e seus respectivos suplentes;
e) os eleitos serão indicados ao Prefeito dentro do prazo estipulado no artigo 13 da presente Lei;
d) a disposição transitória se aplica exclusivamente para a eleição da primeira composição do CMDH,
devendo as futuras observar o que dispor o Regimento Interno, que será elaborado conforme atribuição
descrita no inciso XI, Art. 5° da presente Lei.
DISPOSIÇÕES FINAIS

•

Art. 13

Os Membros se comprometerão a promover e respeitar os direitos humanos, devendo cumprir esse
compromisso, sob pena de serem suspensos como membro dos conselhos.

Art. 14

As primeiras indicações dos membros do Conselho de que trata o artigo 8° deverão ser feitas ao Prefeito
Municipal, em 30 (trinta) dias contados da publicação desta lei.

Art. 15

Esgotado o prazo de que trata o artigo anterior, o Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias, nomeará os
Conselheiros, que tomarão posse dentro de 05 (cinco) dias e instalarão o Conselho .

Art, 16

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 09 de maio de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

DARLENE MARTIN TENDOLO
SECRETÁRIA DO BEM-ESTAR SOCIAL

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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Institui o Piano Diretor l'art/cipati1'0 do M11niciplo de Bau/'IL

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do ari:51 da Lei Orgânica do Município de
Bauru faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancióna ~ promulga a seguinte lei:
TITULO 1 - OBJETO DA LEI E ÂMBITO DE APLICAÇÃO DOS PRINCiPIOS,DA FUNÇÃO
DOS INSTRUMENTOS 00
SÓCIO-A,JVIBIENTAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE
DESENYOLVIMENTO DO MUNlciPIO•

t

CAPITULO l - OBJETO DA LEI E ÂMBITO DE APLICAÇÃO
CAPÍTULO II • DOS PRINCÍPIOS
CAPÍTULO Ili • DA FUNÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL Q~_Cll?ADE E l?A PROPRIEDADE
TITULO II
CAPITULO J · DO TERRJTÓRJO DO MUNJCiPIO
TITULO lll

CAPITULO 1 - DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
SEÇÃO 1- Do Macro:wneamento
SEÇÃO 11 - Do Parcelamento do Solo
SEÇÃO lll • Do Uso e Ocupação do Solo Urbano
SEÇÃO IV• Do Uso e Ocupação do Solo Rural" ··-·
CAPITULO li • DAS ÁREAS ESPECIAIS
CAPITULO llI · DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA
SEÇÃO 1 • Do Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórias
SEÇÃO li • Do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban~ (IPTU) Progressivo no Tempo
SEÇÃO lll • Da Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública
SEÇÃO IV • Da outorga onerosa do direilo de construir e da alteração do uso do solo
SEÇÃO V • Da transferência do direito de construir

SEÇÃO Vl , Da concessão de uso especial
SEÇÃO VII • Das operações urbanas consorciadas
SEÇÃO Vlll • Do direito de preempção
·
SEÇÃO IX· Do Estudo de Impacto de Vizinhança-EIV

TITULO IV· OAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DOS SETORES"DE PLANEJAMENTO URBANO
E RURAL
.

REF. LEI 5631

TÍTULO XI
DAS OISPOSIÇÕESTRANSITqRJAS

per;;,;.;;;;;,~;;;~~

Para ~feito do ·weliciente aproveitame~to,
·vigência aquel~ definidos na
Lei Municipal n' 2339/82, até a regulamentação dá ourorga onerosa, prevista na presente lei.

Art.265-

Art.266 ·

A legislação Municipal referente ao Uso e Ocupação do Solo, estará em vigor até a sua
· revisão confomle previsto nesta presente Lei.
·
TÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I

Art.267•

Os mapas mencionados nos artigos e autuados neste processo, nÚmeradÓs por folhas O1-A à
09-A, fazem parte integrlll)ti: dé.stc Plano Diretor, como Anexo 1.

Art.268-

Após a aprovação do presente Plano Diretor, deverá ser atualizado e registrado em mapas
· ··
.
específicos ~onstantes do artigo 267: · .
1o perimetre urbano do muní<:ipio, contempland_o_ as. alle,:açõcs que forem efetuadas
através de legislação específica e aquelas definidas nesta presente lei;
li as áreas destinadas a proteção ambiental, de mananciais, para implantação- de
projetos de habitaÇ;i<> de interesse social e outras definidas na presente lei.

Art.269-

São parte integrante des1a·Lei os"anexos a seguir:
: IAnexo li - Relação de imóveis tombados pelo CODEPAC.
li ··· Anexo Ili - Relação Metas Físicas e Propostas d~s Políticas Soci_ais.

Art.270 •

As metas·e ações previstas nesta Lei deverão ser executadas no período de:
1curto prazo: até o final de 2009;
·
'
li médio praio: até o final de2012;
Ili longo prazo: até o final de 20 l6;

Art.271 -

F.ste Plano Diretor Participativo deverá ser revisto no prazo mínimo de 04 (quatro) anos e oo
máximo de 10 (dez) anos, a partir da pub!içaçiiô'àesta Cê,, a cfiiéíio do Conselho do
Município dcllauru, garantindo-se an1pla participação através de reuniões públicas em cada
um dos setores urbanos e rurais.

Parágrafo Único -O Plano Diretor Pa11icipativo poderá ser alterado a qualquer teinpo, através de projclo de
lei de iniciativa dos Poderes E.«cutivo, Legislativo, ou de iniciativa popular.
Art.272 -

1:.sta Lei entra on1 vigor a· partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial a Lei 3.622 de 05 de outubro de 1993 e derrogada a Lei 4.126, de 12
de setembro de 1996.

§ !º -

Quanto a Lei n• 4.126, de 12 de setembro de 19%, continua em vigor seu artigo 19 "caput"
e parágrafo único.

§ 2• -

Continuam em vigor
Leis número 4.296, de 07 de abril de 1998 (APA 1 - Encosta do
Batalha) , número 4.704, 18 julho de 2001 {APA 3 - Água P:!rada) e número 4.605, de 27
de novembro de 2000 (APA 2 - Vargcm Limpa-Campo NÓvo).
·

. REF. LEI 5631
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O artigo 4. das Leis Municipais 4.704, de 18 de julho de 2001 e 4.i96, d~ 07 de abril de

1998, conlinua em· vigor com a redação que lhe.foi conferida pelo artigo 62 deste Plano
Diretor.
•
·, A legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, estará em vigor até a sua
revisão conforme previsto no artigo 55 dest~ presente lei.
Bauru, 22 de agosto de 2008

-~o-u,~PROF. JOSÉ GUALBERTO
PREFEI

A MARTrNS ANGERAMI

ICÜ>AL

Projeto de iniciativa do

. PODER EX.E;CUTIVO
Registradá no Depanamento de-

Prefeitura, na mesma data.

:IRA

P.ARTAMENTO
E DOCUMENTAÇAO

ANEXOU
RELAÇÃO DOS IMÓV°EISTOMBADOS PELO COÓEPAC
O CODEPAC, Conselho de Defesa

do. Patrimônio

Cultural_, _instituído pela Lei Municipal nº

3.486/92, através de seu presidente, toina pública a relação dos imóveis e séus respectivos proprietários, que

encontram~se elencados para tombamento em razão de seu rckvanle interesse histórico/cultural e

arquitetônico para o Município, conforme a seguir de.scrcve~se:

•· - RÉF. LEI 5631
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

REF. PROCESSO 130.180/2019- ORGANOGRAMA GERAL

FOLHAS

Declaração de Ordenador da Despesa
(Atendimento ao art.16 da Lei de Responsabilidade Fiscal)
Na qualidad_e de ordenador da despesa, declaro que o presente gasto dispõe de
suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa.
Conformando-se às orientações do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, motivo pelo qual, foi encartado cópia do respectivo anexo desses
instrumentos orçamentários do Município.
Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também considerando sua
eventual e posterior operação:

1

Descrição
Exercício 2019

1

Unid. 1 Valor
R$

· Valor da desoesa
Imoacto sobre o Orcamentd
Imoacto sobre o Caixa;;

191.980.84
0.0216%
0.0216%

o/o
o/o

Exercício 2020
Rí

Valor da desoesa
Imoacto sobre o Orcamentom
Imoacto sobre o Caixaiv

1.232.747.35
0.1321%
0.1321%

o/o
o/o

Exercício 2021
Valor da desoesa
Imoacto sobre o olaneiamento orcamentáriov
Impacto sobre o Caixav1

.

Rí

1.319.286.21
0.1347%
0,1347%

o/o
o/o

-

Declaramos tambem que, de acordo com o processo de reestruturaçao geral da
Prefeitura, esse impacto ocorre em razão de ter sido desmembrado.
Tão logo ocorram os ajustes com as demais Secretarias, o impacto se anula. Os
demais ajustes devem ser encaminhados com URGÊNCIA para que não se
concretize o impacto dessa dec

ção.

;J

!'

i Valor o
li

Valor d

mPrevisã
lv Previsão

888,477 ,738,00

,...=~

.•

· R$ 888.477.738,00
'são IPCA): R$ 932.991.624,90
,90
21 (Previsão WCA): R$ 979.546.706,15

v Previsão
•.; o....,,;~,r,. .ln,..,;.,., 7n? 1- 12 <C Q7Q 'idl'. 70/'i 1 <;

•

••

\

.;e~• ~!"-,. ""-~" ~ /,';_

-',i "'-

~GJ;9~\~1~1,f:i.

·. ,.·Sif· ·:,J' GE AIJ''·«
~·~,, ~-.{!" ~" .. -t?i':'~~;0

R$5,927,77

R$ 71,133,29

R$16,953,43

R$ 95,990,42

R$ 0,00

R$1.975,92

R$1.151.885,02

IMPACTO REALIZADO CONFORME DETERMINA O INCISO IDO ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000
IMPACTO MENSAL NA FOLHA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU R$ 32,170,499,87 -Agosto/2019

0,298 %
',4 iCIJSTe·MENs'All li4:i,f!é-''J,,1'J2019~~·,c P,;
R$ 95,990,42
•.

0 M~1'

~~--

~f" .. -·>-!'

Meses

1

....., ... u .... õ/U

1 ,,

...

-.

(J',\l:'"'7,

,,v~JP.-b.~ª'~~•~1~'~•~"';~"'L"':

.... -~YPft{sr~,
.... .... ,uu,,,

1

....,. ....

~35.995,23

DATA: 25/09/2019

OBS: VALE COMPRA, VALE REFEIÇÃO E VALE TRANSPORTE NÃO CONSIDERADOS PARA EFEITO DE IMPACTO SALARIAL

-n

.,,

o

::e

:i::

,~

r--

~

or,

z

:Ir-- IN

~

-•

CARGOS EM COMISSÃO
ÓRGÃOS

':t":

.1

Qtde

Valor

Finanças

8

Seplan

4

R$

Instituto

o

RS

TOTAL

45

196.484,61

FÉRIAS CONSTITUINTES

R$
R$
R$
R$

TOTAL

R$

265.145,06

GoverÁQ

;,~-:

~ t.

i>J~ :

GRATIFICAÇÃO NATALINA
PREVIDÊNCIA

,' ';</~33· ,h,;·---.

}~.,:~

,,

~

19.680,45

16.373,72

46.828,83
5.457,91

TOTAL VIGENTE

Valor

{ R$
.R$r.;--1143:~Ô?:;'32, '-{: ~~; ? ~3f'IJ'"
j
R$
".
<':' '" •S
~-'
R$
7
R$
33.296,84

Gabif:\êt't~;-~ ·,;:;,,.'..

FUNCÕES OE CONFIANCA

ÓRGÃOS

TOTAL PROPOSTO

TOTAL VIGENTE
Qtde

,.
TOTAL PROPOSTO

Qtde

Valor

·•,-t,~l2:"'0,l

R$'.7710:94·9J4.,

166.059,33

Gabinete

11.509,03

Governo

o

RS

29.211,13

Finanças

35

R$

~

~

Qtde
""'i3 ._, ·.: RS

Valor
24.923,35

o

RS

24.623, 79

34

RS

' 24.273,79

.

.

10.524,45

3

R$

15.594,74

Seplan

19

R$ 12.274,45

14

4

R$

22.220,11

Instituto

o

19

RS
R$

11.149,56

55

RS
RS
R$
R$

244.594,33

TOTAL

66

.
RS
R$ 47.847,58

90

R$

70.871,1S
16.890,96

20.382,86

GRATIFICAÇÃO NATALINA

R$

58.294,98

PREVIDÊNCIA

R$ 11.403,67

R$
R$

FfRIAS CONSTITUINTES

R$

1.329,10

R$

1.968,64

TOTAL

R$

64.567,65

R$
R$
R$

95.636,68

6.794,29

R$

330.066,46

DIFERENÇA MENSAL

R$

64.921,39

DIFERENÇA ANUAL

R$

779.056,70

R$

64.921,39

R$

779.056,70

DIFERENÇA MENSAL
DIFERENÇA ANUAL

3.987,30

5.905,93

31.069,03
372.828,34

TOTAL

R$

31.069,03

!VALOR ANUAL

R$

372.828,34

IMPACTO NA FOLHA DE PAGAMENTO
R$95.990,42

R$

24,00

.,,
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R$ 68.958,40

13" SA.LÂRIO (1/12)
R$ 5.746,53

-
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R$16.435,09

R$1.915,51
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'
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~

,

¾
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~
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R$ 0,00
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•

'

líi•~iHJ&í=V~i-i■

R$ 93.055,53

-'

[MIMltf.MlldW
R$1.116.666,34

J

IMPACTO REALIZADO CONFORME DETERMINA OINCISO IDO ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000
IMPACTO MENSAL NA FOLHA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU R$ 32.170.499,87, Agosto/2019

0,289 %

R$ 99.588,03

DATA: 20/09/2019
OBS: VALE COMPRA, VALE REFEIÇÃO E VALE TRANSPORTE NÃO CONSIDERADOS PARA EFEITO DE IMPACTO SALARIAL
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~
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Admimstr:.i
lntstraçáoót·.
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O

n

~
~

s
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•
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•

~

V

~

<

•

'

~1

'

lmliil

13' SALÁRIO (1112)

R$ 20.848,68

R$1.737,39

b
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'
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I

(

,lfllPACTQ sÃúl~,A~1)>~,ANOGRA~
··:· • '·FlJNÇ~{S º.,E!.l,qNtrA.~Ç,~.

·.
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iíiiiriiiillí1rrt'll
R$4.968,94

R$579,13
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•
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'
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VALE COMPRA:. VÂ!!r~~:JA . VALE REFEIÇÃO

..
'

.

~.. ,,

.
~

VALE1RANSPORTE

[ ~ R$0,00

~

~

'

>

0'

,.

~

~

. CUSTO MENSAL

. CUSTO ANUAL

R$ 28:134,14

R$ 337.609,68

IMPACTO REALIZADO CONFORME DETERMINA O INCISO IDO ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000
IMPACTO MENSAL NA FOLHA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU R$ 32.170.499,87. Agosto/2019

0,087 %
'ii-;

'

~-.~
R$28.134,14

~'IJ;

R$ 30.109,16

R$ 32.222,82

DATA: 20/09/2019
085: VALE COMPRA, VALE REFEIÇÃO E VALE TRANSPORTE NÃO CONSIDERADOS PARA EFEITO DE IMPACTO SALARIAL
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R$4.009,14
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VALE COMPRA \/ALE REFEIÇÃO
NATALINO
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VALE TRANSPORTE .
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CUSTO MENSAL

R$ 64.921,29
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CUSTO ANUAL .

1

R$ 779.055,47

J

IMPACTO REALIZADO CONFORME DETERMINA O INCISO IDO ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000
IMPACTO MENSAL NA FOLHA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU R$ 32:170.499,87. Agosto/2019

0,202 %

DATA: 20/09/2019
OBS: VALE COMPRA, VALE REFEIÇÃO E VALE TRANSPORTE NÃO CONSIDERADOS PARA EFEITO DE IMPACTO SALARIAL
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PROC.N 2_--é,~~-'-=ir--::::;..j,-FOLHAS

PARECER ATUARIAL

Em atendimento à solicitação da Diretoria da FUNPREV - Fundação de Previdência
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru/SP e tendo em vista a
necessidade do acompanhamento dos impactos atuariais das alterações da legislação
municipal no equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência,
· emitimos parecer sobre a proposta do Projeto de Lei que prevê a reestruturação
administrativa no âmbito do Poder Executivo -· Administração Direta.

•
r·

A mencionada . reestruturaç~o modifica o organogram,a da administração direta,
alterando a estrutura de. governo, mas sem criar novas vagàs de. sérvidores.efetivos. As
vagas :rriencfonadas no projeto são de secretário, gerente e coordenador a serem
provídas por cargos· em comissão.
Mesmos que os ·cargos ei:n ·comissão sejam ocupados por servidores efetivos, os
adicion.ais das comissões de cargo não iram comporabase de cálculo das contribuições
previdenciárias e dos beneficios. ao FUNPREV.
Desta forma, não observamos qualquer impàcto financeiro e atuarial na eventualidade
de aprovação do projeto de lei em análise.
Eis nosso parecer,

•

Curitiba, 17 dé setembro de 2019 .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
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Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Recursos Humanos

~

DECLARAÇÃO SOBRE O QUADRO CARGO EM COMISSÃO

O Departamento de Recursos Humanos declara que os cargos em comissão estão de
acordo com o que dispõe a Lei Municipal n.º 6.657/2015 - que estabelece o percentual mínimo
de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivo, conforme art. !.º.

Art. 1 º O percentual mínimo de cargos em comissão do quadro de
cargos de livre nomeação e exoneração da Prefeitura Municipal de
Bauru a serem preenchidos por servidores efetivos é fixado em 30%
(trinta por cento) do total de cargos existentes.

Segue anexa, tabela que comprova a informação prestada acima, tal informação foi
atualizada até 19/09/2019.

Sandra Ma q
irola Bezerra
Diretora do Depart=µ;,,o de Recursos Humanos
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QUADRO CARGOS EM COMISSÃO -ATE 21/09/2019

:.w

e
o::

NºDE
CARGOS

CARGOS

o

1
2
3
4
5
6
7
8

9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

4
1
4

ADMINISTRADOR REGIONAL
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO GABINETE
ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL (EM EXTINÇÃO) "
ASSESSOR DE GESTAO ESTRATEGICA EM SAUDE
ASSESSOR DE GESTAO ESTRATEGICA EM EDUCAÇAO
32

31

ASSESSOR DE IMPRENSA (03 cargos em extinção)
ASSESSOR DE INFORMATICA
ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA E GESTAO TECNOLOGICA
ASSESSOR DO GABINETE
0
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (EM EXTINÇAO) ' ' • "
ASSISTENTE DE SECRETARIA (EM EXTINÇAO)' ' " " 22 ••
AUDITOR-GERAL (servidor de carreira)
CHEFE DE GABINETE
CONTADOR-GERAL (servidor de carreira)
CONTROLADOR GERAL (servidor de carreira!
COORDENADOR ADMINISTRATIVO (EM EXTINÇAO)"
COORDENADOR DA BANDA MUNICIPAL
COORDENADOR DA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL
COORDENADOR OE COMUNICAÇAO SOCIAL
COORDENADOR DE CONVENIO
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL
COORDENADOR DE INFORMATICA
COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA
COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA-TAEKWONDO,.
COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - GINASTICA ARTISTICA ••
COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - HANDEBOL••
COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - KARATE ••
COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA- KUNG FU ••
COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA -JUDÔ••
COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - TENIS DE MESA••
COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - BOXE••
COORDENADOR DO CIAM

1
1
1
3
1
2
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1.

VAGOS

OCUPADOS

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4
1
4

1

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1
1
1
3
1
2
4
1
2

o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

1
1
1
1
1
1
1
1
1

CARREIRA

1

o
o
o
o
o
1

o
o
o
o
o
o
o
1
1

o
o
1
1

o
o
1

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

LIVRE
PROVIMENTO

3
1
4
1
1
1
2
1
2
4
1
2

o
1

o
o
1
1

o
o

"T1

1
1

~-

"0
o:,,

r-

o

:e (')

1"' ~

o
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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36
37
38
39
40
41
42
43
44

COORDENADOR DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DO POUPATEMPO DE BAURU
COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
CONSULTOR FINANCEIRO
CORREGEDOR ADMINISTRATIVO
CORREGEDOR GERAL ADMINISTRATIVO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
SECRETARIA DE SECRETARIA
SECRETARIO DO PREFEITO
SUB-PREFEITO DE TIBIRIÇA
TOTAL

PERCENTUAL

1

~
1

1
2
3
1

o
o
o
o
o

41
14
1
1

3
1

o
o

120
100%

1
1

2
3
1
38
13

o
o

1
1

2

o

1

20

2
1
18

5

8

o

l

1
1

o
1

o

5

115

36

79

4%

96%

31%

69%

1
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o
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PROC.N2_=.~~µ....,~::._
FOLHAS
60

DIÁRJO OFTCIAL DE BAURU

QUINTA, 30

·

E 1.0l'l

Tabtla 7-Demonstrativo Simplifitado do Relatório dt Gestão Fiscal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
PODER EXECIITIVO
RELATÓRIO DE GFSTÀO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELA TÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL
lº Quadrimestre de 2019

LRF art 48. An(:;\o VII

Rl 100
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

VALOR

DFSPFSA COM PFSSOAL

VALOR

Ultimos doze meses

1.034.6Ji.i82,75

Despesa Total com Pessoal • OTP
Limite Máximo (incisos Lli eIli. art 20 da LRF) • 54.00%
Prudencial (parágrafo timco, art. ~2 da LRF)-51,30%
DIVIDA CONSOLIDADA
Divida Consolidada Liquida
Limite Definido por Resolução do Senado Federal

VALOR

GARANTIAS DE VALORES
Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resolução do Senado Federal

VALOR

OPERAÇOFS DE CREDITO
Operações de Crédito Internas eExternas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas eInternas
Limite Definido pelo Sai ado Federal para Operações de Crédito nor Antecipação da Recata

VALOR

RFSTOS APAGAR

ValorTotal (*)
.,rnarapd

%SOBREARCL
508.427.rn,39
558.703.214,69
530.768.053,95

49.14
54.00
51.JO
%SOBRE ARCL

-85601.919,16
1.241.562.699,30

-8.27
120.00
%SOBRE ARCL
0,00
22.00

º·ºº

227.619.828,21

%SOBREARCL
30.797A54,85

2.98
0,00
16.00
7.00

º·ºº

165.541.693,24
72.424.490,79

INSCRIÇÃO EM RESTOS APAGAR NÃO
PROCFSSADOS DO EXERCÍCIO

"

' "

'>

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA {ANTFS DA
INSCRlsÃO EMRFSTOS APAGAR NÃO PROCFSSADOS DO
EXERCÍCIO)

,,,

Everton Basilio
Diretor Departamento de Finanças

Ricardo Alonso Senfuegos
Conrador-CRC ISP 209175/0·7

Fabrn Ribas dos Santos
Contro!adona Geral

Secretario de Economia eFinanças

Clodoaldo Armando Gazzeta
Prefeito Mwiicipal

Everson Demarchi

1PROC. N2

FOLHAS
QlJTNTA. J0 DE MAfO DE 2 OJq

1

.

PREVISÃO
INICIAL

RECEITAS
!UõCEITM (EXCEfOtjfR.t.ORÇ.IJalliNTÃIIIAIIILIJ
REo;&ITAS CORRENTE$
t.lPOSTOS, TAXAS E COIITRJIIUIÇÕES De ~LHORIA
IMPOSTOS

PREVISÃO

•==
,

1,1H.267,il1,tl0
1.1sa.12u11,t10
W3.437,1H,tl0
333.S(M,415,00
14930.688,00
1.866,00
liQ.111.IQO,OO
"6.8.11,900,00
U.100.000,00
67.nun,t>a
697.~7,00
64.057.6116,00
2.200.000.00

,-

OONTRIBUlç:Ao OE MHHORIA

COlnRIBU,ÇÕU

CONTRIBUIÇÕES SOCII\IS
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO OE IWMINAÇ
RECEITAPAT-

EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
Roeoll• de ValorM Mob<Uàoo
DELEGAÇÃO OE SERVICOS PÜBUCOS l,!EDIANTE CONCESSÃO
CESSÃO DE DIREITOS
ru;cmA DE iERVIÇOS
SERVIÇOS ADMINl5TAATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVIÇOS E ATMDAOES REFERENTES Ã W.IIEGAÇÃO E AO
OUTROS SERVIÇOS
TIINISFE"'NCIAS CORR!iNTcS
TRANSFER~NCIAS DA UNIÃO E D!: SUAS ENTIDADES
TRANSFER~NCIIIS DOS ESTADOS E DO PISTRITO FEDERAL E
TIW'ISFERtNCIAS DE INSTnlllÇÔES PRl1/ACWl
TRAASFER€NCIAS DE OUTRAS INSTITUI~$ PÚBLICAS
TRANSFER~NCIAS DE PESSOAS F/SICI\S
OUTRAS RECEITAS COMENTSS
MULT/ISADMIMSTRAT!VAS, C0"1TRATUAIS E JUDICIAIS
INOENIZAÇOES, RESTITUIÇÕES E RESSMCIMENT06
DEMAIS RE:Cl::ITAS CORRENTES
ltECEITJIS DE CAPITAi.
ESCllliCl'U~OITO
ÇÔES OE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
ÃO OE BENS
•
AÇÃO DE BENS l,IÔVEIS
AUENAÇÃO OE BENS 11,16'.re!s
TRAI-/SF,R~CIAS OE CAPITAL
TM"'5.FERtNCIAS DA UNIÃO E: DE SUAS ENTIDADES
TllANSFERtNCIAS DOS ESTADOS E 00 DISTRJTO FE:DERAI. E

. . .oo

~--oo
000
~--oo
22.17!1.'82,00
10.342.301,00
1.81l1.058,00
1Q IM3.20J 00
11.136.000,00
8.~0011,00
8,0lS,000,00
100.000,00

000

o.oo

100.000.00

100.000,00
&OOG.0011,00
5.000 000,00

&.aaa.aao,ao
5.000.000.00

l'UiCI.ITAS !INTRA-OIIÇAl,ll;NTÁIUAS)lffl

000

o.oo

11U1B.67B,0D
U67.77i,2Sl,00

1'1.118.ff8,tl0
Uff.77UQ,OO

000

000
000
000
000

o.oo

Mat,iliiria
eorwraiuol
~oçótt ~• Cnd~"" Extornn

000

••o.oo

Mobo!;lno
~

SUIITO'tAI. CON REFIWl,NCIAMEHTO (VI • jlll ♦ IV)
DtFICITjVI)
TOTAL(Vll)•(V•Vlf
SAI.DO,!; Dli U.liRC, ANnllloREi (UTIL. PI C!IÉOITOS IIOIC.)
Rocur- Arl'-.Jotlot orn E:,:..,foloo Anlorlorn. RPPS

S'4leni""- AOilllooirn lltil~•da I"''" Cr""1ot Micl1111als

ru ... olvldas

Amortrz.çl<> da Dl.ida Ex!amo
DMdol.loblllórta
ClullUDlwlH
GUllTOTAL CI ltEFINAIICIAMENTO (XII)• IX • XII
~IT(XIA)

•IXS•Xlll)
DOR~~

DOTAÇAO
OOT/1,ÇÃO
INICIAL
ATIJIILIZAIJA
(~
(~)
1.1u,21u11,aa U'6.eaa.:a1,sa

DESPESAS (JNTRA.OII.C,AM.NTÃR1AS)
CIESPESAS CQ!fflENTES
PESSOAi. E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA ülvlOA
Ol/TRAS DESPESAS CORRENTES
DEBP&U.S 01. CAPITAL
INVESTIMENTOS
JNVERSÔES FINANCEIAM
AMORTIZAÇÃO DA DlvlOA
RUEII.VA Cle CONTICl~NCIA
FONT~ 51.!AA.pd l!'lllllm.1U,.. lld•

(llCJ

ª"''"''~··'·

i:,...,,nq,..,_,..d<Fm.. ,._

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

'"

"'

111.iCli.671,DG
17U10.&<7,aa
llli.32l.90ll.OO
4.-IOD.000.00
82.792.657,00
11... LD11,0D

o.oo

U&7,l71i.268,00

1,3&7,771i.2H,OO
ll,1(7.2&7,r;;

11,BC

000

0.00

0,00

••

R,...._M_,s..,,-._

511.l!OII.IW),Jt
L71U21,H
6.658.360,03

:5?2.7e2.~07,5'l
4t.02ol.211,2'
35.71!3.089,07

1au2UH,t111

0.00

o.oo

IIO,De3.11Cl

5.241.11111,22

7.1al.140,78

o•
o.oo

o•

12,220.li2UO
171."4-114,'-I

107.BH.&02,II
Cl1.JT,C,17i,7.

o.oo

o•

-.~

o•
o•
000

l.791.59□.16

o.oo

000

"3T=7D6,53
1.5'8.426,M
123.7111.19547
lll!.O'lS.417,27

'"

u,a.nzai

UMS.772,50
71.288.731,!9

74U71.3,._78
000
000

o.oo

••
000
000

000
000
000
000
0.00

171.G3ol.964,4C

HU7ol.171,7t

7'1,171.39B,TI

171i.UUl4,41
0,DO

HU7o!.17&,7i
0,00
PREIIISÁO

741.:171.!91,Ti
911.0DO,OO

000
0.00

o.oo

º·ºº

•==

"'

111,S1R.li71,0CI
18USol.!37,tl0
ol.D81,00
4.C!!B,oa

1'1.li1&J78,00
111.8H.n7,oa
ol.CS-,00
4.0M,OO

,a,143.,00,00

11.143.,aa,aa

98.743.900,00
33.983.4\M,OO
2.!l!l!l005,00
?2.814.617.00
lli.3.ll.17i,OD
25.338.175,00

911.TU!IOO,OO
h.71B.a7i,00
33.!le3.494,00
2.999.905,00
22.114.677,00
2&331.175,00
25.33B.175,00

7,1164.34\,00

7,Hol.341,DO

4.654.341,00
4.654.341,00
4,H4,141,0D
4.ilol.341,00
UDll,000,00
3.D00.DDll,00
3.000.000.00
l.000.000,00
DESPESAS EMPENHADÃS
NO BIMESTRE
Atá o Blm-

0

12,:l20.li24,BO
12.072.IC1,41
11,-.082,51

107.11811.102,11
or;,,IO,l,Q'l,i'I
22.IIOB.472.16

IDl.-47!!,91!
1,7,oq,11

1111.5117,426,&I
11,k:1.714,..

000

,oo

0.00
000

147.863,31

11.563.714 IM

,oo

o• MUNlcfPIO DE BAURU

-~-

(g)•(M)
G2.lllll.lC0,39
5'7.2ll7,il21,114

583.8(16.671,14
6"11,1'\,2«,il
215.207.287,tB

J.000.000.00
1D,D4S.011,00

c..ca""'•"R!' l.sl'Ml:7:1,,;-T

•

SALDO

184.41ol.43B,H
1'7.Uli.D1i,7'
101.086.811.83

ooo

U1>dodeR~vel

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
11,14

1,167,776.251,00

1JT.1iUAZ011
118.101.01,!Ml
79.925.'23..CO
4,41111.000.00
a.3.782.907,50
11.04•.011,00

J.000.000,00
15.D411.011,00

0.00
0,00
o.oo
D.00
o.oo
0,00
000
216.1'2.101,22

U'7,l7UH,oo

W.T7U7i,OO

INICIAL

11,s,1

0.00

PREVISÃO
INICIAL

="'º

266.762.1Cl,:t2

0,00

º·"

1,3iU1&.26!,tl0 t,43:1,046.676.63
th.aa11,t10
11e.1100,a0

IISC&ITAS PNTIIA-ORÇAMENTÃRIAS) OI)
IISCEITAS CORRENTU OF5$
IW'OSTOS, TAXM & CONTRIBIJIÇÕliS OE MELl!ORIA - INTR
TAXAS OFSS
CONTlll&UtÇÕH OFU
CONTRIBUIÇÔES SOCIAIS OFSS
RECEITA OE SERVIÇOS OFU
SÉRVIÇOS ADMINISTAATIVOS E COMERCIAIS Gl€RAIS - INT
SERVIÇOS E ATMOAOES REFERENTES Á NAVE0/1,ÇÃO E AO
Ol/TROS SERVIÇOS Of"SS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES OFSS
DEWIIS RECEITAS CORRENTES OFSS
RECilT AS OE CAl'IT AL OFH
AMORTIZAÇÃO DE EMPRHTIMOS CONTRATUAIS OfSS
IWORTIZAÇÁO OE EMPRÉSTIMOS OFSS
OIJTRAS RECEITA$ D:e CAPITAL Ol'SS
INTEGRAUZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL OFSS

D,00
0,00
il.Z1U7z.T0
l.OO!J.372,70
150.000,00
H.071.148,71

2i,77
26,77
o.ao
0,00
0.00
14,H
S1,3G
0,00
14,11

..._,,.,..,.,,,-~-•f-..

l.1196.!IIMl,57

000

SALDO

,._,.....,,Uaal

o.oo
o.oo

ili,H

,oo
100.000,00
ue:z.m.@

IIJ,Je

1.83224.1~

o.oo

e""'""'"'"'""""•"-"'
P,ofa,ot,fuo,o,p,t

000

o.oo
o.oo
0.00
o.oo

o.oo
'"
000

o.oo

O00

411U1ol.76lte
11.147.217,U

35,B2

0.00

0.00

DESPESAS
O BIMESTRE

•

327,421.111,37
31&.su.%4&,:111
205.792.721,71
1.212.00.,36
108,11511.821131
11.617,315,11
9.2el.637,)'1

o.oo
2.27M71.78
0,00
0,00
n.1u.sn.n
!71.lil1.4l4,01
0,00

o.oo
o.oo

0.00
000

o.oo

0.00
a71.58UU,03
179,681,434,03
D,00

,,,

n,21
D,00

•..

. .00

39,11

B.1122.7112,113

1.773.114,17

1,0;
11,61
11,,;1
a,aa

MO

o.oo

o.oo

DESPESAS
O aJMEST~E

3.0!lll.eo5,77

o.oo

l.000 000.00
11.400.347,79
a,00
Eml,<llo"

10,c 1U6U1C,i,
15.5114,510,IIJ
7.11,C,117,112
4,1141g1,12
c.11o1.1t1,n
1.DDO.fPD0,00
l.000 D00,00

11,ff
38,57

6.773.5&1,JT
540.143,U
541l,14l,M
SC.0.141,H

1.. 000,:1'1,71

"

,..
'"'

20.377.71C,40
10.,169,077,57

(l)~(H>)
1ll.67&i71,1'
lt&.27l%n.40

•~'

6"""•'"''

11,.U
31,48

11.0S3.71i,77

31.053.715.27

"=

129,HUM,:1
122,121.111,N
ol.0$1,00

""
o.oo

o.oo
o.oo

-

"=
,~,

•

Jcl•J

11.77l1A.7Z
IU:16.040.0'

0.00

'

t'IUSUA,02

At6oBlmoolre

4.1148.61!3.21
a,aa

(1~

,.,

12' 7'

l&,IZ

55.0Ba.317.17

1.&IO.GSll,2J

.•

,
""

4IR.11ol.711,H

57.120.300,48

4.'485.21lfJ,06

o.oo

32,"H

o.oo

. ..........o.oo

Ui1.122.t3
4.751.622,113
1tl0.40G,OO

0,110

0.00

28.6114.59□.Q

l.000.000,00

~

o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo

22.805.122,84
1.333.»l.23

o,ao

F,i,mR,..,.i,.,_,.

o.oo
3.167.751;,51
150.000,00
C1.771i.\81.72
411.H,C,7",96

66:l.C80,70

000

~,,.

957.Dl>l,112
6.885,.J.1,45
C.li:ll.88',Ci

:1.a11.1n,1i1

1l."30.816.45
1........ ,21

7.709.15e.26

141."H

000

il'.411.770,11
i:!.833.1D7,CO

~. .00

1Lin2M,CI

~.~

~..-

a.ao

o.oo

000

D,00
0.00

48U1Ul6,81
0,00

1 ...... 2..,0.

~·

32.7'
41,11
18,71
30,30
44.111
43,37
l7,58
27,84
,u1
25,45

000

.,

12,111.13,za
827.731,33
511.2113.8711.00
2.t9&.t14,S7
80000,00
'4.'1ol.4",S3
ll'l.&l\.3!12,IM
2.3119.391,52
G73.712,37
112.84&.110,0I
103.810.765,,15
142.718.931,44
31,1.U,18
66,188.388,96

11,11

4.057.769.55
I.C01,111,lil
1.181.377.117
3.281317,07

,oo
o.oo
o.oo

Z7,42U1LZO
16.6&8.8ill,&7
11.'4Z.5111,82

~-..••

30,70

2.532.:;.,12.74
733.99-4.0B

o.oo

(gjv(•~
T"21L7H,~S
71,i<ll,«ll,13
S7.118.951,U
501.011,"3
1-4.155.<ao,76

"'
,
,1,•a

;1,07

23.855,82

0,00
0,00
11.11U11,U
13,31
13.181.619,31
13,35
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Presidência da Rep
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989.

Regulamento
Mensagem de Veto
Texto compilado

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras
de deficiência, sua integração social, sobre a
Coordenadoria Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência - Corde,
institui a tutela jurisdicional de interesses
coletivos ou difusos dessas pessoas,
disciplina a atuação do Ministério Público,
define crimes, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

•

Art. 1° Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e
sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social, nos termos desta Lei.
§ 1° Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os valores básicos da igualdade de
tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar, e outros.
indicados na Constituição ou justificados pelos princípios gerais de direito.

§ 2° As normas desta Lei visam garantir às pessoas portadoras de deficiência as ações governamentais
necessárias ao seu cumprimento e das demais disposições constitucionais e legais que lhes concernem,
afastadas as discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, e entendida a matéria como obrigação
nacional a cargo do Poder Público e da sociedade.

Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno
exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à
previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das
leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

•

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração
direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei,
tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:
1 - na área da educação:

a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade educativa que abranja a
educação precoce, a pré-escolar, as de 1° e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com
currículos, etapas e exigências de diplomação próprios;
b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas e públicas;
c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino;
d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades
hospitalares e congêneres nas quais estejam internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, educandos
portadores de deficiência;
e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos,
inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo;
f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas
portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino;

li - na área da saúde:
a) a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, ao aconselhamento
genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança, à
identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco, à imunização, às doenças do metabolismo e seu
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b) o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidente do trabalho e de trânsito, e de
tratamento adequado a suas vítimas;
c) a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação;
d) a garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos de saúde públicos e
privados, e de seu adequado tratamento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados;
e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado;

f) o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de deficiência,
desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a integração social;
Ili - na área da formação profissional e do trabalho:
a) o apoio governamental à formação profissional, e a garantia de acesso aos serviços concernentes,
inclusive aos cursos regulares voltados à formação profissional;

•

b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, inclusive de tempo
parcial, destinados às pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns;
c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e privado, de pessoas
portadoras de deficiência;
d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, em favor das
pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor privado, e que
regulamente a organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação, nelas,
das pessoas portadoras de deficiência;
IV - na área de recursos humanos:
a) a formação de professores de nível médio para a Educação Especial, de técnicos de nível médio
especializados na habilitação e reabilitação, e de instrutores para formação profissional;
b) a formação e qualificação de recursos humanos que, nas diversas áreas de conhecimento, inclusive de
nível superior, atendam à demanda e às necessidades reais das pessoas portadoras de deficiências;
c) o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento
relacionadas com a pessoa portadora de deficiência;

•

V - na área das edificações:
a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias
públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a
edifícios, a logradouros e a meios de transporte.
Art. 3° As a 9ões civis púlJlicas desliAaElas à pFole 9ão de iAlel'esses seletivos ou Elifusos Elas pessoas
poFladoFas Ele EleficiêAGia poEleFão ser propostas pelo MiAistérie PúlJlico, pela União, EstaElos, MuAicípios e
DislFilo l"ederal; poF associa 9ão coAslituíEla l1á mais de 1 (um) aAo, AOS leFmos i:la lei sivil, aular(luia, empresa
púlJlisa, fuAda 9ão ou sociedaEle do ecaAomia mista que iAclua, eAlre suas fiAalidaEles iAslilusioAais, a prote 9ão
Elas pessoas portaEloras de i:leficiêAsia.
Art. 32. As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, individuais
homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão ser propostas pelo Ministério
Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos Estados, pelos Municípios, pelo Distrito Federal, por
associação constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil, por autarquia, por empresa pública e por
fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção dos
interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência.
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de
2015}
(Vigência}
§ 1° Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e
informações que julgar necessárias.
§ 2° As certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior deverão ser fornecidas dentro de 15
(quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão se utilizadas para a instrução
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da ação civil.
§ 3º Somente nos casos em que o interesse público, devidamen
negada certidão ou informação.

F@kJi~~Oe, li\iijiuse, sigilo, podeITTér

§ 4° Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das
certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e, salvo quando
se tratar de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras; feita a requisição, o processo correrá em
segredo de justiça, que cessará com o tránsito em julgado da sentença.
§ 5° Fica facultado aos demais legitimados ativos habilitarem-se como litisconsortes nas ações propostas
por qualquer deles.

§ 6º Em caso de desistência ou abandono da ação, qualquer dos co-legitimados pode assumir a
titularidade ativa.
Art. 4° A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto no caso de haver sido a
ação julgada improcedente por deficiência de prova, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra
ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
§ 1° A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação fica sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal.

•

§ 2° Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer
qualquer legitimado ativo, inclusive o Ministério Público.
Art. 5° O Ministério Público intervirá obrigatoriamente nas ações públicas, coletivas ou individuais, em que
se discutam interesses relacionados à deficiência das pessoas.
Art. 6° O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer
pessoa tisica ou jurídica, pública ou particular, certidões, informações, exame ou perícias, no prazo que
assinalar, não inferior a 1O (dez) dias úteis.
§ 1° Esgotadas as diligências, caso se convença o órgão do Ministério Público da inexistência de
elementos para a propositura de ação civil, promoverá fundamentadamente o arquivamento do inquérito civil, ou
das peças informativas. Neste caso, deverá remeter a reexame os autos ou as respectivas peças, em 3 (três)
dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, que os examinará, deliberando a respeito, conforme dispuger
seu Regimento.
§ 2° Se a promoção do arquivamento for reformada, o Conselho Superior do Ministério Público designará
desde logo outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação.

•

Art. 7° Aplicam-se à ação civil pública prevista nesta Lei, no que couber, os dispositivos da Lei nº 7 .34 7 de
24 de julho de 1985.
Art. 8° Constitui srime punível som reslusão de 1 (um) a 4 (<:1uatro) anos, e multa:
1
resusar, suspender, prosrastinar, sanselar ou fazer sessar, sem justa sausa, a inssrição de aluno em
estabelesimento de ensino de qualquer surso ou grau, p~bliso ou privado, por motivos derivados da defisiênsia
(1Ue porta;
li obstar, sem justa sausa, o asesso de alguém a qualquer sargo p~bliso, por motivos derivados ele sua
defisiênsia;
Ili negar, sem justa sausa, a alguém, por motivos elerivados de sua elefisiênsia, emprego ou traballcio;
IV
resusar, retardar ou elifisultar internação ou deixar ele prestar assistênsia méeliso lciospitalar e
ambulatorial, (1Uando possi•;el, à pessoa portadora de delisiênsia;
V deixar ele sumprir, retardar ou lfustrar, sem justo motivo, a exesução de ordem judisial m,pedida na
ação si•;il a (1Ue alude esta bei;
VI recusar, retardar ou omitir dados tésnisos indispensá·,eis à propesitura da açãe si·1il ebjete desta Lei,
quanGo requisitaGos pelo Ministério P~blise.
Art. SQ Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa:
pela Lei nº 13. 146, de 2015)
{Vigência)

(Redação dada

1 - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno
em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua
deficiência;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
(Vigência)
li - obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público, em
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razão de sua deficiência;

(Redacão dada pela Lei nº 13.146. de 2015)

Ili - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência;
(Vigência)
(Redação dada pela Lei nº 13.146. de 2015)
IV - recusar. retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
(Vigência)
ambulatorial à pessoa com deficiência;
V - deixar de cumprir. retardar ou frustrar execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude
(Redacão dada pela Lei nº 13.146. de 2015)
(Vigência)
esta Lei;
VI - recusar. retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública objeto
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
Nigência)
desta Lei. quando requisitados.
§ 1~ Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 (dezoito) anos. a pena é
(Incluído pela Lei nº 13.146. de 2015)
(Vigência)
agravada em 1/3 (um terço).

•

§ 2~ A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento de inscrição. de aprovação
e de cumprimento de estágio probatório em concursos públicos não exclui a responsabilidade patrimonial
(Incluído pela Lei nº 13.146. de 2015)
pessoal do administrador público pelos danos causados.
(Vigência)
§ 3~ Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso de pessoa com deficiência em
planos privados de assistência à saúde. inclusive com cobrança de valores diferenciados.
(Incluído pela
Lei nº 13.146. de 2015)
/Vigência)
§ 4~ Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência. a pena é agravada em 1/3 (um

terço).

(Incluído pela Lei nº 13.146. de 2015)

(Vigência)

Art. 9° A Administração Pública Federal conferirá aos assuntos relativos às pessoas portadoras de
deficiência tratamento prioritário e apropriado. para que lhes seja efetivamente ensejado o pleno exercício de
seus direitos individuais e sociais. bem como sua completa integração social.
§ 1° Os assuntos a que alude este artigo serão objeto de ação. coordenada e integrada. dos órgãos da
Administração Pública Federal. e incluir-se-ão em Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência. na qual estejam compreendidos planos. programas e projetos sujeitos a prazos e objetivos
determinados.
§ 2º Ter-se-ão como integrantes da Administração Pública Federal. para os fins desta Lei. além dos órgãos
públicos. das autarquias. das empresas públicas e sociedades de economia mista. as respectivas subsidiárias e
as fundações públicas.

•

Art 18. A eeerdeeaçãe. sul)eFieF dos assueles. ações ge·,·ernaFAeA!ais e FAedidas, FefereAtes às iiesseas
iieFladeFBs de deficiêeeia, iAeuFAbiFá a éF§ãe suberdieade à PresidêAcia ela Reiiública, dotado de auteeeFAia
adFAiAistraliva e lieaeeeiFB, ae qual serão deslieades recuFSes OFÇaFAeAtáries esiieeífices.
{Vide Medida
Provisória nº 1§Q, de 1998)
Art. 1G. A coordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas, referentes a pesseas
pertaEloras Ele Eleficiência, incumbirá à Coordenadoria Nacienal para a Pessoa PertaElera Ele Qeficiência (CerEle),
órgãe autónomo do Ministérie Ela Ação Social, ae ~uai serãe Elestinados recursos erçamentáries
fReelaeãe Elada pela bei nº 8.028, de 1990)
especílices.
Art. 10. A seordenação superior Elos assuntos, açêes governamentais e meEliElas referentes a pessoas
portaEloras de Elefisiência caberá à Secretaria Especial Elos Qireilos lelumanos Ela Presidência da
(Vide Medida Provisória
República.
(ReElação dada pela Medida Provisória nº 437. do 2008).
nº 439, de 2008).
/\rt. 10. /\ eoordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas, referentes a pessoas
poflaeloras ele elelisiêAcia, iaeuml>irá à Coo,aenaeloria Maeional para a Pessoa Poflaelora ele Qelieiência (Coreto),
óF§ão autónomo do Ministério aa Ação Social, ao qual serão destinados reeursos orçamentários
específicos.
(Redação dada pela bei nº 8.028, ele 1990)
Ar!. 10. A coordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas referentes a pessoas
portadoras de deficiência caberá à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da
República.
(Redacão dada pela Lei nº 11.958, de 2009)
Pmá§imlo único. A auloFidade encBFFC§lada da coo,denaçãe superie, FAeAcieAada ne caput deste aflige
cabeFá, principalFAenle, prnpe, ae PresideAle da República a Pelíliea ~laeieAal pam a IA!e§!Façãe da Pessoa
PeFladeFa ele DefieiêAeia, seus plaAos, pFo§IFBFAas e pFojelos e euFApFiF as inst,uç,ões supe,iores que lhes digam
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"FO"'s;ep,ee#ile<>,-e"'e"m.,_,a>-eee"'e"'p*e"raa,9aiãã<eHldeA<s!HJdeeffmteafi<isH'>érregiãã1oo-:'~~~lc§l'\~AS~.~1iie.1s~t~ra~9~ã~e~P~8~b~li!ea~F~e~a:e:ra:I.:__ _ _ _ .(Yide Medida
Provisó,ia Aº Hi0, de 1990)
Parágrafo único. Ao órgão a que se refere este artigo caberá formular a Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, seus planos, programas e projetos e cumprir as instruções
superiores que lhes digam respeito, com a cooperação dos demais órgãos públicos.
(Redação dada
pela Lei nº 8. 028, de 1990)
AFI. 11. f'ica reestruturada, como or9ao aulôAomo, Aos termos do aFliQo aAterior, a CoordOAadoria
NacioAal, para IAle9ra9ão da Pessoa PoFladora de DeficiêAcia Come.
(Vide Medida Provisória Aº 150,
de 1990)
(Revogado pela Lei nº 8.028, de 1990)
§ 1° (Velado).
(Revogado pela Lei nº 8.028, de 1990)
§ 2º O CoomeAador coAlará com :J (três) CoordeAadores AdjuAtos, 4 ('1ualro) CoordeAadores de
Pro9ramas e g (oito) Assessores, Aomeados em comissão, soa iAdica9ão do titular da Come.
(Revogado pela Lei nº 8.028, de 1990)
§ 3° A Corda lerá, tamtlém, servidores titulares de f'uA9ões de AssessorameAto Superior (F,A.S) e outros
re'1uisilados a óF9ão e eAtidades da AdmiAislra9ãe f'ederal.
(Revogado pela Lei nº 8.028. de 1990)
§ 4° ,A. Corda poderá ceAlratar, per tempo ou tarefa determiAados, especialistas para aleAder Aecessidade
temporária de excepcioAal iAteresse plltllice.
(Revogado pela Lei nº 8.028, de 1990)
Art. 12. Compete à Carde:

•

1 - coordenar as ações governamentais e medidas que se refiram às pessoas portadoras de deficiência;
11 - elaborar os planos, programas e projetos subsumidos na Política Nacional para a Integração de
Pessoa Portadora de Deficiência, bem como propor as providências necessárias a sua completa implantação e
seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos e as de caráter legislativo;

Ili - acompanhar e orientar a execução, pela Administração Pública Federal, dos planos, programas e
projetos mencionados no inciso anterior;
IV - manifestar-se sobre a adequação à Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência dos projetos federais a ela conexos, antes da liberação dos recursos respectivos;
V - manter, com os Estados, Municípios, Territórios, o Distrito Federal, e o Ministério Público, estreito
relacionamento, objetivando a concorrência de ações destinadas à integração social das pessoas portadoras de
deficiência;
VI - provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam
objeto da ação civil de que esta Lei, e indicando-lhe os elementos de convicção;

•

Vil - emitir opinião sobre os acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais órgãos da
Administração Pública Federal, no ámbito da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência;
VIII - promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa portadora de
deficiência, visando à conscientização da sociedade.
Parágrafo único. Na elaboração dos planos, programas e projetos a seu cargo, deverá a Carde recolher,
sempre que possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas, bem como considerar a necessidade de
efetivo apoio aos entes particulares voltados para a integração social das pessoas portadoras de deficiência.
AFI. 1:J. A Come coAlará com o assesserameAle ele ór9ão cele9iade, e CeAselhe CeAsulfü•o da
CeerdeAaeleria Nacional para lnte9raçãe da Pessoa PeFladera de Deficiência.
(Vide Medida
Provisória nº 1.799 ê, ele 1999)
(Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)
§ 1° /t som13osi9ão e o f1:1nsionamonto 80 ConselRe Cons1=1lti' 10 da Cor:de ser:ão dissiplir:ia9os em ate do

Poder Executivo. Incluir se ão AO CoAselho mpresenlanles de ór9ãos e de or9aAiza9ées li9ados aos assuAlos
peFlinenles à pessoa poFladera ele deficiência, tlem como represeAlaAle ele Ministério Pllblice
F'eeleral.
Mele Medida Provisória nº 1.799 ê, de 1999)
(Revogado pela Medida Provisória
nº 2.216-37, de 2001)
§ 2° Compele ae CeAselhe COASUl!i'lo:
(Vide Medida Pro'liSóFia Aº 1.799 ê, ele
~
(Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)
1
opiAar sobre o deseAvelvimeAlo da Política Nacional para IA!e9ração ela Pessoa PoFladora ele
Deficiência;
(Vide Medida Provisória Aº 1.799 ê, de 1999)
(Revogado pela Medida
Provisória nº 2.216-37, de 2001)
li apreseA!ar su9eslées para o eAcaminhameAlo dessa política;
(Vide Medida Pmviséria Aº
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1.799 6. de 1999)
Revo ado ela Medida Provisória nº 2.216-37
111 Fesponder a sonsultas f<Jrmuladas pela Corda.
(Vide Medida Pm•Jiséria nº 1.799 6. de
~
(Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37. de 2001)
§ 3º O Conselho Consultivo reunir se á ordinariamente 1 (uma) vez por trimestre e, el<lraordinariamente.
por inisiati•Ja de 1/3 (um terço) de seus memems. mediante manifestação essrita. som antesedênsia de 1Q (dez)
(Vide Medida Pmviséria nº
dias, e delieerará por maioria de votos dos sonselheims presentes.
1.799 6. de 1999)
(Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37. de 2001)
§ 4° Os integrantes do Conselho não perseeerão qualquer vantagem pesuniária. salvo as de seus sargos
de origem. sendo sonsiderados de relevânsia p~elisa os seus serviços.
(Vide Medida Pmviséria nº
1.799 6. de 1999)
(Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37. de 2001)
§ 5º As despesas de losomoção e hospedagem dos sonselheims, quando nesessárias. serão
asseguradas pela Corda.
I\Jide Medida Proviséria nº 1.799 6. de 1999)
(Revogado pela
Medida Provisória nº 2.216-37. de 2001)
Ar!. 14. (Vetado}.
Ar!. 15. Para atendimento e fiel cumprimento do que dispõe esta Lei. será reestruturada a Secretaria de
Educação Especial do Ministério da Educação. e serão instituídos. no Ministério do Trabalho. no Ministério da
Saúde e no Ministério da Previdência e Assistência Social. órgão encarregados da coordenação setorial dos
assuntos concernentes às pessoas portadoras de deficiência.

•

Ar!. 16. O Poder Executivo adotará. nos 60 (sessenta) dias posteriores à vigência desta Lei. as
providências necessárias à reestruturação e ao regular funcionamento da Carde, como aquelas decorrentes do
artigo anterior.
Ar!. 17. Serão incluídas no censo demográfico de 1990. e nos subseqüentes. questões concernentes à
problemática da pessoa portadora de deficiência. objetivando o conhecimento atualizado do número de pessca'
portadoras de deficiência no País.
Parágrafo único. Os censos demográficos realizados a partir de 2019 incluirão as especificidades
inerentes ao transtorno do espectro autista. em consonância com o § 2° do ar!. 1º da Lei nº 12. 764. de 27 de
dezembro de 2012.
(Incluído pela Lei nº 13.861. de 2019)
Ar!. 18. Os órgãos federais desenvolverão, no prazo de 12 (doze) meses contado da publicação desta Lei.
as ações necessárias à efetiva implantação das medidas indicadas no ar!. 2º desta Lei.
Ar!. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 20. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1989; 168° da Independência e 101° da República.

•

JOSÉ SARNEY
João Batista de Abreu
Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.10.1989

•
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Presidência da República
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Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.852. DE 5 DE AGOSTO DE 2013.

Vigência
Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre
os direitos dos jovens. os princípios e diretrizes das
políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional
de Juventude - SINAJUVE.

Mensagem de veto
Regulamento
(Vide Decreto nº 9.306, de 2018)

•

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

TITULO

1

DOS DIREITOS E DAS POLITICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE
CAPÍTULO

1

DOS PRINCIPIO$ E DIRETRIZES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE
Art. 1° Esta Lei institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens. os princípios e
diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE.
§ 1° Para os efeitos desta Lei. são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29
(vinte e nove) anos de idade.

•

§ 2° Aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos aplica-se a Lei nº 8.069 de 13
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. e, excepcionalmente. este Estatuto. quando não
conflitar com as normas de proteção integral do adolescente .

Seção 1
Dos Princípios

Art. 2º O disposto nesta Lei e as políticas públicas de juventude são regidos pelos seguintes
princípios:
1-

promoção da autonomia e emancipação dos jovens;

li - valorização e promoção da participação social e política. de forma direta e por meio de suas
representações;
Ili - promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do País;
IV - reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais. geracionais e singulares;
V - promoção do bem-estar. da experimentação e do desenvolvimento integral do jovem;
VI - respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude;
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de inclusão, liberdade e participação do jovem na vida em sociedade, e não ao instituto da emancipação
disciplinado pela Lei nº 10.406, de 1O de janeiro de 2002 - Código Civil.
Seção li
Diretrizes Gerais

Art. 3º Os agentes públicos ou privados envolvidos com políticas públicas de juventude devem
observar as seguintes diretrizes:
1-

desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas e ações;

li - incentivar a ampla participação juvenil em sua formulação, implementação e avaliação;

•

Ili - ampliar as alternativas de inserção social do jovem, promovendo programas que priorizem o seu
desenvolvimento integral e participação ativa nos espaços decisórios;
IV - proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os órgãos públicos e
privados prestadores de serviços à população, visando ao gozo de direitos simultaneamente nos campos da
saúde, educacional, político, econômico, social, cultural e ambiental;
V - garantir meios e equipamentos públicos que promovam o acesso à produção cultural, à prática
esportiva, à mobilidade territorial e à fruição do tempo livre;
VI - promover o território como espaço de integração;
VII - fortalecer as relações institucionais com os entes federados e as redes de órgãos, gestores e
conselhos de juventude;
VIII - estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação e produção de conhecimento
sobre juventude;

•

IX - promover a integração internacional entre os jovens, preferencialmente no âmbito da América
Latina e da África, e a cooperação internacional;
X - garantir a integração das pollticas de juventude com os Poderes Legislativo e Judiciário, com o
Ministério Público e com a Defensoria Pública; e
XI - zelar pelos direitos dos jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos privados de
liberdade e egressos do sistema prisional, formulando políticas de educação e trabalho, incluindo estímulos à
sua reinserção social e laboral, bem como criando e estimulando oportunidades de estudo e trabalho que
favoreçam o cumprimento do regime semiaberto.
CAPÍTULO li
DOS DIREITOS DOS JOVENS
Seção 1
Do D ireito à Cidadania, à Participação Social e Política e à Representação Juvenil

Art. 4° O jovem tem direito à participação social e política e na formulação, execução e avaliação das
políticas públicas de juventude.
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1 - a inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários a partir da sua concepção como pessoa
ativa, livre, responsável e digna de ocupar uma posição central nos processos pollticos e sociais;
li - o envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas públicas que tenham por objetivo o próprio
beneficio, o de suas comunidades, cidades e regiões e o do País;
Ili - a participação individual e coletiva do jovem em ações que contemplem a defesa dos direitos da
juventude ou de temas afetos aos jovens; e
IV - a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de decisão com direito a voz e voto.
Art. 5º A interlocução da juventude com o poder público pode realizar-se por intermédio de
associações, redes, movimentos e organizações juvenis.
Parágrafo único. É dever do poder público incentivar a livre associação dos jovens.

•

Art. 6° São diretrizes da interlocução institucional juvenil:
1- a definição de órgão governamental específico para a gestão das políticas públicas de juventude;
li - o incentivo à criação de conselhos de juventude em todos os entes da Federação.
Parágrafo único. Sem prejuízo das atribuições do órgão governamental específico para a gestão das
políticas públicas de juventude e dos conselhos de juventude com relação aos direitos previstos neste
Estatuto, cabe ao órgão governamental de gestão e aos conselhos dos direitos da criança e do adolescente
a interlocução institucional com adolescentes de idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos.
Seção li
Do Direito à Educação

Art. 7° O jovem tem direito à educação de qualidade, com a garantia de educação básica, obrigatória e
gratuita, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade adequada.

•

13 ofl3

§ 1° A educação básica será ministrada em língua portuguesa, assegurada aos jovens indígenas e de
povos e comunidades tradicionais a utilização de suas línguas maternas e de processos próprios de
aprendizagem.
§ 2° É dever do Estado oferecer aos jovens que não concluíram a educação básica programas na
modalidade da educação de jovens e adultos, adaptados às necessidades e especificidades da juventude,
inclusive no período noturno, ressalvada a legislação educacional específica.
§ 3° São assegurados aos jovens com surdez o uso e o ensino da Língua Brasileira de Sinais LIBRAS, em todas as etapas e modalidades educacionais.
§ 4° É assegurada aos jovens com deficiência a inclusão no ensino regular em todos os níveis e
modalidades educacionais, incluindo o atendimento educacional especializado, observada a acessibilidade a
edificações, transportes, espaços, mobiliários, equipamentos, sistemas e meios de comunicação e
assegurados os recursos de tecnologia assistiva e adaptações necessárias a cada pessoa.
§ 5° A Política Nacional de Educação no Campo contemplará a ampliação da oferta de educação para
os jovens do campo, em todos os níveis e modalidades educacionais.

Art. 8º O jovem tem direito à educação superior, em instituições públicas ou privadas, com variados
graus de abrangência do saber ou especialização do conhecimento, observadas as regras de acesso de
cada instituição.

09/10/2019 09:52

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/...

L\2852

§ 1º É assegurado aos jovens negros, indígenas e alunos oriundos da escola pública o acesso ao
ensino superior nas instituições públicas por meio de políticas afirmativas, nos termos da lei.
§ 2º O poder público promoverá programas de expansão da oferta de educação superior nas
instituições públicas, de financiamento estudantil e de bolsas de estudos nas instituições privadas, em
especial para jovens com deficiência, negros, indígenas e alunos oriundos da escola pública.

Art. 9º O jovem tem direito à educação profissional e tecnológica, articulada com os diferentes níveis e
modalidades de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, observada a legislação vigente.
Art. 1O. É dever do Estado assegurar ao jovem com deficiência o atendimento educacional
especializado gratuito, preferencialmente, na rede regular de ensino.
Art. 11. O direito ao programa suplementar de transporte escolar de que trata o art. 4° da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, será progressivamente estendido ao jovem estudante do ensino fundamental,
do ensino médio e da educação superior, no campo e na cidade.

PROC.N2·__;,µ~~_:::::,C:::~

§ 1° (VETADO).

•

FOLHAS

§ 2° (VETADO) .

Art. 12. É garantida a participação efetiva do segmento juvenil, respeitada sua liberdade de
organização, nos conselhos e instâncias deliberativas de gestão democrática das escolas e universidades.
Art. 13. As escolas e as universidades deverão formular e implantar medidas de democratização do
acesso e permanência, inclusive programas de assistência estudantil, ação afirmativa e inclusão social para
os jovens estudantes.
Seção Ili
Do Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda

Art. 14. O jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, exercido em condições de
liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerado e com proteção social.

•
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Art. 15. A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à profissionalização, ao trabalho e à
renda contempla a adoção das seguintes medidas:
1 - promoção de formas coletivas de organização para o trabalho, de redes de economia solidária e da
livre associação;

li - oferta de condições especiais de jornada de trabalho por meio de:

a) compatibilização entre os horários de trabalho e de estudo;
b) oferta dos níveis, formas e modalidades de ensino em horários que permitam a compatibilização da
frequência escolar com o trabalho regular;
Ili - criação de linha de crédito especial destinada aos jovens empreendedores;
IV - atuação estatal preventiva e repressiva quanto à exploração e precarização do trabalho juvenil;
V - adoção de polllicas públicas voltadas para a promoção do estágio, aprendizagem e trabalho para a
juventude;
VI - apoio ao jovem trabalhador rural na organização da produção da agricultura familiar e dos
empreendimentos familiares rurais, por meio das seguintes ações:
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b) fomento à produção sustentável baseada na agroecologia, nas agroindústrias familiares, na
integração entre lavoura, pecuária e floresta e no extrativismo sustentável;
c) investimento em pesquisa de tecnologias apropriadas à agricultura familiar e aos empreendimentos
familiares rurais;
d) estímulo à comercialização direta da produção da agricultura familiar, aos empreendimentos
familiares rurais e à formação de cooperativas;
e) garantia de projetos de infraestrutura básica de acesso e escoamento de produção, priorizando a
melhoria das estradas e do transporte;

f) promoção de programas que favoreçam o acesso ao crédito, à terra e à assistência técnica rural;
VII - apoio ao jovem trabalhador com deficiência, por meio das seguintes ações:
a) estimulo à formação e à qualificação profissional em ambiente inclusivo;
•

b) oferta de condições especiais de jornada de trabalho;
c) estímulo à inserção no mercado de trabalho por meio da condição de aprendiz.
Art. 16. O direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos adolescentes com idade entre 15
(quinze) e 18 (dezoito) anos de idade será regido pelo disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente, e em leis especificas, não se aplicando o previsto nesta Seção.
Seção IV
Do Direito à Diversidade e à Igualdade

Art. 17. O jovem tem direito à diversidade e à igualdade de direitos e de oportunidades e não será
discriminado por motivo de:
1-

•

etnia, raça, cor da pele, cultura, origem, idade e sexo;

li - orientação sexual, idioma ou religião;
Ili - opinião, deficiência e condição social ou econômica.
Art. 18. A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à diversidade e à igualdade
contempla a adoção das seguintes medidas:
1 adoção, nos âmbitos federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, de programas
governamentais destinados a assegurar a igualdade de direitos aos jovens de todas as raças e etnias,
independentemente de sua origem, relativamente à educação, à profissionalização, ao trabalho e renda, à
cultura, à saúde, â segurança, à cidadania e ao acesso à justiça;

li - capacitação dos professores dos ensinos fundamental e médio para a aplicação das diretrizes
curriculares nacionais no que se refere ao enfrentamento de todas as formas de discriminação;
Ili - inclusão de temas sobre questões étnicas, raciais, de deficiência, de orientação sexual, de gênero
e de violência doméstica e sexual praticada contra a mulher na formação dos profissionais de educação, de
saúde e de segurança pública e dos operadores do direito;
IV - observância das diretrizes curriculares para a educação indígena como forma de preservação
dessa cultura;
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V - inclusão, nos conteúdos curriculares, de informações sobre a discriminação na sociedade brasileira
e sobre o direito de todos os grupos e indivíduos a tratamento igualitário perante a lei; e
VI - inclusão, nos conteúdos curriculares, de temas relacionados à sexualidade, respeitando a
diversidade de valores e crenças.
Seção V
Do Direito à Saúde

PROC. N2_:2=::..,::~~'---,:;,"FOLHAS

Ar!. 19. O jovem tem direito à saúde e à qualidade de vida, considerando suas especificidades na
dimensão da prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde de forma integral.
Ar!. 20. A política pública de atenção á saúde do jovem será desenvolvida em consonância com a~
seguintes diretrizes:
1 - acesso universal e gratuito ao Sistema Único de Saúde - SUS e a serviços de saúde humanizados
e de qualidade, que respeitem as especificidades do jovem;

•

li - atenção integral á saúde, com especial ênfase ao atendimento e à prevenção dos agravos mais
prevalentes nos jovens;
Ili - desenvolvimento de ações articuladas entre os serviços de saúde e os estabelecimentos de
ensino. a sociedade e a familia, com vistas à prevenção de agravos;
IV - garantia da inclusão de temas relativos ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas, á saúde
sexual e reprodutiva, com enfoque de gênero e dos direitos sexuais e reprodutivos nos projetos pedagógicos
dos diversos níveis de ensino;
V - reconhecimento do impacto da gravidez planejada ou não, sob os aspectos médico, psicológico,
social e econômico;
VI - capacitação dos profissionais de saúde, em uma perspectiva multiprofissional, para lidar com
temas relativos à saúde sexual e reprodutiva dos jovens, inclusive com deficiência, e ao abuso de álcool,
tabaco e outras drogas pelos jovens;

•

VI 1 - habilitação dos professores e profissionais de saúde e de assistência social para a identificação
dos problemas relacionados ao uso abusivo e à dependência de álcool, tabaco e outras drogas e o devido
encaminhamento aos serviços assistenciais e de saúde;
VIII - valorização das parcerias com instituições da sociedade civil na abordagem das questões de
prevenção, tratamento e reinserção social dos usuários e dependentes de álcool, tabaco e outras drogas;
IX - proibição de propagandas de bebidas contendo qualquer teor alcoólico com a participação de
pessoa com menos de 18 (dezoito) anos de idade;

X - veiculação de campanhas educativas relativas ao álcool, ao tabaco e a outras drogas como
causadores de dependência; e
XI - articulação das instâncias de saúde e justiça na prevençao do uso e abuso de álcool, tabaco e
outras drogas, inclusive esteróides anabolizantes e, especialmente, crack .

Seção VI
D o Direito à Cultura

Ar!. 21. O jovem tem direito à cultura, incluindo a livre criação, o acesso aos bens e serviços culturais
e a participação nas decisões de política cultural, à identidade e diversidade cultural e à memória social.
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Art. 22. Na consecução dos direitos culturais da juventude, compete ao
1 -

garantir ao jovem a participação no processo de produção, reelaboração e fruição dos bens

culturais;
li - propiciar ao jovem o acesso aos locais e eventos culturais, mediante preços reduzidos, em âmbito
nacional;

Ili - incentivar os movimentos de jovens a desenvolver atividades artístico-culturais e ações voltadas à
preservação do patrimônio histórico;
IV - valorizar a capacidade criativa do jovem, mediante o desenvolvimento de programas e projetos
culturais;
V - propiciar ao jovem o conhecimento da diversidade cultural, regional e étnica do Pais;
VI - promover programas educativos e culturais voltados para a problemática do jovem nas emissoras
de rádio e televisão e nos demais meios de comunicação de massa;

•

VII - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do acesso às novas tecnologias da informação e
comunicação;
VIII - assegurar ao jovem do campo o direito à produção e à fruição cultural e aos equipamentos
públicos que valorizem a cultura camponesa; e
IX - garantir ao jovem com deficiência acessibilidade e adaptações razoáveis.
Parágrafo único. A aplicação dos incisos 1, Ili e VIII do caput deve observar a legislação especifica
sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos adolescentes.
Art. 23. É assegurado aos jovens de até 29 (vinte e nove) anos pertencentes a famílias de baixa renda
e aos estudantes, na forma do regulamento, o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos
musicais e circenses, eventos educativos, esportivos, de lazer e entretenimento, em todo o território
nacional, promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares,
mediante pagamento da metade do preço do ingresso cobrado do público em geral. (Regulamento)
(Vigência)

•

§ 1° Terão direito ao benefício previsto no caput os estudantes regularmente matriculados nos níveis e
modalidades de educação e ensino previstos no Titulo V da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que comprovem sua condição de discente, mediante
apresentação, no momento da aquisição do ingresso e na portaria do local de realização do evento, da
Carteira de Identificação Estudantil - CIE.
§ 2° A CIE será expedida preferencialmente pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, pela
União Nacional dos Estudantes, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e por entidades
estudantis estaduais e municipais a elas filiadas.
§ 3° É garantida a gratuidade na expedição da CIE para estudantes pertencentes a familias de baixa
renda, nos termos do regulamento.
§ 4° As entidades mencionadas no § 2° deste artigo deverão tornar disponível, para eventuais
consultas pelo poder público e pelos estabelecimentos referidos no caput , banco de dados com o nome e o
número de registro dos estudantes portadores da Carteira de Identificação Estudantil, expedida nos termos
do § 3° deste artigo.

§ 5° A CIE terá validade até o dia 31 de março do ano subsequente à data de sua expedição.

§ 6° As entidades mencionadas no § 2° deste artigo são obrigadas a manter o documento
comprobatório do vinculo do aluno com o estabelecimento escolar, pelo mesmo prazo de validade da
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respectiva Carteira de Identificação Estudantil.

FOLHAS
§ 7º Caberá aos órgãos públicos competentes federais, estaduais, municIpaIs e do Istnto e era a
fiscalização do cumprimento do disposto neste artigo e a aplicação das sanções cabíveis, nos termos do
regulamento.
§ 8º Os benefícios previstos neste artigo não incidirão sobre os eventos esportivos de que tratam as
Leis nºs 12.663, de 5 de junho de 2012, e 12.780, de 9 de janeiro de 201 3.
§ 9º Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto no caput , a familia inscrita no Cadastro
Onico para Programas Sociais do Governo Federal - CadÜnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois)
salários mínimos.

§ 10. A concessão do benefício da meia-entrada de que trata o caput é limitada a 40% (quarenta por
cento) do total de ingressos disponíveis para cada evento.

Art. 24. O poder público destinará, no ámbito dos respectivos orçamentos, recursos financeiros para o
fomento dos projetos culturais destinados aos jovens e por eles produzidos.

•

Art. 25. Na destinação dos recursos do Fundo Nacional da Cultura - FNC, de que trata a Lei nº 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, serão consideradas as necessidades específicas dos jovens em relação á
ampliação do acesso á cultura e á melhoria das condições para o exercício do protagonismo no campo da
produção cultural.
Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas poderão optar pela aplicação de parcelas do imposto
sobre a renda a título de doações ou patrocínios, de que trata a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, no
apoio a projetos culturais apresentados por entidades juvenis legalmente constituídas há, pelo menos. 1 (um)
ano.
Seção VII
D o Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão

Art. 26. O jovem tem direito á comunicação e á livre expressão, á produção de conteúdo, individual e
colaborativo, e ao acesso ás tecnologias de informação e comunicação.

•

Art. 27. A ação do poder público na efetivação do direito do jovem á comunicação e à liberdade de
expressão contempla a adoção das seguintes medidas:
1 - incentivar programas educativos e culturais voltados para os jovens nas emissoras de rádio e
televisão e nos demais meios de comunicação de massa;

li - promover a inclusão digital dos jovens, por meio do acesso às novas tecnologias de informação e
comunicação;
Ili - promover as redes e plataformas de comunicação dos jovens, considerando a acessibilidade para
os jovens com deficiência;
IV - incentivar a criação e manutenção de equipamentos públicos voltados para a promoção do direito
do jovem à comunicação; e
V - garantir a acessibilidade à comunicação por meio de tecnologias assistivas e adaptações razoáveis
para os jovens com deficiência.
Seção VIII
D o Direito ao Desporto e ao Lazer

Art. 28. O jovem tem direito à prática desportiva destinada a seu pleno desenvolvimento, com
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prioridade para o desporto de participação.
Parágrafo único. O direito à prática desportiva dos adolescentes deverá considerar sua condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Art. 29. A política pública de desporto e lazer destinada ao jovem deverá considerar:
1 - a realização de diagnóstico e estudos estatísticos oficiais acerca da educação física e dos

desportos e dos equipamentos de lazer no Brasil;
11 - a adoção de lei de incentivo fiscal para o esporte, com critérios que priorizem a juventude e
promovam a equidade;
111 - a valorização do desporto e do paradesporto educacional;

IV - a oferta de equipamentos comunitários que permitam a prática desportiva, cultural e de lazer.

•

Art. 30. Todas as escolas deverão buscar pelo menos um local apropriado para a prática de atividades
poliesportivas .
Seção IX
Do Direito ao Território e à Mobilidade

Art. 31. O jovem tem direito ao território e á mobilidade, incluindo a promoção de pollticas públicas de
moradia, circulação e equipamentos públicos, no campo e na cidade.
Parágrafo único. Ao jovem com deficiéncia devem ser garantidas a acessibilidade e as adaptações
necessárias.
Art. 32. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação
específica: (Regulamento) (Vigência)
1- a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda;

•

li - a reserva de 2 (duas) vagas por veículo com desconto de 50% (cinquenta por cento}, no mínimo,
no valor das passagens, para os jovens de baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as vagas
previstas no inciso 1.
Parágrafo único. Os procedimentos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e

li serão definidos em regulamento.
Art. 33. A União envidará esforços, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
para promover a oferta de transporte público subsidiado para os jovens, com prioridade para os jovens em
situação de pobreza e vulnerabilidade, na forma do regulamento.
Seção X
D o Direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente

Art. 34. O jovem tem direito à sustentabilidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, e o dever de defendê-lo e preservá-lo para a
presente e as futuras gerações.
Art. 35. O Estado promoverá, em todos os níveis de ensino, a educaçao ambiental voltada para a
preservaçao do meio ambiente e a sustentabilidade, de acordo com a Polltica Nacional do Meio Ambiente .
Art. 36. Na elaboraçao, na execução e na avaliação de políticas públicas que incorporem a dimensão
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ambiental, o poder público deverá considerar:

1 • o estímulo e o fortalecimento de organizações, movimentos, redes e outros coletivos de juventude
que atuem no âmbito das questões ambientais e em prol do desenvolvimento sustentável;
li • o incentivo à participação dos jovens na elaboração das políticas públicas de meio ambiente;
Ili - a criação de programas de educação ambiental destinados aos jovens; e
IV • o incentivo à participação dos jovens em projetos de geração de trabalho e renda que visem ao
desenvolvimento sustentável nos âmbitos rural e urbano.
Parágrafo único. A aplicação do disposto no inciso IV do caput deve observar a legislação especifica
sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos adolescentes.

Seção XI
Do Direito à Segurança Pública e ao Acesso à Justiça

•

Art. 37. Todos os jovens têm direito de viver em um ambiente seguro, sem violência, com garantia da
sua incolumidade física e mental, sendo-lhes asseguradas a igualdade de oportunidades e facilidades para
seu aperfeiçoamento intelectual, cultural e social.
Art. 38. As políticas de segurança pública voltadas para os jovens deverão articular ações da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e ações não governamentais, tendo por diretrizes:
1-

a integração com as demais políticas voltadas à juventude;

li - a prevenção e enfrentamento da violência;
Ili - a promoção de estudos e pesquisas e a obtenção de estatísticas e informações relevantes para
subsidiar as ações de segurança pública e permitir a avaliação periódica dos impactos das políticas pública;
quanto às causas, às consequências e à frequência da violência contra os jovens;
IV - a priorização de ações voltadas para os jovens em situação de risco, vulnerabilidade social e
egressos do sistema penitenciário nacional;

•

V - a promoção do acesso efetivo dos jovens à Defensoria Pública, considerando as especificidades
da condição juvenil; e
VI - a promoção do efetivo acesso dos jovens com deficiência à justiça em igualdade de condições
com as demais pessoas, inclusive mediante a provisão de adaptações processuais adequadas a sua idade.
TITULO li
DO SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDE
CAPITULO

1

DO SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDE. SINAJUVE
Art. 39. É instituído o Sistema Nacional de Juventude • SINAJUVE, cujos composição, organização,
competência e funcionamento serão definidos em regulamento.
Art. 40. O financiamento das ações e atividades realizadas no ãmbito do Sinajuve será definido em
regulamento.
CAPITULO li
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DAS COMPETÊNCIAS

[PROC. N2
Art. 41. Compete à União:

FOLHAS

1- formular e coordenar a execução da Política Nacional de Juventude;

li - coordenar e manter o Sinajuve;
Ili - estabelecer diretrizes sobre a organização e o funcionamento do Sinajuve;
IV - elaborar o Plano Nacional de Pollticas de Juventude, em parceria com os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e a sociedade, em especial a juventude;
V - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Nacional de Juventude, as Conferências
Nacionais de Juventude, com intervalo máximo de 4 (quatro) anos;
VI - prestar assistência têcnica e suplementação financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de juventude;
•

VII - contribuir para a qualificação e ação em rede do Sinajuve em todos os entes da Federação;
VIII - financiar, com os demais entes federados, a execução das políticas públicas de juventude;
IX - estabelecer formas de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a
execução das políticas públicas de juventude; e
X - garantir a publicidade de informações sobre repasses de recursos para financiamento das pollticas
públicas de juventude aos conselhos e gestores estaduais, do Distrito Federal e municipais.
Art. 42. Compete aos Estados:
1- coordenar, em âmbito estadual, o Sinajuve;

li - elaborar os respectivos planos estaduais de juventude, em conformidade com o Plano Nacional,
com a participação da sociedade, em especial da juventude;

•

Ili - criar, desenvolver e manter programas, ações e projetos para a execução das políticas públicas de
juventude;
IV - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Estadual de Juventude, as Conferências
Estaduais de Juventude, com intervalo máximo de 4 (quatro) anos;
V - editar normas complementares para a organização e o funcionamento do Sinajuve, em âmbito
estadual e municipal;
VI - estabelecer com a União e os Municípios formas de colaboração para a execução das políticas
públicas de juventude; e
VII - cofinanciar, com os demais entes federados, a execução de programas, ações e projetos das
políticas públicas de juventude.
Parágrafo único. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população jovem do
País.
Art. 43. Compete aos Municípios:
1- coordenar, em âmbito municipal, o Sinajuve;
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li - elaborar os respectivos planos municipais de juventude, em conformidade com os respectivos
Planos Nacional e Estadual, com a participação da sociedade, em especial da juventude;

Ili - criar, desenvolver e manter programas, ações e projetos para a execução das políticas públicas de
juventude;
IV - convocar e realizar, em conjunto com o Conselho Municipal de Juventude, as Conferências
Municipais de Juventude, com intervalo máximo de 4 (quatro) anos;
V - editar normas complementares para a organização e funcionamento do Sinajuve, em ambito
municipal;
VI - cofinanciar, com os demais entes federados, a execução de programas, ações e projetos das
políticas públicas de juven\ude; e
VII - estabelecer mecanismos de cooperação com os Estados e a União para a execução das políticas
públicas de juventude.

•

Parágrafo único. Para garantir a articulação federativa com vistas ao efetivo cumprimento das políticas
públicas de juventude, os Municípios podem instituir os consórcios de que trata a Lei nº 11.107, de 6 de abril
de 2005, ou qualquer outro instrumento jurídico adequado, como forma de compartilhar responsabilidades.
Ar!. 44. As competências dos Estados e Municípios são atribuídas, cumulativament
Federal.

PROC.N2-":::':"rr:....J.L7 b=t

CAPITULO Ili

FOLHAS

DOS CONSELHOS DE JUVENTUDE
Ar!. 45. Os conselhos de juventude sao órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais,
encarregados de tratar das pollticas públicas de juventude e da garantia do exercício dos direitos do jovem,
com os seguintes objetivos:
1 - auxiliar na elaboração de políticas públicas de juventude que promovam o amplo exercício dos
direitos dos jovens estabelecidos nesta Lei;

•

li - utilizar instrumentos de forma a buscar que o Estado garanta aos jovens o exercício dos seus
direitos;
Ili - colaborar com os órgãos da administração no planejamento e na implementação das políticas de
juventude;
IV - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor a celebração de instrumentos de cooperação, visando
á elaboração de programas, projetos e ações voltados para a juventude;
V - promover a realização de estudos relativos à juventude, objetivando subsidiar o planejamento das
políticas públicas de juventude;
VI - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor políticas públicas que permitam e garantam a
integração e a participação do jovem nos processos social, econômico, político e cultural no respectivo ente
federado;
VII - propor a criação de formas de participação da juventude nos órgãos da administração pública;
VIII - promover e participar de seminários, cursos, congressos e eventos correlatos para o debate de
temas relativos à juventude;
IX - desenvolver outras atividades relacionadas às políticas públicas de juventude.
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§ 1º A lei, em âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, disporá sobre a organizaçâo, o
funcionamento e a composição dos conselhos de juventude, observada a participaçao da sociedade civil
mediante critério, no mínimo, paritário com os representantes do poder público.
§ 2° (VETADO) .
Ar!. 46. São atribuições dos conselhos de juventude:

1 - encaminhar ao Ministério Público noticia de fato que constitua infração administrativa ou penal
contra os direitos do jovem garantidos na legislação;
li - encaminhar â autoridade judiciária os casos de sua competência;
Ili - expedir notificações;
IV - solicitar informações das autoridades públicas;

•

V - assessorar o Poder Executivo local na elaboração dos planos, programas, projetos, ações e
proposta orçamentária das políticas públicas de juventude .
Ar!. 47. Sem prejuízo das atribuições dos conselhos de juventude com relação aos direitos previstos
neste Estatuto, cabe aos conselhos de direitos da criança e do adolescente deliberar e controlar as ações
em todos os níveis relativas aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos.
Ar!. 48. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial.
Brasília, 5 de agosto de 2013; 192º da Independência e 125° da República.

•
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PROC. N2
LEI Nº 13.146. DE 6 DE JULHO DE 2015.

Mensagem de veto

1FOLHAS

~

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Vigência

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
LIVRO

1

PARTE GERAL
TÍTULO

•

1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO

1

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° É instituida a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e
seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de
iulho de 2008 , em conformidade com o procedimento previsto no § 3° do art. 5° da Constituição da República
Federativa do Brasil , em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e
promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 , data de início de sua vigência no plano interno.
Art. 2° Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

•

§ 1° A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe
multiprofissional e interdisciplinar e considerará:
(Vigência)

1. os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

li . os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

Ili . a limitação no desempenho de atividades; e
IV • a restrição de participação.
§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.

(Vide Lei nº 13.846 de

2019)
Art. 3° Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
1 • acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive
seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida;

li • desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por
todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto especifico, incluindo os recursos de tecnologia
assistiva;
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Ili - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias,
estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à
participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência,
qualidade de vida e inclusão social;
IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação
social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com
segurança, entre outros, classificadas em:
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou
de uso coletivo;
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transpo

PROC.N2,~::::::,~.µ..~h~
FÇ)LHAS

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento
que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de
sistemas de comunicação e de tecnologia da informação;

•

e) barreiras atitudinaís: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da
pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;
f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às
tecnologias;

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive
a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de
comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita
e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e
alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações;
VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não
acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa
com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas,
todos os direitos e liberdades fundamentais;

•

VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes
a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação
pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as
indicações do planejamento urbanístico;
VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou
adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não
provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares,
terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos,
quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;
IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de
movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da
coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso;
X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência
Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar
com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos
com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com
vínculos familiares fragilizados ou rompidos;
XI - moradia para a vida independente da pessoa com deficiência: moradia com estruturas adequadas
capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de
autonomia de jovens e adultos com deficiência;
XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou
presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias,
excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;
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XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do
estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os
níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos
identificados com profissões legalmente estabelecidas;
XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as
funções de atendente pessoal.
CAPÍTULO li

l
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Art. 4° Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e
não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
§ 1° Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão,
por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de
adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.

•

§ 2° A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa .
Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.
Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência.
Art. 6° A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:

1- casar-se e constituir união estável;
li - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
Ili - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre
reprodução e planejamento familiar;
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e

•

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade
de oportunidades com as demais pessoas .
Art. 7° É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação
aos direitos da pessoa com deficiência.
Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos
que caracterizem as violações previstas nesta Lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as
providências cabíveis.
Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade,
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à
alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à
reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à
comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência
familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar
pessoal, social e econômico.

Seção Única
Do Atendimento Prioritário
Art. 9° A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade
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de:
1- proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
li - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público;
Ili - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em
igualdade de condições com as demais pessoas;
IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de
passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque;
V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis;
VI - recebimento de restituição de imposto de renda;
VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada,
em todos os atos e diligências.
§ 1° Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao
seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII deste artigo.

•

§ 2° Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta Lei é condicionada
aos protocolos de atendimento médico.

TÍTULO li
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO 1
DO DIREITO À VIDA
Art. 1O. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida.
Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com
deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e
segurança.

•

Art. 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou
cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada .
Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido,
na forma da lei.
Art. 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a
realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica.
§ 1° Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação,
no maior grau possível, para a obtenção de consentimento.
§ 2º A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve
ser realizada, em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para sua saúde ou
para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia
comparável com participantes não tutelados ou curatelados.

Art. 13. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e
esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e
adotadas as salvaguardas legais cabíveis.
CAPÍTULO li
DO DIREITO À HABILITAÇÃO E À REABILITAÇÃO
Art. 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência.
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Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de
potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais,
profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua
participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas.
Ar!. 15. O processo mencionado no ar!. 14 desta Lei baseia-se em avaliação multidiscipli ar das
necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as se

PROC. N2,___:::::;~',;,f.l--=-,<::.....-:-:;;r
1- diagnóstico e intervenção precoces;
li - adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscan o o desenvolvimento de
aptidões;
Ili - atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação
social da pessoa com deficiência;
IV - oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de
complexidade, para atender às necessidades especificas da pessoa com deficiência;
V - prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, inclusive na zona rural,
respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema
Único de Saúde (SUS).
•

Art. 16. Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência, são
garantidos:
1 - organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa
com deficiência;

li - acessibilidade em todos os ambientes e serviços;
Ili - tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico
profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência;
IV - capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços.
Art. 17. Os serviços do SUS e do Suas deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com
deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas
disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação social.

•

Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput deste artigo podem fornecer informações e orientações
nas áreas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de transporte, de previdência social, de
assistência social, de habitação, de trabalho, de empreendedorismo, de acesso ao crédito, de promoção,
proteção e defesa de direitos e nas demais áreas que possibilitem à pessoa com deficiência exercer sua
cidadania.
CAPÍTULO Ili
DO DIREITO À SAÚDE
Ar!. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de
complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário.
§ 1° É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela
destinadas.

§ 2° É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que regulamentarão a atuação dos
profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com
deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia.
§ 3° Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de
habilitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada.

§ 4° As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar:
1-
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11 - serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para qualquer tipo de deficiência,
inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade de vida;
111 _ atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial

•~~:~;t;~~j;~;i;;;;;:.j, -

e interna•"""p"'R_O_C_.-N2

IV - campanhas de vacinação;

FOLHAS

V - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais;
VI - respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência;
VII - atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida;
VIII - informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares sobre sua condição
de saúde;
IX - serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos
adicionais;

X - promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS, em todos os
níveis de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a seus atendentes pessoais;

•

XI - oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas
nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde.

§ 5º As diretrizes deste artigo aplicam-se também às instituições privadas que participem de forma
complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua manutenção.
Art. 19. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis,
inclusive por meio de:
1- acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro;
li - promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção
e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição da mulher e da criança;
Ili - aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal;
IV - identificação e controle da gestante de alto risco.
Art. 20. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com
deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes.

•

Art. 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de
residência, será prestado atendimento fora de domicilio, para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o
transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante.
Art. 22. À pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou
a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições adequadas para sua
permanência em tempo integral.
§ 1° Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa com
deficiência, cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificá-la por escrito.
§ 2º Na ocorrência da impossibilidade prevista no§ 1° deste artigo, o órgão ou a instituição de saúde deve
adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal.
Art. 23. São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por

meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão de sua condição.
Art. 24. É assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto públicos como
privados, e às informações prestadas e recebidas, por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as
formas de comunicação previstas no inciso V do art. 3° desta Lei.
Art. 25. Os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, devem assegurar o acesso da
pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em vigor, mediante a remoção de barreiras, por
meio de projetos arquitetônico, de ambientação de interior e de comunicação que atendam às especificidades
das pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental.
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Ar!. 26. Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência
serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade policial e ao
Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra a pessoa com deficiência
qualquer ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que lhe cause morte ou da o ou sofrimento
físico ou psicológico.

PROC. N2_,.:__...!..:..~'-:=-'V
CAPITULO IV

==~===·•·d
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DO DIREITO À EDUCAÇÃO
Ar!. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional
inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas
características, interesses e necessidades de aprendizagem.

•

Parágrafo único. É dever do Estado, da familia, da comunidade escolar e da sociedade assegurar
educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e
discriminação.
Ar!. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e
avaliar:
J - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de
toda a vida;

li - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência,
participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as
barreiras e promovam a inclusão plena;
Ili - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os
demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e
garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de
sua autonomia;
IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua
portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilingues e em escolas inclusivas;

•

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento
acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a
aprendizagem em instituições de ensino;
VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais
didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;
Vil - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado,
de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de
recursos de tecnologia assistiva;
VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas familias nas diversas instâncias de atuação
da comunidade escolar;
IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais,
vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do
estudante com deficiência;
X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de
professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;
XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de
tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;
XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma
a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;
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XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades
e condições com as demais pessoas;
XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e
tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento;
XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas,
esportivas e de lazer, no sistema escolar;
XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da
comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades,
etapas e níveis de ensino;
XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;

PROC.N2•-::.::..;..;....i;__~_,ç;,..FOLHAS

XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas pública.s..:~:::.::..::==::!::::l::::::i:=::,c=::.:.:sas,==-l
§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o
disposto nos incisos 1, li, Ili, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo
vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas
no cumprimento dessas determinações.

•

§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI do caput deste
artigo, deve-se observar o seguinte:
1 - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino
(Vigência)
médio completo e certificado de proficiência na Libras;

li - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos
cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente, em
Tradução e Interpretação em Libras. (Vigência)
Art. 29. (VETADO).
Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de
ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes
medidas:
1 - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino
Superior (IES) e nos serviços;

•

li - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato
com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua
participação;
Ili - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do
candidato com deficiência;
IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente
solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência;
V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização
de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da
necessidade;
VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a
singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa;
VI 1 - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.
CAPITULO V
DO DIREITO À MORADIA
Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da familia natural ou substituta, com
seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com

8 of 33

09/10/2019 09:54

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/20 ! 5íls",, ...

Ll3146

PROC.N2_.:.:;..--::--ff--=-c:::::=f
deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva.

FOLHAS

-

§ 1º O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de
moradia para a vida independente da pessoa com deficiência.
§ 2º A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Suas à pessoa
com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com
vínculos familiares fragilizados ou rompidos.
Ar!. 32. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com
deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o
seguinte:
1- reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais para pessoa com deficiência;

li - (VETADO);
Ili - em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas
unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos;
IV - disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis;

•

V - elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a instalação de elevadores .
§ 1° O direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, será reconhecido à pessoa com deficiência
beneficiária apenas uma vez.
§ 2° Nos programas habitacionais públicos, os critérios de financiamento devem ser compatíveis com os
rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua familia.

§ 3º Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais reservadas por força
do disposto no inciso I do caput deste artigo, as unidades não utilizadas serão disponibilizadas às demais
pessoas.
Ar!. 33. Ao poder público compete:
1 - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nos arts. 31 e 32 desta Lei; e

li - divulgar, para os agentes interessados e beneficiários, a política habitacional prevista nas legislações
federal, estaduais, distrital e municipais, com ênfase nos dispositivos sobre acessibilidade.

•

CAPÍTULO VI
DO DIREITO AO TRABALHO

Seção 1
Disposições Gerais
Ar!. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente
acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

§ 1° As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir
ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos.
§ 2° A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a
condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor.
§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua
condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e
periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de
aptidão plena.
§ 4° A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação
continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador,
em igualdade de oportunidades com os demais empregados.
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§ 5º É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de
capacitação.
Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições
de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho.
Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autónomo, incluídos o
cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização

,, """" ,, "'""· '"'"" ~"'""'

..... "
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Da Habilitação Profissional e Reabilitação Profissional
Art. 36. O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de
reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do
trabalho, respeitados sua livre escolha, sua vocação e seu interesse.

•

§ 1º Equipe multidisciplinar indicará, com base em critérios previstos no§ 1º do art. 2° desta Lei, programa
de habilitação ou de reabilitação que possibilite à pessoa com deficiência restaurar sua capacidade e habilidade
profissional ou adquirir novas capacidades e habilidades de trabalho .
§ 2° A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência
aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício de profissão ou de ocupação, permitindo
nivel suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho.
§ 3° Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação "profissional devem
ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua
característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para trabalho que lhe seja adequado e ter
perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir.
§ 4° Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional
deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos.
§ 5° A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com as redes
públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência social, em todos os níveis e
modalidades, em entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador.

•

§ 6º A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia formalização do contrato de
emprego da pessoa com deficiência, que será considerada para o cumprimento da reserva de vagas prevista em
lei, desde que por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa, observado o
disposto em regulamento .
§ 7° A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão à pessoa com deficiência.

Seção Ili
Da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho
Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na
qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a
adaptação razoável no ambiente de trabalho.
Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho
com apoio, observadas as seguintes diretrizes:
1 -

prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de

trabalho;
li - provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com
deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no
ambiente de trabalho;

Ili - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada;
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IV - oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição de estratégias de
inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais;
V - realização de avaliações periódicas;

PROC.N2__.=-,~;..+<'-~:,.._I
VI - articulação intersetorial das políticas públicas;

FOLHAS

VII - possibilidade de participação de organizações da sociedade civil.
Art. 38. A entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo,
função ou emprego está obrigada à observância do disposto nesta Lei e em outras normas de acessibilidade
vigentes.
CAPÍTULO VII
DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

•

Art. 39. Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política pública de assistência
social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia da segurança de renda, da acolhida,
da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para
a promoção do acesso a direitos e da plena participação social.
§ 1° A assistência social à pessoa com deficiência, nos termos do caput deste artigo, deve envolver
conjunto articulado de serviços do âmbito da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, ofertados
pelo Suas, para a garantia de seguranças fundamentais no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de
risco, por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos.
§ 2º Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de dependência
deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados básicos e instrumentais.
Art. 40. É assegurado à pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua subsistência nem
de tê-la provida por sua família o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993 .
CAPÍTULO VIII
DO DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL

•

Art. 41. A pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) tem direito à
aposentadoria nos termos da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013 .
CAPÍTULO IX
DO DIREITO À CULTURA, AO ESPORTE, AO TURISMO E AO LAZER
Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso:
1- a bens culturais em formato acessível;
li - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato
acessível; e
Ili - a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos
culturais e esportivos.

§ 1° É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob
qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual.
§ 2° O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à redução ou à superação de
barreiras para a promoção do acesso a todo patrimônio cultural, observadas as normas de acessibilidade,
ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.
Art. 43. O poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas,
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1 - incentivar a provisão de instrução, de treinamento e de recursos adequados, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas;

li - assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços prestados por pessoa ou entidade
envolvida na organização das atividades de que trata este artigo; e
Ili - assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades recreativas, esportivas, de
lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas.
Art. 44. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de
conferências e similares, serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, de acordo
com a capacidade de lotação da edificação, observado o disposto em regulamento.

§ 1° Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem ser distribuídos pelo recinto em locais
diversos, de boa visibilidade, em todos os setores, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitandose áreas segregadas de público e obstrução das saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade.
§ 2° No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, esses podem,
excepcionalmente, ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida,
observado o disposto em regulamento.
•

§ 3° Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem situar-se em locais que garantam a
acomodação de, no mínimo, 1 (um) acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida,
resguardado o direito de se acomodar proximamente a grupo familiar e comunitário.
§ 4° Nos locais referidos no caput deste artigo, deve haver, obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas de
emergência acessíveis, conforme padrões das normas de acessibilidade, a fim de permitir a saída segura da
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, em caso de emergência.
§ 5° Todos os espaços das edificações previstas no caput deste artigo devem atender às normas de
acessibilidade em vigor.
§ 6° As salas de cinema devem oferecer, em todas as sessões, recursos de acessibilidade para a pessoa
com deficiência.
(Vigência)
§ 7° O valor do ingresso da pessoa com deficiência não poderá ser superior ao valor cobrado das demais
pessoas.

•

Art. 45. Os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando-se os princípios do desenho
universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade, conforme legislação em vigor.
(Vigência)
(Regiamente)

§ 1° Os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar, pelo menos, 10% (dez por cento) de seus
dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, 1 (uma) unidade acessível.

§ 2° Os dormitórios mencionados no § 1° deste artigo deverão ser localizados em rotas acessíveis.
CAPÍTULO X
DO DIREITO AO TRANSPORTE E À MOBILIDADE
Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será
assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação
de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.

§ 1° Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, em todas
as jurisdições, consideram-se como integrantes desses serviços os veicules, os terminais, as estações, os
pontos de parada, o sistema viário e a prestação do serviço.
§ 2° São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre que houver interação com a matéria
nela regulada, a outorga, a concessão, a permissão, a autorização, a renovação ou a habilitação de linhas e de
serviços de transporte coletivo.
§ 3° Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo
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prestação do serviço.

0 .AS

emitida pelo gestor público responsável pela

Ar!. 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo
e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres,
devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de
mobilidade, desde que devidamente identificados.
§ 1° As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2% (dois por cento) do total,
garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de
acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade.
§ 2° Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local de ampla visibilidade, a
credencial de beneficiário, a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas
características e condições de uso.
§ Jº A Ytilização iAdevida das vagas de qye trata este aFligo slaljeita os iAlratores às saRções pre,;istas no
iRGiso XVII do aFI. 1ª1 da bei Rº 9.§03, de 23 de setembro de 1997 (Cédigo de TrâAsito Brasileiro).
§ 3º A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os infratores às sanções previstas no
inciso XX do ar!. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 {Código de Trânsito Brasileiro)
{Redação dada pela Lei nº 13.281 de 2016) Nigência)

•

§ 4° A credencial a que se refere o § 2° deste artigo é vinculada à pessoa com deficiência que possui
comprometimento de mobilidade e é válida em todo o território nacional.
Ar!. 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os
portos e os terminais em operação no País devem ser acessíveis, de forma a garantir o seu uso por todas as
pessoas.
§ 1º Os veículos e as estruturas de que trata o caput deste artigo devem dispor de sistema de
comunicação acessível que disponibilize informações sobre todos os pontos do itinerário.
§ 2º São asseguradas à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos de embarque
e de desembarque nos veículos de transporte coletivo, de acordo com as normas técnicas.
§ 3º Para colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo
de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela
prestação do serviço.

•

Art. 49. As empresas de transporte de fretamento e de turismo, na renovação de suas frotas, são
{Vigência)
obrigadas ao cumprimento do disposto nos arts. 46 e 48 desta Lei.
Art. 50. O poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a sua utilização como táxis e
vans , de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas.
Ar!. 51. As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% (dez por cento) de seus veículos acessíveis à
pessoa com deficiência.
(Vide Decreto nº 9. 762, de 2019) {Vigência)
§ 1° É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à
pessoa com deficiência.

§ 2° O poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vistas a possibilitar a acessibilidade dos
veículos a que se refere o caput deste artigo.
Ar!. 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1 (um) veículo adaptado para uso de pessoa
com deficiência, a cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota.
(Vide Decreto nº 9. 762, de 2019)
{Vigência)
Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros
elétricos e comandos manuais de freio e de embreagem.
TÍTULO Ili
DA ACESSIBILIDADE
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CAPITULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver
de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.
Art. 54. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei e de outras normas relativas à
acessibilidade, sempre que houver interação com a matéria nela regulada:

1 - a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de comunicação e informação, a fabricação de
veículos de transporte coletivo. a prestação do respectivo serviço e a execução de qualquer tipo de obra,
quando tenham destinação pública ou coletiva;
li - a outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza;

Ili - a aprovação de financiamento de projeto com utilização de recursos públicos. por meio de renúncia ou
de incentivo fiscal. contrato, convênio ou instrumento congênere; e

•

IV - a concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e de financiamento internacionais por
entes públicos ou privados .
Art. 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de informação
e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços,
equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo. tanto na zona urbana
como na rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de
acessibilidade.

§ 1° O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral.
§ 2° Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, deve ser
adotada adaptação razoável.
§ 3° Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho
universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica e do ensino superior e na formação
das carreiras de Estado.
§ 4° Os programas, os projetos e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de
organismos públicos de auxilio à pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas voltados para o
desenho universal.

•

§ 5° Desde a etapa de concepção. as políticas públicas deverão considerar a adoção do desenho
universal.
Art. 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público. de
uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis.

§ 1° As entidades de fiscalização profissional das atividades de Engenharia. de Arquitetura e correlatas. ao
anotarem a responsabilidade técnica de projetos, devem exigir a responsabilidade profissional declarada de
atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes.
§ 2° Para a aprovação, o licenciamento ou a emissão de certificado de projeto executivo arquitetônico,
urbanístico e de instalações e equipamentos temporários ou permanentes e para o licenciamento ou a emissão
de certificado de conclusão de obra ou de serviço, deve ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade.
§ 3° O poder público, após certificar a acessibilidade de edificação ou de serviço, determinará a colocação,
em espaços ou em locais de ampla visibilidade, do símbolo internacional de acesso, na forma prevista em
legislação e em normas técnicas correlatas.

Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à
pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços. tendo como referência as normas de
acessibilidade vigentes.
Art. 58. O projeto e a construção de edificação de uso privado multifamiliar devem atender aos preceitos
{Regulamento)
de acessibilidade, na forma regulamentar.

§ 1° As construtoras e incorporadoras responsáveis pelo projeto e pela construção das edificações a que
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se refere o caput deste artigo devem assegurar percentual mínimo de suas unidades internamente acessíveis,
na forma regulamentar.
§ 2° É vedada a cobrança de valores adicionais para a aquisição de unidades internamente acessíveis a
que se refere o § 1° deste artigo.

Art. 59. Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, o poder público e as empresas
concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços devem garantir, de forma segura, a
fluidez do trânsito e a livre circulação e acessibilidade das pessoas, durante e após sua execução.
Art. 60. Orientam-se, no que couber, pelas regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas
técnicas, observado o disposto na Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, nº 10.257, de 10 de julho de 2001
, e nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012:
1 - os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e trânsito, os planos de mobilidade
urbana e os planos de preservação de sítios históricos elaborados ou atualizados a partir da publicação desta
Lei;

li - os códigos de obras, os códigos de postura, as leis de uso e ocupação do solo e as leis do sistema

viário;

•

111 - os estudos prévios de impacto de vizinhança;

IV - as atividades de fiscalização e a imposição de sanções; e

PROC.N2_j~~f-l,..J.:.-t_C:._:....__...,
FOLHAS

V - a legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico.
§ 1° A concessão e a renovação de alvará de funcionamento para qualquer atividade são condicionadas à
observação e à certificação das regras de acessibilidade.
§ 2° A emissão de carta de habite-se ou de habilitação equivalente e sua renovação, quando esta tiver
sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade, é condicionada à observação e à certificação das
regras de acessibilidade.

Ar!. 61. A formulação, a implementação e a manutenção das ações de acessibilidade atenderão às
seguintes premissas básicas:
1 -

eleição de prioridades, elaboração de cronograma e reserva de recursos para implementação das

ações;e

li - planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos.

•

Art. 62. É assegurado à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o recebimento de contas, boletos,
recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível.
CAPÍTULO li
DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO
Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou
representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe
acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas
internacionalmente.
§ 1° Os sítios devem conter símbolo de acessibilidade em destaque.
§ 2° Telecentros comunitários que receberem recursos públicos federais para seu custeio ou sua
instalação e lan houses devem possuir equipamentos e instalações acessíveis.

§ 3° Os telecentros e as lan houses de que trata o § 2° deste artigo devem garantir, no mínimo, 10% (dez
por cento) de seus computadores com recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência visual, sendo
assegurado pelo menos 1 (um) equipamento, quando o resultado percentual for inferior a 1 (um).
Art. 64. A acessibilidade nos sítios da internet de que trata o art. 63 desta Lei deve ser observada para
obtenção do financiamento de que trata o inciso 111 do art. 54 desta Lei.
Ar!. 65. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir pleno acesso á
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pessoa com deficiência, conforme regulamentação específica.
Ar!. 66. Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia fixa e móvel celular com
acessibilidade que, entre outras tecnologias assistivas, possuam possibilidade de indicação e de ampliação
sonoras de todas as operações e funções disponíveis.
Art. 67. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos seguintes recurses
entre outros:
1- subtitulação por meio de legenda oculta;
li - janela com intérprete da Libras;
Ili - audiodescrição.
Art. 68. O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, à
distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações da administração
pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso
à leitura, à informação e à comunicação.

•

§ 1º Nos editais de compras de livros, inclusive para o abastecimento ou a atualização de acervos de
bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá
adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não ofertem sua produção também em formatos
acessíveis.
§ 2° Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados
por softwares leitores de telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com
voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e impressão em Braille.

§ 3° O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos científicos em formato
acessível, inclusive em Libras.
Art. 69. O poder público deve assegurar a disponibilidade de informações corretas e claras sobre os
diferentes produtos e serviços ofertados, por quaisquer meios de comunicação empregados, inclusive em
ambiente virtual, contendo a especificação correta de quantidade, qualidade, caracteristicas, composição e
preço, bem como sobre os eventuais riscos à saúde e à segurança do consumidor com deficiência, em caso de
sua utilização, aplicando-se, no que couber, os arts. 30 a 41 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 .

•

§ 1° Os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários veiculados na imprensa escrita, na
internet, no rádio, na televisão e nos demais veículos de comunicação abertos ou por assinatura devem
disponibilizar, conforme a compatibilidade do meio, os recursos de acessibilidade de que trata o art. 67 desta
Lei, a expensas do fornecedor do produto ou do serviço, sem prejuízo da observância do disposto nos arts. 36 a
38 da Lei nº 8. 078 de 11 de setembro de 1990 .
§ 2° Os fornecedores devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, prospectas, textos
ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato acessível.
Art. 70. As instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e demais eventos de natureza
científico-cultural devem oferecer à pessoa com deficiência, no mínimo, os recursos de tecnologia assistiva
previstos no art. 67 desta Lei.
Art. 71. Os congressos, os seminários, as oficinas e os demais eventos de natureza científico-cultural
promovidos ou financiados pelo poder público devem garantir as condições de acessibilidade e os recursos de
tecnologia assistiva.
Art. 72. Os programas, as linhas de pesquisa e os projetos a serem desenvolvidos com o apoio de
agências de financiamento e de órgãos e entidades integrantes da administração pública que atuem no auxílio à
pesquisa devem contemplar temas voltados à tecnologia assistiva.

Art. 73. Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com organizações da sociedade civil,
promover a capacitação de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais habilitados
em Braille, audiodescrição, estenotipia e legendagem.
CAPÍTULO Ili
DA TECNOLOGIA ASSISTIVA
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Ar!. 74. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas,
processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e
qualidade de vida.
Ar!. 75. O poder público desenvolverá plano especifico de medidas, a ser renovado em cada per/ode de 4
(quatro) anos, com a finalidade de:
1 - facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive com oferta de linhas de crédito subsidiadas
'
específicas para aquisição de tecnologia assistiva;
11 - agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de tecnologia assistiva, especialmente as
questões atinentes a procedimentos alfandegários e sanitários;
Ili - criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de tecnologia assistiva, inclusive por
meio de concessão de linhas de crédito subsidiado e de parcerias com institutos de pesquisa oficiais;
IV - eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação de tecnologia assistiva;
V - facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no rol de produtos
distribuídos no âmbito do SUS e por outros órgãos governamentais.

•

Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto neste artigo, os procedimentos constante do plano
específico de medidas deverão ser avaliados, pelo menos, a cada 2 (dois) ªl'P'ii\,-----,---+-c------,

PROC. N2
CAPÍTULO IV

FOLHAS

DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA VIDA PÚBLICA E POlÍTICA
Art. 76. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade
de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 1° A pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada, inclusive por meio das
seguintes ações:
1 - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e os equipamentos para votação sejam
apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de seçõa,;
eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência;

li - incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a desempenhar quaisquer funções públicas em
todos os níveis de governo, inclusive por meio do uso de novas tecnologias assistivas, quando apropriado;

•

Ili - garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates
transmitidos pelas emissoras de televisão possuam, pelo menos, os recursos elencados no art. 67 desta Lei;
IV - garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, sempre que necessário e a seu pedido,
permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha.
§ 2º O poder público promoverá a participação da pessoa com deficiência, inclusive quando
institucionalizada, na condução das questões públicas, sem discriminação e em igualdade de oportunidades,
observado o seguinte:
1- participação em organizações não governamentais relacionadas à vida pública e à política do País e em
atividades e administração de partidos políticos;

li - formação de organizações para representar a pessoa com deficiência em todos os níveis;
Ili - participação da pessoa com deficiência em organizações que a representem.
TÍTULO IV
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Art. 77. O poder público deve fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação e a
capacitação tecnológicas, voltados à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e
sua inclusão social.
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§ 1° O fomento pelo poder público deve priorizar a geração de conhecimentos e técnicas que visem à
prevenção e ao tratamento de deficiências e ao desenvolvimento de tecnologias assistiva e social.
§ 2° A acessibilidade e as tecnologias assistiva e social devem ser fomentadas mediante a criação de
cursos de pós-graduação, a formação de recursos humanos e a inclusão do tema nas diretrizes de áreas do
conhecimento.
§ 3° Deve ser fomentada a capacitação tecnológica de instituições públicas e privadas para o
desenvolvimento de tecnologias assistiva e social que sejam voltadas para melhoria da funcionalidade e da
participação social da pessoa com deficiência.

§ 4° As medidas previstas neste artigo devem ser reavaliadas periodicamente pelo poder público, com
vistas ao seu aperfeiçoamento.
Art. 78. Devem ser estimulados a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a difusão de tecnologias
voltadas para ampliar o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias da informação e comunicação e às
tecnologias sociais.
Parágrafo único. Serão estimulados, em especial:

•

1- o emprego de tecnologias da informação e comunicação como instrumento de superação de limitações
funcionais e de barreiras à comunicação, à informação, à educação e ao entretenimento da pessoa com
deficiência;
11 - a adoção de soluções e a difusão de normas que visem a ampliar a acessibilidade da pessoa com
deficiência à computação e aos sitias da internet, em especial aos serviços de governo eletrônico.

LIVRO li
PARTE ESPECIAL

FOLHAS
TÍTULO 1
DO ACESSO À JUSTIÇA
CAPÍTULO

1

DISPOSIÇÕES GERAIS

•

Art. 79. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que requeridos, adaptações e recursos de
tecnologia assistiva.
§ 1° A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, o poder público
deve capacitar os membros e os servidores que atuam no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria
Pública, nos órgãos de segurança pública e no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com
deficiência.

§ 2° Devem ser assegurados à pessoa com deficiência submetida a medida restritiva de liberdade todos
os direitos e garantias a que fazem jus os apenados sem deficiência, garantida a acessibilidade.
§ 3° A Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos
previstos nesta Lei.

Art. 80. Devem ser oferecidos lodos os recursos de tecnologia assistiva disponíveis para que a pessoa
com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre que figure em um dos polos da ação ou atue como
testemunha, partícipe da lide posta em juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do Ministério
Público.
Parágrafo único. A pessoa com deficiência tem garantido o acesso ao conteúdo de todos os atos
processuais de seu interesse, inclusive no exercício da advocacia.
Art. 81. Os direitos da pessoa com deficiência serão garantidos por ocasião da aplicação de sanções
penais.
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Art. 82. (VETADO).
Art. 83. Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à
prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal
plena, garantida a acessibilidade.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui discriminação em razão de
deficiência.
CAPÍTULO li

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em
igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1° Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.
§ 2° É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada.

•

§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária,
proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.
§ 4° Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz,
apresentando o balanço do respectivo ano.
Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e
negocial.

§ 1° A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à
privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.
§ 2° A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de
sua definição, preservados os interesses do curatelado.
§ 3° No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência
a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado.
Art. 86. Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com
deficiência.

•

Art. 87. Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência
em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de oficio ou a requerimento do
interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do
Código de Processo Civil .
TÍTULO li
DOS CRIMES E DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
§ 1° Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do
agente.

§ 2° Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de
comunicação social ou de publicação de qualquer natureza:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 3° Na hipótese do § 2° deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido
deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:
1-
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li - interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet.

§ 4º Na hipótese do § 2° deste artigo, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da
decisão, a destruição do material apreendido.
Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro
rendimento de pessoa com deficiência:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é
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1- por tutor, curador, sindico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial; ou
li - por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão.
Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou
congêneres:
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

•

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com
deficiência quando obrigado por lei ou mandado .
Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com
deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à realização de
operações financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.
TÍTULO Ili
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 92. É criado o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Cadastro-Inclusão), registro
público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar infonnações
georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência,
bem como das barreiras que impedem a realização de seus direitos.

•

§ 1° O Cadastro-Inclusão será administrado pelo Poder Executivo federal e constituído por base de dados,
instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos .
§ 2° Os dados constituintes do Cadastro-Inclusão serão obtidos pela integração dos sistemas de
informação e da base de dados de todas as políticas públicas relacionadas aos direitos da pessoa com
deficiência, bem como por informações coletadas, inclusive em censos nacionais e nas demais pesquisas
realizadas no País, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo.

§ 3° Para coleta, transmissão e sistematização de dados, é facultada a celebração de convênios, acordos,
termos de parceria ou contratos com instituições públicas e privadas, observados os requisitos e procedimentos
previstos em legislação específica.
§ 4° Para assegurar a confidencialidade, a privacidade e as liberdades fundamentais da pessoa com
deficiência e os princípios éticos que regem a utilização de informações, devem ser observadas as salvaguardas
estabelecidas em lei.
§ 5° Os dados do Cadastro-Inclusão somente poderão ser utilizados para as seguintes finalidades:
1 - formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas para a pessoa com deficiência e
para identificar as barreiras que impedem a realização de seus direitos;
11 - realização de estudos e pesquisas.

§ 6° As informações a que se refere este artigo devem ser disseminadas em formatos acessíveis.
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Ar!. 93. Na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de controle interno e externo, deve ser
observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade
vigentes.
Ar!. 94. Terá direito a auxilio-inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave
que:
1 - receba o beneficio de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993 , e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS;

li - tenha recebido, nos últimos 5 (cinco) anos, o beneficio de prestação continuada previsto no art. 20 da
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado
obrigatório do RGPS.
Ar!. 95. É vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando
seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus
desproporcional e indevido, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos:
1 - quando for de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa com
deficiência em sua residência;

•

li - quando for de interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará solicitação de atendimento
domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa finalidade .
Parágrafo único. É assegurado à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e
social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de
saúde, contratado ou conveniado, que integre o SUS e pelas entidades da rede socioassistencial integrantes do
Suas, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade,
imponha-lhe ônus desproporcional e indevido.
Ar!. 96. O§ 6° -A do art. 135 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Ar!. 135 ..................................................................

PROC.N2._ __:..:...;;::,.4:J,--::~.:..._-

FOLHAS
§ 6° -A. Os Tribunais Regionais Eleitorais deverão, a cada eleição, expedir
instruções aos Juízes Eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação,
de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com
mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe
dão acesso .

•

...................................................................................."(N~
Ar!. 97. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de maio de
1943 , passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Ar!. 428 .................................................................. .

§__§"_Para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de
aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências
relacionadas com a profissionalização.

~Para o aprendiz com deficiência com 18 (dezoito) anos ou mais, a validade do
contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS e matrícula e frequência
em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada
em formação técnico-profissional metódica." (NR)
"Art. 433 .................................................................. .

l..:_desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com

21 of33

09/10/2019 09:54

Ll3146

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ ato2015-2018/2015/lei/l 1...

deficiência quando desprovido de recursos de acessibilid
assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas ativid
.................................................................................." (NR)
Ar!. 98. A Lei nº 7.853. de 24 de outubro de 1989 • passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 3° As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos. difusos,
individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência
poderão ser propostas pelo Ministério Público. pela Defensoria Pública. pela União.
pelos Estados. pelos Municípios. pelo Distrito Federal. por associação constituída há
mais de 1 (um) ano. nos termos da lei civil. por autarquia. por empresa pública e por
fundação ou sociedade de economia mista que inclua. entre suas finalidades
institucionais. a proteção dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com
deficiência .
....................................•................... ·~~

·Art. 8° Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa:
1 - recusar. cobrar valores adicionais. suspender. procrastinar. cancelar ou fazer
cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau •
público ou privado. em razão de sua deficiência;

•

li - obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou
emprego público. em razão de sua deficiência;
111 - negar ou obstar emprego. trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua
deficiência;
IV - recusar. retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médicohospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência;
V - deixar de cumprir. retardar ou frustrar execução de ordem judicial expedida na
ação civil a que alude esta Lei;
VI - recusar. retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação
civil pública objeto desta Lei. quando requisitados.

§ 1° Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 (dezoito)
anos. a pena é agravada em 1/3 (um terço).

•

§ 2° A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento de
inscrição. de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em concursos
públicos não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do administrador público
pelos danos causados.
§ 3° Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso de pessoa com
deficiência em planos privados de assistência à saúde. inclusive com cobrança de
valores diferenciados.
§ 4° Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência. a pena é
agravada em 1/3 (um terço).· (NR)
Ar!. 99. O art. 20 da Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990. passa a vigorar acrescido do seguinte inciso
XVIII:
•Art. 20 ..................................................................... ..

XVIII - quando o trabalhador com deficiência. por prescrição. necessite adquirir
órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social.
.................................................................................." (NR)
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Ar!. 100. A Lei nº 8.078. de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 6° ...................................................................... .

............................................................................................

PROC. N2

FOLHAS

',j

J

o 1/ :J ~

98

1

-

Parágrafo único. A informação de que trata o inciso Ili do caput deste artigo deve ser
acessível à pessoa com deficiência. observado o disposto em regulamento." (NR)
"Ar!. 43 ..................................................................... ..

............................................................................................
§__§"._Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser
disponibilizadas em formatos acessíveis. inclusive para a pessoa com deficiência.
mediante solicitação do consumidor." (NR)
Art. 101. A Lei nº 8.213. de 24 de iulho de 1991 • passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Ar!. 16...................................................................... .

•

L:__o cônjuge. a companheira. o companheiro e o filho não emancipado. de qualquer
condição. menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência
intelectual ou mental ou deficiência grave;

!!l..:_o irmão não emancipado. de qualquer condição. menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

···········································································"(N~
"Ar!. 77 ..................................................................... .

§2º ..................................................................... .

•

1.L:__para o filho. a pessoa a ele equiparada ou o irmão. de ambos os sexos. pela
emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade. salvo se for inválido ou
tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

§ 4° (VETADO) .
..................................................................................." (NR)
"Ar!. 93. (VETADO):
1- (VETADO);
li - (VETADO);
Ili - (VETADO);
IV - (VETADO);
'L:.(VETADO).
§_j_"_A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da
Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90
(noventa) dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente
poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou
beneficiário reabilitado da Previdência Social.
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§ 2° Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer a sistemática de
fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre o total de empregados e as
vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários reabilitados da
Previdência Social, fornecendo-os, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades
representativas dos empregados ou aos cidadãos interessados.

§ 3° Para a reserva de cargos será considerada somente a contratação direta de
pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1°
de maio de 1943.
§ 4° (VETADO)." (NR)

PROC.NR._r.:l~...::::::...J-1,-=,~FOLHAS

"Art. 110-A. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INS"'s,'iiãõ__ _
será exigida apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com
deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento."
Art. 102. O art. 2° da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 , passa a vigorar acrescido do seguinte§

3º:
"Art. 2° ........................................................................ .

•

§__1"__Os incentivos criados por esta Lei somente serão concedidos a projetos
culturais que forem disponibilizados, sempre que tecnicamente possível, também em
formato acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento."
(NR)
Art. 103. O art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 , passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IX:
"Art. 11 ......................................................................

!X_:_deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na
legislação." (NR)
Art. 104. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 3° .....................................................................

•

§~ .......................................................................... .

V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.

§__Q"._Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência
para:
1 - produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas
técnicas brasileiras; e
11 - bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação .

..................................................................................."(N~
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"Ar!. 66-A. As empresas enquadradas no inciso V do§ 2º e no inciso li do § 5º do art.
3° desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação.
Parágrafo único. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de
acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho."
Ar!. 105. O art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993
alterações:
"Ar!. 20 ..................................................................... ..

passa a vigorar com as seguintes

PROC.N2.__J=-_;;__..,t,_~-:f+:..:._
FOLHAS

~Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
de condições com as demais pessoas .

•

~Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não
serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se
refere o § 3° deste artigo.

§..11,_Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser
utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo
familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento." (NR)
Ar!. 106. (VETADO).
Ar!. 107. A Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995 , passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Ar!. 1° É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito
de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem,
raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade,
entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao
adolescente previstas no inciso XXXIII do ar!. 7° da Constituição Federal. " (NR)

•

"Art. 3° Sem prejuízo do prescrito no ar!. 2° desta Lei e nos dispositivos legais que
tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça, cor ou deficiência, as
infrações ao disposto nesta Lei são passíveis das seguintes cominações:
················································••·······························"(N~
"Art. 4° ........................................................................

L:__a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento,
mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e
acrescidas de juros legais;
...................................................................................."(N~
Ar!. 108. O ar!. 35 da Lei nº 9.250. de 26 de dezembro de 1995 , passa a vigorar acrescido do seguinte §
"Ar!. 35 ..................................................................... ..

~Sem prejuízo do disposto no inciso IX do parágrafo único do ar!. 3° da Lei nº
10.741, de 1° de outubro de 2003, a pessoa com deficiência, ou o contribuinte que
tenha dependente nessa condição, tem preferência na restituição referida no inciso
Ili do ar!. 4° e na alínea "c" do inciso li do ar!. 8º ." (NR)
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Ar!. 109. A Lei nº 9.503. de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. 2° .......................................................... .

~ROC.ND-~...i:::;..µ._;:~:::.+:F()bHAS

Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são considerad
praias abertas à circulação pública. as vias internas pertencentes aos condomínios
constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de
estabelecimentos privados de uso coletivo." (NR)
"Art. 86-A. As vagas de estacionamento regulamentado de que trata o inciso XVII do
art. 181 desta Lei deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de
destinação e com placas informando os dados sobre a infração por estacionamento
indevido."
"Art. 147-A. Ao candidato com deficiência auditiva é assegurada acessibilidade de
comunicação. mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em
todas as etapas do processo de habilitação.

•

§ 1° O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que
precedem os exames previstos no art. 147 desta Lei deve ser acessível. por meio de
subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras .
§ 2° É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer. no ato de
sua inscrição, os serviços de intérprete da Libras, para acompanhamento em aulas
práticas e teóricas."
"Art. 154. (VETADO)."
"Art. 181 ................................................................... .

XVII· ........................................................................ .
Infração - grave;

··••·••··········································································"(N~
Art. 110. O inciso VI e o§ 1° do art. 56 da Lei nº 9.615. de 24 de marco de 1998, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 56 .................................................................... .

~ 2 . 7% (dois inteiros e sete décimos por cento) da arrecadação bruta dos
concursos de prognósticos e loterias federais e similares cuja realização estiver
sujeita a autorização federal, deduzindo-se esse valor do montante destinado aos
prêmios;

§_j"__Do total de recursos financeiros resultantes do percentual de que trata o inciso
VI do caput , 62,96% (sessenta e dois inteiros e noventa e seis centésimos por
cento) serão destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e 37,04% (trinta e sete
inteiros e quatro centésimos por cento) ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).
devendo ser observado, em ambos os casos, o conjunto de normas aplicáveis á
celebração de convênios pela União .

.................................................................................."(N~
Art. 111. O art. 1° da Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os
obesos terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei." (NR)
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"Art. 2° ...................................................................... .
_-_acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos.
edificações, transportes. informação e comunicação, inclusive seus sistemas e
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso
público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa
com deficiência ou com mobilidade reduzida;
_1

li - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou
impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de
seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à
comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança,
entre outros, classificadas em:
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados
abertos ao público ou de uso coletivo;
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;

•

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude
ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de
mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de
tecnologia da informação;
Ili - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas;
IV - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo,
dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva
da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo
idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso;
V - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou
não desempenhar as funções de atendente pessoal;

•

VI - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais
como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos,
distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de
comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que
materializam as indicações do planejamento urbanístico;
VII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços
públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de
edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações
substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e
similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de
água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza
análoga;
VIII - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos,
recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a
funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência
ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de
vida e inclusão social;
IX - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras
opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de
textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres
ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e
oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e
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formatos aumentativos e alternativos de comunicação,
informação e das comunicações;
X - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a
serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto
específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva." (NR)
"Art. 3° O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos
demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a
torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência
ou com mobilidade reduzida.
Parágrafo único. O passeio público, elemento obrigatório de urbanização e parte da
via pública, normalmente segregado e em nível diferente, destina-se somente à
circulação de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano e de
vegetação." (NR)
"Art. 9° ....................................................................... .

•

Parágrafo único. Os semáforos para pedestres instalados em vias públicas de
grande circulação, ou que deem acesso aos serviços de reabilitação, devem
obrigatoriamente estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave
para orientação do pedestre." (NR)
"Art. 1O-A. A instalação de qualquer mobiliário urbano em área de circulação comum
para pedestre que ofereça risco de acidente à pessoa com deficiência deverá ser
indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas
técnicas pertinentes."
"Art. 12-A. Os centros comerciais e os estabelecimentos congêneres devem fornecer
carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o atendimento da pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida."
Art. 113. A Lei nº 10.257, de 1O de julho de 2001 /Estatuto da Cidade) . passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 3° .................................................................... ..

•

!1.L:_promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, programas de construção de moradias e melhoria das condições
habitacionais, de saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do
mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público;
IV - instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento
básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos
locais de uso público;
................................................................................."(N~
"Art. 41 ................................................................... ..

~As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas
acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre
os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com
vistas a garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos
geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de
prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social,
esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de
maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros." (NR)
Art. 114. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) . passa a vigorar com as seguintes
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alterações:
"Ar!. 3° São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil
os menores de 16 (dezesseis) anos.

1- (Revogado);

[ PROC. N2

li - (Revogado);

FOLHAS

Ili - (Revogado)." (NR)
"Ar!. 4° São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:

IL:.os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

Ili - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade;

•

Parágrafo único . A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial."
(NR)
"Ar!. 228 ..................................................................... .

!L:.(Revogado);

Ili - (Revogado);

~ ............................................................................. .

§ 2° A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com
as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia
assistiva." (NR)
"Ar!. 1.518 . Até a celebração do casamento podem os pais ou tutores revogar a
autorização." (NR)

•

"Ar!. 1.548 ................................................................... .
L:._(Revogado );

···················································································"(N~
"Ar!. 1.550 .................................................................. .

~..............................................................................

§ 2° A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair
matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável
ou curador." (NR)
"Ar!. 1.557 ................................................................ .

!!L-

a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não
caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por
herança, capaz de põr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência;

IV - (Revogado}." (NR)
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"Art. 1. 767 .................................................................. .

L-

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade;

li - (Revogado);
Ili - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

PROC. N2____2, 2.0
FOLHAS_

/ ~

0.5

IV - (Revogado);

...................................................................................."(N~
"Art. 1. 768. O processo que define os termos da curatela deve ser promovido:

IV - pela própria pessoa." (NR)
"Art. 1. 769 . O Ministério Público somente promoverá o processo que define os
termos da curatela:

•

L:__nos casos de deficiência mental ou intelectual;

!lL:__se, existindo, forem menores ou incapazes as pessoas mencionadas no inciso
li." (NR)
"Art. 1.771. Antes de se pronunciar acerca dos termos da curatela, o juiz, que deverá
ser assistido por equipe multidisciplinar, entrevistará pessoalmente o interditando."
(NR)
"Art. 1. 772. O juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os limites da
curatela, circunscritos às restrições constantes do art. 1. 782, e indicará curador.
Parágrafo único. Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as
preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de influência
indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa." (NR)
"Art. 1. 775-A . Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá
estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa."

•

"Art. 1.777. As pessoas referidas no inciso I do art. 1.767 receberão todo o apoio
necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo
evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio." (NR)
Art. 115. O Título IV do Livro IV da Parte Especial da Lei nº 10.406, de 1O de janeiro de 2002 (Código Civil)
, passa a vigorar com a seguinte redação:
"TÍTULO IV
Da Tutela, da Curatela e da Tomada de Decisão Apoiada"

Art. 116. O Título IV do Livro IV da Parte Especial da Lei nº 10.406. de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
• passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo Ili:
"CAPITULO Ili
Da Tomada de Decisão Apoiada

Art. 1. 783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com
deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idóneas. com as quais mantenha
vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de
decisão sobre atos da vida civil. fornecendo-lhes os elementos e informações
necessários para que possa exercer sua capacidade.
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§ 1º Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência

e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser
oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do
acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem
apoiar.
§ 2° O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido ~:;~~~a~a~se~r;;-~-+_,,,,,,___

apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem "P!Wie.~visto
caput deste artigo.

FOLHAS

n~_zo

::J.Q ~

§ 3° Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisao ap
--:--t11l!!;-•
assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá
pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio.

~=-

§ 4° A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros,

sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado.
§ 5° Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar

que os apoiadores contra-assinem o contrato ou acordo, especificando, por escrito,
sua função em relação ao apoiado.

•

§ 6° Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou preiuIzo relevante,
havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores,
deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão.

§ 7° Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir
as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar
denúncia ao Ministério Público ou ao juiz.
§ 8º Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a

pessoa apoiada e se for de seu interesse, outra pessoa para prestação de apoio.
§ 9° A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado

em processo de tomada de decisão apoiada.
§ 1O. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo
de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à

manifestação do juiz sobre a matéria.
§ 11. Aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições
referentes à prestação de contas na cu rateia."

•

Art. 117. O art. 1° da Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005 , passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° É assegurado à pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia o
direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte
e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privados de uso coletivo,
desde que observadas as condições impostas por esta Lei.

§.2"_0 disposto no caput deste artigo aplica-se a todas as modalidades e jurisdições
do serviço de transporte coletivo de passageiros, inclusive em esfera internacional
com origem no território brasileiro." (NR)
Art. 118. O inciso IV do art. 46 da Lei nº 11.904 de 14 de janeiro de 2009, passa a vigorar acrescido da
seguinte alínea "k":

"Art. 46 ...................................................................... .

IV- ..............................................................................

!s]_de acessibilidade a todas as pessoas.
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"(NR)
Art. 119. A Lei nº 12.587. de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar acre~ããosegumfêãfr.1~:--..
"Art. 12-8. Na outorga de exploração de serviço de táxi, reservar-se-ão 10% (dez por
cento) das vagas para condutores com deficiência.
§ 1º Para concorrer às vagas reservadas na forma do caput deste artigo. o condutor
com deficiência deverá observar os seguintes requisitos quanto ao veículo utilizado:
1-

ser de sua propriedade e por ele conduzido; e

li - estar adaptado às suas necessidades, nos termos da legislação vigente.
§ 2° No caso de não preenchimento das vagas na forma estabelecida no caput

deste artigo. as remanescentes devem ser disponibilizadas para os demais
concorrentes."

•

Art. 120. Cabe aos órgãos competentes. em cada esfera de governo. a elaboração de relatórios
circunstanciados sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos por força das Leis nº 10.048. de 8 de novembro
de 2000 • e nº 10.098. de 19 de dezembro de 2000 • bem como o seu encaminhamento ao Ministério Público e
aos órgãos de regulação para adoção das providências cabíveis .
Parágrafo único. Os relatórios a que se refere o caput deste artigo deverão ser apresentados no prazo de
1 (um) ano a contar da entrada em vigor desta Lei.
Art. 121. Os direitos. os prazos e as obrigações previstos nesta Lei não excluem os já estabelecidos em
outras legislações. inclusive em pactos, tratados. convenções e declarações internacionais aprovados e
promulgados pelo Congresso Nacional. e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas
internas e acordos internacionais vinculantes sobre a matéria.
Parágrafo único. Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência.
Art. 122. Regulamento disporá sobre a adequação do disposto nesta Lei ao tratamento diferenciado.
simplificado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte. previsto no§..]'.'
do art. 1° da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 .
Art. 123. Revogam-se os seguintes dispositivos: (Vigência)
1-

o inciso li do§ 2° do art. 1° da Lei nº 9.008. de 21 de marco de 1995;

li - os incisos

•

1. li e Ili do art. 3° da Lei nº 10.406. de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

Ili - os incisos li e Ili do art. 228 da Lei nº 10.406, de 1O de janeiro de 2002 (Código Civil);
IV - o inciso I do art. 1.548 da Lei nº 10.406. de 1Ode janeiro de 2002 (Código Civil);
V - o inciso IV do art. 1.557 da Lei nº 10.406. de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
VI - os incisos li e IV do art. 1. 767 da Lei nº 10.406. de 1Ode janeiro de 2002 (Código Civil);
VII - os arts. 1. 776 e 1. 780 da Lei nº 10.406. de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
Art. 124. O§ 1° do art. 2° desta Lei deverá entrar em vigor em até 2 (dois) anos. contados da entrada em
vigor desta Lei.
Art. 125. Devem ser observados os prazos a seguir discriminados. a partir da entrada em vigor desta Lei,
para o cumprimento dos seguintes dispositivos:
1-

incisos I e li do§ 2° do art. 28 • 48 (quarenta e oito) meses;

li - § 6° do art. 44 • 48 (quarenta e oito) meses;
Ili - art. 45 • 24 (vinte e quatro) meses;
IV - art. 49 • 48 (quarenta e oito) meses.
Art. 126. Prorroga-se até 31 de dezembro de 2021 a vigência da Lei nº 8.989. de 24 de fevereiro de 1995.
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Art. 127. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial.
Brasília, 6 de julho de 2015; 194° da Independência e 127° da República.
DILMA ROUSSEF
Marivaldo de Castro Pereira
Joaquim Vieira Ferreira Levy
Renato Janine Ribeiro
Armando Monteiro
Nelson Barbosa
Gilberto Kassab
Luis Inácio Lucena Adams
Gilberto José Spier Vargas
Guilherme Afif Domingos
Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.7.2015
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Ficha informativa
DECRETO Nº 64.188, DE 17 DE ABRIL DE 2019
Reorganiza a Política e o Sistema Estadual de Defesa dos Animais Domésticos instituídos
pelo Decreto nº 63.504, de 18 de junho de 2018, transfere a Subsecretaria de Defesa dos
Animais da Casa Militar do Gabinete do Governador, e dá providências correlatas

•

•

1 of 18

JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1° - A Política e o Sistema Estadual de Defesa dos Animais Domésticos das famílias
dos Canídeos e Felídeos são reorganizados nos termos deste decreto.
Artigo 2° - Para os fins deste decreto, consideram-se animais domésticos, exclusivamente,
cães e gatos de convívio do ser humano, dele dependentes, e que não repelem a tutela
humana.
Artigo 3° - A Política Estadual de Defesa dos Animais Domésticos, voltada à defesa de
cães e gatos, tem as seguintes diretrizes:
1 - atuação articulada entre Estado e Municípios paulistas para a defesa dos animais
domésticos;
li - abordagem sistêmica das ações de defesa dos animais domésticos;
Ili - prioridade às ações preventivas e educativas relacionadas à defesa dos animais
domésticos, que promovam a educação para a guarda responsável;
IV - incentivo:
a) à realização de estudos e projetos para a defesa dos animais domésticos no âmbito
estadual;
b) à participação da sociedade civil e da iniciativa privada.
Artigo 4° - São objetivos da Política Estadual de Defesa dos Animais Domésticos:
1 - desenvolver a cultura estadual de defesa dos animais domésticos;
li - estimular comportamentos de prevenção capazes de potencializar a defesa dos animais
domésticos;
Ili - estabelecer medidas preventivas de defesa dos animais domésticos;
IV - estimular a capacitação de recursos humanos para as ações de defesa dos animai::
domésticos;
V - coletar dados e informações para o Sistema Estadual de Defesa dos Animais
Domésticos;
VI - gerir o sistema de cadastramento por meio do desenvolvimento de registro geral animal
- RGA.
Artigo 5° - O Sistema Estadual de Defesa dos Animais Domésticos - SIEDAD, coordenado
pela Secretaria da Saúde, é constituído por órgãos e entidades da Administração Pública
estadual e dos Municípios paulistas, por entidades públicas e privadas de atuação
significativa na área de defesa dos animais domésticos, pela comunidade veterinária e pela
sociedade.
Parágrafo único - O SIEDAD tem por finalidade contribuir nos processos de planejamento,
articulação, coordenação e execução dos programas, projetos e ações de defesa dos
animais domésticos.
Artigo 6° - São objetivos do SIEDAD:
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1- planejar e promover a defesa dos animais domésticos;
li - auxiliar os Municípios participantes na identificação e cadastramento dos animais
domésticos;
Ili - desenvolver e realizar a gestão do banco de dados para o cadastramento de a mais
domésticos, por meio da emissão do registro geral animal - RGA; P::lC•(.. ~
IV - realizar:
'-"==--t-:-.::...~-· 1
a) campanhas de prevenção e defesa dos animais domésticos; ~OUlAS__
'9._ __:::.::....~
b) ações necessárias à execução da Lei nº 12.916, de 16 de abril de 2008, em especial as
relativas ao Programa Estadual de Identificação e Controle da População de Cães e Gatos;
V - oferecer treinamento aos integrantes do SIEDAD para o aperfeiçoamento das medidas
de defesa dos animais domésticos;
VI - estimular os Municípios a designarem ou instituírem órgãos locais de defesa dos
animais domésticos.
Artigo 7° - O SIEDAD tem a seguinte estrutura:
1- órgão central: Secretaria da Saúde;
li - órgãos regionais: Assessorias Regionais de Defesa dos Animais Domésticos;
Ili - órgãos municipais: unidades municipais de Defesa dos Animais Domésticos;
IV - órgãos setoriais: órgãos e entidades da Administração Pública estadual;
V - órgãos de apoio consultivo: entidades públicas e privadas, comunidade veterinária,
departamentos veterinários de instituições de ensino superior, organizações da sociedade
civil, clubes de serviços e associações diversas, com atuação significativa nas ações locais
de defesa dos animais domésticos.
Artigo 8° - À Secretaria da Saúde, como órgão central do SIEDAD responsável pela
articulação permanente entre os demais órgãos do sistema, cabe:
1- promover a execução da Política Estadual de Defesa dos Animais Domésticos no âmbito
estadual;
li - coordenar e supervisionar as ações de defesa dos animais domésticos no Estado, em
articulação com os Municípios paulistas participantes do SIEDAD;
Ili - realizar estudos para defesa dos animais domésticos;
IV - elaborar e implementar planos, programas e projetos de defesa dos animais
domésticos;
V - capacitar recursos humanos para as ações de defesa dos animais domésticos;
VI - providenciar, de forma suplementar, quando solicitada, a distribuição e o controle dos
suprimentos necessários às ações municipais, mediante a celebração de convênio
específico;
VII - promover políticas de apoio, observando a legislação pertinente, junto aos órgãos
responsáveis pela defesa dos animais domésticos das demais unidades federativas e
organizações internacionais;
VIII - representar o Estado na celebração dos instrumentos jurídicos necessários à
consecução de programas ligados à atividade de defesa dos animais domésticos,
observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo único - As atribuições previstas neste artigo serão exercidas, no que couber, por
meio do Comitê de Suporte Operacional do SIEDAD e do Centro de Defesa dos Animais.
Artigo 9° - O Comitê de Suporte Operacional do SIEDAD será constituído por membros
designados por resolução do
Secretário da Saúde, na seguinte conformidade:
1- 1 (um) representante da Secretaria da Saúde;
li - por representantes indicados pelos Titulares das Pastas
respectivas:
a) 1 (um) da Casa Civil, do Gabinete do Governador;
b) 1 (um) da Secretaria de Governo;
c) 3 (três) da Secretaria da Segurança Pública, sendo:
1. 1 (um) do Comando de Policiamento Ambiental;

o

-4.1_

•

•
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2. 1 (um) da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal da Polícia Civil;
3. 1 (um) da Superintendência da Polícia Técnico-Científica;
d) 1 (um) da Secretaria da Administração Penitenciária;
e) 1 (um) da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, por meio do De ar!2.i:n.$toye
Fauna, da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade;
PROC. N~
Q.jj_;:J~
f) 1 (um) da Secretaria da Educação;
.
AA •
g) 1 (um) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
FOLHAS__:._i_:_L_'7_-==-III - pelo responsável pelo Centro de Defesa dos Animais, que coordenará os trabalhos.
§ 1° - O Coordenador do Comitê poderá convidar representantes de outros órgãos e
entidades da Administração Pública estadual, do Poder Judiciário, do Ministério Público,
dos Municípios paulistas, das entidades de classe, da comunidade veterinária e da
sociedade civil para participarem de reuniões, sem direito a voto.
§ 2° - A participação no Comitê a que se refere o "caput" deste artigo não será remunerada,
mas considerada serviço público relevante.
Artigo 10 -Ao Secretário da Saúde, em relação ao SIEDAD, compete:
1 - aprovar:
a) o Plano Estadual de Defesa dos Animais Domésticos, que conterá, no m1rnmo, as
diretrizes de ação governamental de defesa dos animais domésticos no âmbito estadual,
em especial no que se refere à implantação do banco de dados do RGA;
b) normas técnicas necessárias à especificação das atividades inerentes ao SIEDAD;
li - estabelecer a área de atuação de cada Assessoria Regional de Defesa dos Animais
Domésticos;
Ili - articular e coordenar a ação dos órgãos integrantes do SIEDAD;
IV - em conjunto com as Secretarias de Estado, viabilizar cursos e palestras de capacitação
operacional para integrantes do SIEDAD e voluntários, em apoio aos Municípios envolvidos
em operações de defesa dos animais domésticos;
V - assegurar o adequado funcionamento das Assessorias Regionais de Defesa dos
Animais;
VI - celebrar, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis, os termos de
adesão necessários à participação dos órgãos municipais e de apoio consultivo, referidos
nos incisos Ili e V do artigo 7° deste decreto, no SIEDAD.
Artigo 11 - Às Assessorias Regionais de Defesa dos Animais Domésticos, como órgãos
regionais do SIEDAD, cabe atuar dentro da respectiva região em apoio às unidades
municipais de Defesa dos Animais Domésticos, sempre em regime de cooperação .
§ 1° - Além dos representantes de órgãos e entidades da Administração Pública estadual,
poderão integrar as Assessorias Regionais de Defesa dos Animais Domésticos
representantes do Poder Executivo dos Municípios que possuam unidades de Defesa dos
Animais Domésticos.
§ 2° - Poderão participar das Assessorias Regionais de Defesa dos Animais Domésticos,
como colaboradores, a título voluntário e gratuito, representantes da sociedade civil.
Artigo 12 -As unidades municipais de Defesa dos Animais Domésticos, responsáveis pela
execução de ações de defesa dos animais domésticos do SIEDAD, serão instituídas
mediante ato normativo municipal, após celebração do termo de adesão a que se refere o
inciso VI do artigo 10 deste decreto.
Artigo 13 - A atuação dos órgãos estaduais, para os fins deste decreto, será sempre de
caráter suplementar à atuação municipal, em regime de cooperação, cabendo a
coordenação das atividades às unidades municipais de Defesa dos Animais Domésticos.
Artigo 14 - Em articulação com a Secretaria da Saúde, no âmbito de seus campos
funcionais e observadas as normas legais e regulamentares em vigor, cabe:
1 - à Secretaria da Segurança Pública:
a) coordenar as ações do Sistema de Segurança Pública e a atuação da Polícia Civil, da
Polícia Militar, da Superintendência da Polícia Técnico-Científica e do Corpo de Bombeiros
Militar, visando à defesa dos animais domésticos;
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b) apoiar os órgãos de defesa dos animais domésticos, no qjffi)ldti?:fu~r.
'à:: _ ra
operacional dos agentes do SIEDAD;
c) disponibilizar acesso do Centro de Defesa dos Animais aos registros de ocorrências e
operações relacionadas com defesa dos animais domésticos, atendidas ou executadas
pelas unidades operacionais da Polícia Militar e da Polícia Civil, através dos seus
respectivos Centros de Operações ou outros órgãos responsáveis;
d) manter canal para o recebimento de denúncias de maus-tratos e outros delitos
relacionados à defesa dos animais domésticos;
li - à Secretaria da Fazenda e Planejamento: adotar providências necessárias ao
atendimento das políticas de defesa dos animais domésticos;
Ili - à Secretaria da Educação: avaliar a inclusão dos princípios de defesa dos animais
domésticos nas atividades do ensino fundamental e médio.
Parágrafo único - Independentemente das atividades enumeradas neste artigo, os órgãos
e entidades da Administração Pública estadual apoiarão as ações de defesa dos animais
domésticos no que lhes couber, quando solicitado pela Secretaria da Saúde.
Artigo 15 - A Subsecretaria de Defesa dos Animais da Casa Militar, do Gabinete do
Governador, fica transferida para a Secretaria da Saúde, com a denominação alterada para
Centro de Defesa dos Animais .
Artigo 16 - A dotação orçamentária destinada às atividades de defesa dos animais
domésticos será consignada à Unidade Orçamentária da Secretaria da Saúde, vedado o
emprego de recursos do Sistema Único de Saúde para fins deste decreto.
Artigo 17 - A Secretaria da Fazenda e Planejamento providenciará os atos necessários ao
cumprimento deste decreto.
Artigo 18 - O Secretário da Saúde poderá, mediante resolução, expedir normas
complementares necessárias à execução deste decreto.
Artigo 19 - Os dispositivos adiante indicados do Decreto nº 63.505, de 18 de junho de
2018, que reorganiza o Programa Estadual de Identificação e Controle da População de
Cães e Gatos instituído pelo Decreto nº 55.373, de 28 de janeiro de 2010, passam a vigorar
com a seguinte redação:
1 - o artigo 3°:
"Artigo 3° - Fica o Secretário da Saúde autorizado a representar o Estado de São Paulo na
celebração de convênios com Municípios paulistas, demais entes federados e pessoas
jurídicas a eles vinculadas e parcerias com organizações da sociedade civil, sem fins
lucrativos, atuantes na identificação, incentivo à adoção e controle da população de cães e
gatos, selecionadas por chamamento público, com vistas à execução das ações inseridas
no Programa Estadual de Identificação e Controle da População de Cães e Gatos,
observados os instrumentos padrão anexos a este decreto."; (NR)
li - o artigo 4°:
"Artigo 4° - A instrução dos processos referentes a cada Termo deverá compreender
manifestação da Consultoria Jurídica que serve à Secretaria da Saúde e observar,
conforme o caso, o disposto na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no Decreto
nº 59.215, de 21 de maio de 2013, e na Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e no
Decreto nº 61.981, de 20 de maio de 2016."; (NR)
.
Ili - o artigo 5°:
"Artigo 5° - Os convênios e parcerias a que se refere o artigo 3° deverão obedecer às
minutas-padrão constantes dos Anexos I e li deste decreto, conforme o caso, podendo o
Titular da Secretaria da Saúde promover as adaptações que venham a se tornar
necessárias em razão das peculiaridades de cada partícipe, vedada a alteração de objeto.";
(NR)
IV - o artigo 6°:
"Artigo 6° - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão à conta de
dotação orçamentária própria da Secretaria da Saúde, vedada a utilização, para esse
específico fim, de recursos do Sistema Único de Saúde, inclusive para custeio de recursos
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humanos aplicados no Programa Estadual de Identificação e Controle da População de
Cães e Gatos."; (NR)
Artigo 20 - Os Anexos I e li do Decreto nº 63.505, de 18 de junho de 2018, ficam
substituídos, respectivamente, pelos Anexos I e li deste decreto.
Artigo 21 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário, em especial o Decreto nº 63.504. de 18 de junho de 2018.
Palácio dos Bandeirantes, 17 de abril de 2019
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JOÃO DORIA
FOLHAS
3
José Henrique Germann Ferreira
Secretário da Saúde
João Camilo Pires de Campos
Secretário da Segurança Pública
Nivaldo Cesar Restivo
Secretário da Administração Penitenciária
Luiz Ricardo Santoro
Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente
Rossieli Soares da Silva
Secretário da Educação
Gustavo Diniz Junqueira
Secretário de Agricultura e Abastecimento
Henrique de Campos Meirelles
Secretário da Fazenda e Planejamento
Antonio Carlos Rizeque Malufe
Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da Casa Civil
Rodrigo Garcia
Secretário de Governo
Publicado na Secretaria de Governo, aos 17 de abril de 2019.
ANEXO 1
a que se refere o artigo 20 do Decreto nº 64.188, de 17 de abril de 2019

•

TERMO DE CONV~NIO QUE CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E O MUNICÍPIO DE _ _ - SP, VISANDO A
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DA
POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS

Pelo presente instrumento, o Estado de São Paulo, por meio da SECRETARIA DA SAÚDE
neste ato representado pelo , com endereço ,doravante denominada simplesmente
SECRETARIA DA SAÚDE, nos termos da autorização constante do Decreto nº 63.505, de
18 de junho de 2018, e o MUNICÍPIO de CNPJ/MF nº , com sede na Av/ Rua - SP,
representado, neste ato, pelo seu Prefeito , R.G. , inscrito no CNPJ/MF sob nº , residente na
Av/Rua - SP, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, com base nos princípios
constitucionais e legais vigentes, celebram o presente convênio, que se regerá pela Lei
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pela Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro
de 1989, nos termos das cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto

1.1. O presente Convênio tem por objeto a implementação do Programa Estadual de
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Identificação e Controle da População de Cães e Gatos, mediante a execução das ações
descritas no Plano de Trabalho, Anexo 1, que integra o presente instrumento. 1.2. O
Secretário da Saúde, amparado em manifestação fundamentada da área técnica
competente, visando melhor adequação técnica ou financeira, poderá autorizar
modificações incidentes sobre o Plano de Trabalho, a ser efetivada mediante instrumento
próprio, vedadas alterações do objeto ou acréscimo do valor ajustado.
CLÁUSULA SEGUNDA
Da Execução e Fiscalização do Convênio

r-·----,.~:--:::--tr::::---~
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2.1. O controle e a fiscalização da execução do presente Convênio caberá aos
representantes dos partícipes, por eles indicados no prazo de ( ) dias, após assinatura
deste instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA
Das Obrigações dos Participes

•

•
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3.1. São obrigações da SECRETARIA DA SAÜDE:
3.1.1. destinar recursos financeiros não integrantes do SUS para a execução do objeto do
Convênio, conforme definido no Plano de Trabalho aprovado;
3.1.2. analisar e aprovar a documentação técnica e administrativa exigida para a
formalização do processo, bem como as prestações de contas dos recursos repassados;
3.1.3. repassar ao MUNICÍPIO os recursos alocados para execução do objeto do presente
Convênio, nos termos da Cláusula Sexta;
3.1.4. acompanhar a aplicação dos recursos e fiscalizar a prestação de contas; e 3.1.5.
monitorar e avaliar, periodicamente, a execução do Plano de Trabalho. 3.2. São obrigações
do MUNICÍPIO:
3.2.1. executar o objeto do Convênio, conforme previsto no Plano de Trabalho,
respondendo, inclusive, pela parte técnica do seu desenvolvimento;
3.2.2. apresentar as autorizações pertinentes, em especial as previstas no Decreto nº
40.400, de 24 de outubro de 1995, com as alterações posteriores, e nas resoluções dos
Conselhos Federal e Regional de Medicina Veterinária;
3.2.3. comprovar que detém capacidade técnica operacional para a execução das ações
previstas no projeto, por meio, entre outros, da apresentação de documentos alusivos à
inscrição nos órgãos de classe ou de declaração, se o caso, de empresa contratada para
execução indireta do objeto conveniado;
3.2.4. aplicar os recursos financeiros recebidos exclusivamente para os fins aludidos no
presente convênio;
3.2.5. garantir os recursos financeiros e materiais, sob sua responsabilidade, a título de
contrapartida, conforme indicado na cláusula sétima do presente convênio e de acordo com
o detalhamento constante no plano de trabalho que integra o presente;
3.2.6. acompanhar e fiscalizar o andamento da execução dos serviços;
3.2.7. submeter, previamente, à SECRETARIA DA SAÜDE eventuais propostas de
alteração do plano de trabalho originariamente aprovado;
3.2.8. colocar à disposição da SECRETARIA DA SAÜDE toda a documentação referente à
aplicação dos recursos repassados, possibilitando o mais amplo acompanhamento do
desenvolvimento do objeto deste convênio;
3.2.9. prestar contas à SECRETARIA DA SAÜDE da correta aplicação dos recursos
repassados, na forma da cláusula décima, sem prejuízo do atendimento das instruções do
Tribunal de Contas;
3.2.1 O. prestar, periodicamente, as informações requeridas pela SECRETARIA DA SAÜDE,
relativamente ao monitoramento e à avaliação da execução do objeto do convênio;
3.2.11. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
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outros, resultantes da execução do objeto do presente convênio, e por eventuais danos ou
prejuízos causados a terceiros, isentando o ESTADO de qualquer responsabilidade;
3.2.12. manter, durante todo o período de vigência do convênio, as condições legais que
viabilizaram a formalização, em especial, o que se refere à regularidade do INSS, FGTS,
CADIN e sanções administrativas.
CLAÚSULA QUARTA
Da Comunicação entre os Partícipes

.....

4.1. Qualquer comunicação, notificação ou aviso entre os participes, na vIgencia deste
convênio, deverá ser feita por escrito e encaminhada aos endereços constantes do
preâmbulo deste instrumento.
CLÁUSULA QUINTA
Do Valor

•

5.1. O valor total do presente convênio, destinado à execução do seu objeto, é de R$ ( ),
correspondente à soma do montante liberado pela SECRETARIA DA SAÚDE de R$ ( ),
somado ao oferecido como contrapartida pelo MUNICÍPIO, no plano de trabalho, de R$ ( ).
CLÁUSULA SEXTA
Dos Recursos Financeiros e sua Aplicação

6.1. Os recursos financeiros de responsabilidade da SECRETARIA DA SAÚDE a serem

•
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transferidos ao MUNICÍPIO, são originários do Tesouro do Estado e advirão da dotação
orçamentária da Secretaria da Saúde, onerando o elemento econômico. 6.2. Os recursos
transferidos pela SECRETARIA DA SAÚDE ao MUNICÍPIO, em função deste ajuste, serão
depositados em conta vinculada ao convênio, em instituição financeira a ser indicada pela
Secretaria estadual, devendo ser aplicados exclusivamente na execução do objeto deste
convênio. 6.3. Na aplicação dos recursos destinados à execução do objeto deste convênio
o MUNICÍPIO deverá observar o que segue:
6.3.1. no período correspondente ao intervalo entre a liberação dos recursos e a sua efetiva
utilização, os recursos deverão ser aplicados, por meio da instituição financeira indicada,
em caderneta de poupança, se o seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da
dívida pública, quando a utilização dos recursos verificar-se em prazos inferiores a um mês;
6.3.2. as receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do
convênio, e aplicadas exclusivamente na execução do seu objeto;
6.3.3. quando da prestação de contas deverão ser apresentados os extratos bancários
contendo o movimento diário (histórico) da conta, com a documentação referente à
aplicação das disponibilidades financeiras, a serem fornecidos pela instituição financeira
indicada;
6.3.4. o descumprimento do disposto nesta cláusula obrigará à reposição ou restituição do
numerário recebido, acrescido da remuneração da caderneta de poupança no período,
computada desde a data do repasse até a data do efetivo depósito;
6.3.5. as notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas serão emitidas em
nome do MUNICÍPIO, devendo mencionar o Processo nº ___ e no anverso o número do
convênio; e 6.3.6. compete ao MUNICÍPIO responder pela correta aplicação dos recursos
financeiros destinados à execução do objeto a que se refere este convênio, bem como
assegurar os recursos eventualmente necessários ao seu integral cumprimento, na
hipótese de contraprestação financeira, nos termos do artigo 116, da Lei federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, com suas posteriores alterações.
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7.1. A contrapartida do MUNICÍPIO corresponde a R$____(
), consistente em
recursos financeiros ou materiais, consoante detalhado no plano de trabalho. 7.2. O
MUNICÍPIO deverá efetivamente comprovar a aplicação da contrapartida por meio da
apresentação de relatório circunstanciado que contenha todos os comprovantes dos gastos
em relação aos itens previstos na planilha orçamentária.
CLÁUSULA OITAVA
Da Liberação dos Recursos

•

8.1. Os recursos serão repassados pela SECRETARIA DA
SAÜDE ao MUNICÍPIO, em _ _ _ ~ - - ) parcelas, de acordo com especificado no
cronograma físico financeiro, sendo a primeira no valor de R$ _ _ _ ( - - - ~ em até
dias, após a assinatura deste instrumento. 8.2. A liberação dos recursos relativos a cada
parcela ficará condicionada à aprovação, pela SECRETARIA DA SAÜDE, da prestação de
contas e aprovação do relatório técnico, alusivos à etapa imediatamente anterior. 8.3. O
descumprimento pelo MUNICÍPIO de qualquer obrigação pactuada neste convênio,
ensejará a suspensão de repasses dos recursos financeiros, até que seja regularizada a
situação, sem prejuízo do disposto na cláusula décima terceira.
CLÁUSULA NONA
Dos Recursos Humanos
9.1. Os recursos humanos utilizados por quaisquer dos participes na execução das
atividades decorrentes deste instrumento, na condição de empregado, funcionário,
autônomo ou contratado a qualquer título, não terá qualquer vinculação em relação ao outro
partícipe, ficando a cargo exclusivo de cada um a integral responsabilidade quanto a
possíveis exigências de direitos, mormente no que se refere às obrigações de natureza
fiscal, trabalhista, tributária e previdenciária, inexistindo, assim, solidariedade entre ambos.
CLÁUSULA DÉCIMA
Da Prestação de Contas

•

10.1. O MUNIC[PIO deverá apresentar, em periodicidade trimestral, para fins de
monitoramento e avaliação, relatórios detalhados e demonstrativos do efetivo andamento
das ações executadas, conforme previsto no plano de trabalho. 10.2. No final das etapas do
cronograma de execução do plano de trabalho, o MUNICÍPIO deverá apresentar, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, prestação de contas final na qual discrimine as despesas
efetuadas por conta da execução do objeto do convênio, relacionando os números dos
respectivos documentos, as datas de pagamentos, a natureza dos bens e serviços, bem
como seus valores e beneficiários, com todos os dados a eles pertinentes, para fins de
análise e aprovação pela SECRETARIA DA SAÜDE. 10.3. O MUNICÍPIO deverá manter,
sob sua guarda, para fins de comprovação futura, todos os documentos originais que
comprovem as despesas efetuadas (notas fiscais, recibos de prestação de serviços), com a
devida identificação do convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Dos Relatórios Técnicos
11.1. O MUNICÍPIO deverá apresentar, ao final da execução de cada etapa prevista,
relatório técnico detalhado, para fins de análise e aprovação pela SECRETARIA DA
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SAÚDE, devendo conter todos os elementos que comprovem a correta exec ção dos
trabalhos, tais como:
r·----,,,.-.,.--f-r.:;:;-----,
1 - descrição detalhada das atividades executadas;
l PROC. N2____:2-=;.l=O:::_i..L:::r--ll - metodologia utilizada;
1FOLHAS
111 - nome e qualificação dos profissionais responsáveis ½,e1os-;,r·
rrmmtus;-"C"õf'fi
apresentação da inscrição cabível junto ao respectivo órgão de classe;
IV - registro fotográfico dos trabalhos, incluindo data e legenda explicativa;
V - parecer conclusivo sobre os procedimentos adotados, atestando a qualidade das
atividades realizadas e confirmando o alcance das metas previstas no plano de trabalho.
11.2. Em caso de alteração do plano de trabalho, devidamente autorizado pela
SECRETARIA DA SAÚDE, o MUNICÍPIO deverá apresentar relatório técnico parcial da
etapa em execução.
11.3. O representante indicado pela SECRETARIA DA SAÚDE na forma da cláusula
segunda deste instrumento poderá solicitar alterações ou inclusões no relatório técnico 1'l
qualquer tempo.

oc/rfl.3::_______

•

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Do Prazo

12.1. O presente convênio vigorará pelo prazo de meses, contado a partir da data de sua
assinatura. 12.2. Havendo motivo relevante e interesse dos participes, devidamente
justificados, o presente convênio poderá ter seu prazo de vigência prorrogado, por igual ou
inferior período, mediante termo aditivo e prévia autorização do Chefe da SECRETARIA DA
SAÚDE, observadas as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e demais normas regulamentares
aplicáveis, respeitado o prazo máximo de 5 (cinco) anos de vigência. 12.3. A mora na
liberação dos recursos, quando devidamente comprovada nos autos, ensejará a
prorrogação da vigência deste convênio, desde que autorizada pelo Secretário da Saúde,
pelo mesmo número de dias de atraso da respectiva liberação, independentemente de
termo de aditamento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Da Denúncia e da Rescisão

•

13.1. O presente convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, mediante notificação
prévia de 30 (trinta) dias de antecedência ao outro partícipe, e será rescindido por infração
legal ou não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Dos Saldos Financeiros Remanescentes

14.1. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do converno, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras, serão devolvidos à SECRETARIA DA SAÚDE, por meio de guia de
recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de
contas especial do responsável, a ser providenciada pela SECRETARIA DA SAÚDE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
Ação Promocional

15.1. Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente conven10,
deverá ser, obrigatoriamente, consignada a participação do Estado de São Paulo, por meio
da SECRETARIA DA SAÚDE, obedecidos os padrões estipulados, ficando vedada a
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utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos, nos termos do § 1°, do artigo 37, da Con ituição
Federal.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
Da Publicação

----~
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16.1. A SECRETARIA DA SAÚDE providenciará a publicação de extrato deste convênio no
Diário Oficial do Estado, nos termos da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
Da Responsabilidade pela Devolução dos Recursos
17.1. Obriga-se o MUNICÍPIO, nos casos de não utilização integral dos recursos para o fim
conveniado, ou de sua aplicação irregular, a devolvê-los, acrescidos da remuneração
devida pela aplicação em caderneta de poupança, desde a data da sua liberação.

•

CLAÚSULA DÉCIMA OITAVA
Do Foro

18.1. Fica eleito, como único competente para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente instrumento, que amigavelmente as partes não puderem resolver, o Foro da
Comarca de São Paulo - SP, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
E, por estarem, assim, de acordo com as cláusulas e condições fixadas, assinam o
presente convênio em 3 (três) vias de igual teor, para que produza os efeitos legais, na
presença das testemunhas abaixo.
São Paulo, _ _ _ de _ _ _ de 2019

•

SECRETÁRIO DA SAÚDE PREFEITO
Testemunhas
Nome: Nome:
RG:RG:
CPF: CPF:
ANEXO li
a que se refere o artigo 20 do Decreto nº 64.188, de 17 de abril de 2019

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO,
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E _ __, PARA A IMPLEMENTAÇÃO
DO PROGRAMA ESTADUAL DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE
CÃES E GATOS
O ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA DA SAÚDE, neste ato
representada pelo _ _ _ , com endereço _ _ _ , doravante denominada simplesmente
SECRETARIA DA SAÚDE, nos termos da autorização constante do Decreto nº 63.505, de
18 de junho de 2018, e a Organização da Sociedade Civil - OSC, _ _ _ , inscrita no
CNPJ sob nº _ _ _ , com sede em _ _ _ , representada, de acordo com o seu ato
constitutivo, por _ _ _ , portador do R.G. _ _ _ , doravante denominada OSC,
observadas as disposições da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela
Lei federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, bem como do Decreto nº 61.981, de 20
de maio de 2016, resolvem firmar o presente Termo de Colaboração mediante as cláusulas
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e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto
O presente termo de colaboração, decorrente do chamamento público nº _ _ _ ou de
declaração de dispensa de chamamento público, nos termos do inciso VI do artigo 30 da
Lei federal nº 13.019/2014, tem por objeto a transferência de recursos financeiros, do
Estado à [OSC], para a implementação do Programa Estadual de Identificação e Controle
da População de Cães e Gatos, mediante a execução das ações descritas no Plano de
Trabalho, Anexo 1, que integra o presente instrumento.
Parágrafo único - O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração de valores ou de
metas, mediante termo aditivo, respeitada a legislação vigente e após proposta previamente
justificada pela OSC, acolhida por parecer técnico favorável do órgão competente e
ratificado pelo Secretário da Saúde, vedada a alteração do objeto.

•

•
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CLÁUSULA SEGUNDA
Das Responsabilidades e Obrigações
São responsabilidades e obrigações, além de outros compromissos assumidos por meio
deste termo e respectivo plano de trabalho, os previstos na Lei federal nº 13.019, de 31 de
julho de 2014, no Decreto estadual nº 61.981, de 20 de maio de 2016, e legislação e
regulamentação aplicáveis à espécie:
1 - da SECRETARIA DA SAÚDE:
a) acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações necessárias à execução do objeto da parceria;
b) repassar à OSC os recursos financeiros previstos para a execução do objeto da parceria,
de acordo com o cronograma de desembolsos previsto, que guardará consonância com as
metas, fases ou etapas de execução do objeto;
c) manter, em seu sítio eletrônico, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos
planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento;
d) publicar, no Diário Oficial do Estado, extrato deste termo e de seus aditivos, contendo,
pelo menos, o nome do gestor da parceria e do signatário representante da OSC;
e) instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, por ato da autoridade
competente, a ser publicado no Diário Oficial do Estado;
f) emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação da parceria;
g) analisar os relatórios gerenciais, financeiros e de resultados;
h) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
i) divulgar pela internet os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular
dos recursos transferidos;
j) analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC de acordo com a legislação e
regulamentação aplicáveis;
k) elaborar e conduzir a execução da política pública;
1) emanar diretrizes sobre a política pública a ser executada por meio do presente termo,
estabelecendo conceitos e critérios de qualidade a serem observados pela OSC;
m) prestar apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto da
parceria em toda sua extensão e no tempo devido;
n) disponibilizar na íntegra, em seu site eletrônico, o teor deste termo e de seus aditivos,
bem como de todos os relatórios gerenciais de resultados e da CMA, no prazo de 15
(quinze) dias, contados da data de suas assinaturas;
li - da OSC:
a) executar o objeto do presente Termo de Colaboração, conforme previsto no Plano de
Trabalho, respondendo, inclusive, pela parte técnica do seu desenvolvimento;
b) apresentar as autorizações pertinentes, em especial as previstas no Decreto nº 40.400,
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de 24 de outubro de 1995, com as alterações posteriores, e na Fé'sbl1&: Federal e Regional de Medicina Veterinária;
c) comprovar que detém capacidade técnica operacional para a execução das ações
previstas no projeto, por meio, entre outros, da apresentação de documentos alusivos à
inscrição nos órgãos de classe ou de declaração, se o caso, de empresa contratada para
execução indireta do objeto avençado;
d) assegurar às autoridades da SECRETARIA DA SAÚDE o acesso ao acompanhamento e
a avaliação das atividades desenvolvidas na OSC;
e) manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto da
parceria em uma única e exclusiva conta bancária, aberta junto ao Banco do Brasil S.A.,
observado o disposto no artigo 51 da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
f) manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos
ao objeto da parceria;
g) apresentar relatórios de execução do objeto e, quando o caso, de execução financeira,
elaborados eletronicamente por meio de formulários próprios constantes do sítio eletrônico
da SECRETARIA DA SAÚDE e contendo:
1. comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de
justificativas para todos os resultados não alcançados e propostas de ação para superação
dos problemas enfrentados;
2. demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, em regime de caixa
e em regime de competência; e
3. comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária;
h) prestar contas, eletronicamente, por meio de formulários próprios constantes do sítio
eletrônico da SECRETARIA DA SAÚDE, da totalidade das operações patrimoniais e
resultados da parceria, de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis;
i) divulgar, no seu sítio eletrônico e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos
estabelecimentos em que exerça suas ações, na forma e prazos definidos pela
SECRETARIA DA SAÚDE todas as parcerias celebradas com essa última, observando-se
as informações mínimas exigidas e eventuais restrições de segurança que impeçam a sua
divulgação, na forma da lei;
j) indicar pelo menos um representante para acompanhar os trabalhos da CMA, no prazo de
_ _ _ _ _ _ _ ) dias contados da data de assinatura deste instrumento;
k) executar o plano de trabalho - isoladamente ou por meio de atuação em rede, na forma
do artigo 35-A, da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 - bem como aplicar os
recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da
legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da
eficiência e da eficácia;
1) zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar os
resultados pactuados de forma otimizada;
m) observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as orientações
emanadas da SECRETARIA DA SAÚDE;
n) responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a
execução do objeto da parceria, pelo que responderá diretamente perante a SECRETARIA
DA SAÚDE e demais órgãos incumbidos da fiscalização nos casos de descumprimento;
o) responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e
de pessoal;
p) assegurar que toda divulgação das ações objeto da parceria seja realizada com o
consentimento prévio e formal da SECRETARIA DA SAÚDE, bem como conforme as
orientações e diretrizes acerca da identidade visual do Governo do Estado de São Paulo;
q) utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados ao
objeto da parceria em conformidade com o objeto pactuado;
r) permitir e facilitar o acesso de agentes do ESTADO, membros dos conselhos gestores da
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política pública, quando houver, da CMA e demais órgãos de fiscalização interna e externa
a todos os documentos relativos à execução do objeto da parceria, prestando-lhes todas e
quaisquer informações solicitadas, bem como aos locais de execução do objeto.
CLÁUSULA TERCEIRA
Da Responsabilidade da OSC

i~lfL

2

;~~:~
---·

Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza trabalhista ou de qualquer espécie entre
a SECRETARIA DA SAÚDE e o pessoal contratado pela OSC para a execução das ações
descritas neste Termo de Colaboração, sendo de responsabilidade exclusiva da OSC a
contratação, o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
não implicando a responsabilidade solidária ou subsidiária da SECRETARIA DA SAÚDE em
caso de inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os õnus incidentes sobre
o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.

•

•
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CLÁUSULA QUARTA
Do Gestor da Parceria
O gestor fará a interlocução técnica com a OSC, bem como o acompanhamento e a
fiscalização da execução do objeto da parceria, devendo zelar pelo seu adequado
cumprimento e manter a SECRETARIA DA SAÚDE informada sobre o andamento das
atividades, competindo-lhe em especial:
a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em
consideração o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação;
d) disponibilizar ou assegurar a disponibilização de materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades de monitoramento e avaliação;
e) comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da OSC;
f) acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC e monitorar a execução do objeto da
parceria nos aspectos administrativo, técnico e financeiro, propondo as medidas de ajuste e
melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento
que lhe for necessário;
g) realizar atividades de monitoramento, devendo estabelecer práticas de acompanhamento
e verificação no local das atividades desenvolvidas, mediante agenda de reuniões e
encontros com os dirigentes da OSC, para assegurar a adoção das diretrizes constantes
deste termo e do plano de trabalho;
h) realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas
fontes comprobatórias, bem como acompanhar e avaliar a adequada implementação da
política pública, verificando a coerência e veracidade das informações apresentadas nos
relatórios gerenciais.
§ 1º - Fica designado como gestor [nome e qualificação geral e funcional do servidor]
§ 2º - O gestor da parceria poderá ser alterado a qualquer tempo pela SECRETARIA DA
SAÚDE, por meio de simples apostilamento.
§ 3º - Em caso de ausência temporária do gestor, o Secretário da Saúde ou quem ele
indicar assumirá a gestão até o retorno daquele.
§ 4º - Em a caso de vacância da função de gestor, o Secretário da Saúde ou quem ele
indicar assumirá interinamente a gestão da parceria, por meio de simples apostilamento,
até a indicação de novo gestor.
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CLÁUSULA QUINTA
Dos Recursos Financeiros

•

•

A

--

O valor anual estimado da presente parceria é de R$ _ _ _ ( _ _ __,, programa de
, U.G.E
trabalho _ _ _ , onerando a U.O (nomenclatura da U.O), U.G.O
_ _ _ , natureza de despesa (nomenclatura da natureza de despesa).
§ 1° - A SECRETARIA DA SAÚDE providenciará, se necessário, a previsão nos orçamentos
dos exercícios seguintes das dotações correspondentes, vedada a utilização de recursos do
SUS.
§ 2º - Os recursos serão repassados pela SECRETARIA DA SAÚDE à OSC, em _ _ _ (
_ _ __, parcelas, de acordo com o especificado no cronograma físico financeiro, sendo a
primeira no valor de R$ _ _ _ ( - - - ~ em até _ _ _ dias, após a assinatura deste
instrumento.
§ 3º- A liberação dos recursos relativos a cada parcela ficará condicionada à aprovação
pela SECRETARIA DA SAÚDE, da prestação de contas e do relatório técnico, alusivos a
etapa imediatamente anterior.
§ 4° - As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo único do artigo 51 da Lei nº
13.019, de 31 de julho de 2014, serão obrigatoriamente computadas a crédito do Termo de
Colaboração e aplicadas, exclusivamente, no objeto ajustado, devendo constar de
demonstrativo específico, que integrará as prestações de contas.
§ 5° - É vedada a realização de despesas, à conta dos recursos destinados à parceria, para
finalidades diversas do objeto pactuado, mesmo que em caráter de urgência.
§ 6° - Os recursos financeiros recebidos pela OSC destinar-se-ão ao pagamento da
remuneração dos profissionais encarregados da execução das ações do presente ajuste,
bem como ao atendimento de outras despesas previstas no artigo 46 da Lei nº 13.019, de
31 de julho de 2014, desde que estejam incluídas no plano de trabalho, parte integrante
deste Termo de Colaboração.
§ 7° - Os recursos serão depositados em conta de corrente específica, indicada pela OSC,
no Banco do Brasil S.A., observado o artigo 51 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
§ 8° - Os saldos financeiros provenientes da transferência e de sua administração financeira
não utilizados na execução deste Termo de Colaboração deverão ser recolhidos por
intermédio do Banco do Brasil S.A., de acordo com a legislação vigente.
CLÁUSULA SEXTA
Da Prestação de Contas
A OSC elaborará e apresentará à SECRETARIA DA SAÚDE a prestação de contas na
forma discriminada nesta cláusula, observando-se o Capítulo IV, da Lei federal nº 13.019,
de 31 de julho de 2014, o artigo 8°, do Decreto estadual nº 61.981, de 20 de maio de 2016,
e demais legislação e regulamentação aplicáveis.
§ 1° - Os originais das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome da OSC, devidamente
identificados com o número do Processo nº _ _ _ / _ _ , e mantidos em sua sede, em
arquivo e em boa ordem, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo
de 5 (cinco) anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas ou da tomada de
contas especial pelo Tribunal de Contas do Estado, relativa ao exercício da gestão,
separando-se os de origem pública daqueles da própria OSC.
§ 2° - A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma
eletrônica a ser disponibilizada no portal de parcerias do Governo do Estado de São Paulo,
permitindo a visualização por qualquer interessado.
§ 3° - Até que se institua o portal de que trata o parágrafo anterior, referida prestação e atos
subsequentes serão realizados na forma a ser indicada pela SECRETARIA DA SAÚDE,
sendo utilizados, para tanto, os instrumentais disponíveis no sítio eletrônico da Pasta.
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§ 4° - Sem prejuízo da plena observância dos normativos apontados no "caput" desta
cláusula, bem como das instruções oriundas da SECRETARIA DA SAÚDE e do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, a OSC prestará contas nos seguintes prazos, devendo
sempre conter a documentação comprobatória (via original e uma cópia) da aplicação dos
recursos recebidos conforme previsão no plano de trabalho, devidamente acompanhado
dos relatórios de execução do objeto e, quando o caso, de execução financeira; extratos
bancários conciliados, evidenciando a movimentação do recurso e rentabilidade do período;
relatório de receita e de despesas e relação nominal dos atendidos:
1. prestação de contas parcial: até 15 (quinze) dias antes do repasse da parcela seguinte
(segunda e terceira);
2. prestação de contas anual: até 31 (trinta e um) de janeiro do exercício subsequente;
3. Prestação de contas final: até 90 (noventa) dias, contados do término de vigência da
parceria.
§ 5° - Apresentada a prestação de contas parcial e anual, emitir-s -~S~r~~ · <-O
5~
1. técnico, acerca da execução física e atingimento dos objetivos ,.. ~..rl§_;_i_:Z. 3
c:;:::::,,
2. financeiro, acerca da correta e regular aplicação dos recursos da parceria. --·§ 6° - Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em data
anterior ou posterior ao período de vigência da parceria.
§ 7° - Não poderão ser pagas com recursos da parceria despesas em desacordo com o
plano de trabalho, bem como aquelas decorrentes de multas, juros, taxas ou mora,
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo e a título de taxa de
administração.
§ 8° - A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta cláusula e na
legislação aplicável, ou a sua desaprovação pelos órgãos competentes da SECRETARIA
DA
SAÚDE, implicará a suspensão das liberações subsequentes, até a correção das
impropriedades ocorridas.

fip;;;--:;;~r:;-:~i~:::-----.

CLÁUSULA SÉTIMA
Da Cessão e da Administração dos Bens Públicos

•

Durante o período de vigência desta parceria, poderão ser destinados à OSC bens públicos
necessários ao seu cumprimento, os quais poderão ser disponibilizados por meio de
disposição constante do plano de trabalho, de permissão de uso ou de instrumento
equivalente em que se transfira a responsabilidade pelo seu uso e guarda, na forma da lei.
§ 1° - Os bens adquiridos pela OSC com recursos da parceria não compõem o patrimônio
desta e deverão ser utilizados em estrita conformidade com o objeto pactuado.
§ 2° - Extinto o ajuste por realização integral de seu objeto, os bens adquiridos cor,,
recursos da parceria poderão ser doados à própria OSC, de acordo com o interesse
público, mediante justificativa formal do Secretário da Saúde, atendidas as normas legais e
regulamentares aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA OITAVA
Das Alterações
O termo de colaboração poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas

cláusulas e condições, exceto no que tange ao seu objeto, de comum acordo, desde que tal
interesse seja manifestado por qualquer dos participes, previamente e por escrito,
observado o disposto no parágrafo único da Cláusula Primeira.
CLÁUSULA NONA
Da Denúncia e da Rescisão
A presente parceria poderá, a qualquer tempo, ser denunciada por qualquer dos participes
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mediante notificação escrita com antecedência mínima de _ _ _ ( - - - ~ dias e será
rescindido, por infração legal ou convencional, em especial na hipótese de interrupção,
paralisação ou insuficiência técnica na prestação dos serviços da parceria.
§ 1° - O Secretário da Saúde e o representante legal da OSC são as autoridades
competentes para denunciar ou rescindir este Ajuste.
§ 2° - No caso de encerramento das atividades da OSC, a SECRETARIA DA SAÚDE, por
intermédio da , deverá assegurar a continuidade do atendimento das ações que integram a
política pública de identificação e controle da população de cães e gatos.
§ 3° - Havendo indícios fundados de malversação do recurso público, a SECRETARIA DA
SAÚDE deverá instaurar Tomada de Contas Especial, para apurar irregularidades que
tenham motivado a rescisão da parceria.
§ 4° - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente ajuste, não tendo
ocorrido a utilização total dos recursos financeiros recebidos da SECRETARIA DA SAÚDE,
fica a OSC obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data
do evento, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas das aplicações financeiras, acrescidos de correção monetária e de juros de mora,
calculados nos termos do artigo 12 do Decreto nº 61.981, de 20 de maio de 2016, devendo
encaminhar o respectivo comprovante de depósito bancário à SECRETARIA DA SAÚDE .
§ 5° - A inobservância do disposto no parágrafo anterior ensejará a imediata instauração da
tomada de contas especial do responsável, sem prejuízo da inclusão da OSC no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de órgãos e entidades estaduais - CADIN
ESTADUAL, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008.
CLÁUSULA DÉCIMA
Da Vigência

•

O presente Termo de Colaboração vigorará pelo prazo de meses, contado a partir da data
de sua assinatura.
§ 1° - O prazo previsto nesta cláusula poderá ser prorrogado por igual ou inferior período,
até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante termo aditivo, a ser firmado pelo Secretário
da Saúde, após proposta justificada e plano de trabalho apresentados pela OSC, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto.
§ 2° - A SECRETARIA DA SAÚDE prorrogará de ofício a vigência da parceria quando der
causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do
atraso verificado .
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Da Ação Promocional
Em qualquer ação promocional relacionada à parceria serão, obrigatoriamente, seguidas as
orientações contidas no Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de São Paulo.
§ 1° - É vedada à OSC a realização de qualquer ação promocional relativa ao objeto da
parceria sem o consentimento prévio e formal da SECRETARIA DA SAÚDE.
§ 2° - Caso a OSC realize ação promocional sem a aprovação da SECRETARIA DA
SAÚDE e com recursos da parceria, o valor gasto deverá ser restituído à conta dos

recursos disponibilizados e o material produzido deverá ser imediatamente recolhido.
§ 3° - A divulgação de resultados técnicos, bem como todo e qualquer ato promocional
relacionado ao desenvolvimento ou inovação tecnológica e/ou metodológica, decorrentes
de trabalhos realizados no âmbito da presente parceria, deverá apresentar a marca do
Governo do Estado de São Paulo, sendo vedada a sua divulgação total ou parcial sem o
consentimento prévio e formal da SECRETARIA DA SAÚDE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
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Do Monitoramento e da Avaliação de Resultados

Os resultados alcançados com a execução do objeto da parceria devem ser monitorados e
avaliados sistematicamente por meio de relatórios técnicos emitidos por responsável
designado pelo Secretário da Saúde em ato próprio, na forma do artigo 59, da Lei federal nº
13.019, de 31 de julho de 2014.
Parágrafo único - A periodicidade e a quantidade dos relatórios técnicos previstos no
"caput" desta cláusula serão estipuladas pela CMA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Da Comissão de Monitoramento e Avaliação

•

•

Compete à CMA:
a) homologar, independentemente da obrigatoriedade de apresentação de prestação de
contas pela OSC, o relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o artigo 59,
da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
b) avaliar os resultados alcançados na execução do objeto da parceria, de acordo com
informações constantes do relatório técnico de monitoramento e avaliação, e fazer
recomendações para o atingimento dos objetivos perseguidos;
c) analisar a vinculação dos gastos da OSC ao objeto da parceria celebrada, bem como a
razoabilidade desses gastos;
d) solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas na OSC e
no local de realização do objeto da parceria com a finalidade de obter informações
adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos;
e) solicitar aos demais órgãos da SECRETARIA DA SAÚDE ou à OSC esclarecimentos que
se fizerem necessários para subsidiar sua avaliação;
f) emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a nota da
parceria, avaliação das justificativas apresentadas no relatório técnico de monitoramento e
avaliação, recomendações, críticas e sugestões.
Parágrafo único - A CMA será composta por um representante da SECRETARIA DA
SAÚDE e por representantes da e seus membros serão designados pelo Secretário da
Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Das Responsabilizações e das Sanções
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei
federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e legislação específica, a SECRETARIA DA
SAÚDE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as sanções previstas no artigo 73
da Lei federal nº 13.019, de 2014, observado o disposto no artigo 9° do Decreto nº 61.981,
de 20 de maio de 2016.
§ 1° - Aplicadas as sanções previstas no "caput" desta cláusula, deverão ser registradas no
portal de parcerias com organizações da sociedade civil.
§ 2° - Enquanto não implantado o portal de que trata o parágrafo anterior, as sanções serão
registradas no sítio eletrônico da Pasta e, quando possível, no sítio e sancoes.sp.gov.br.
§ 3º - Aplicadas as sanções previstas nos incisos li e Ili do artigo 73 da Lei federal n''

13.019, de 2014, a OSC será automaticamente excluída do credenciamento a que se refere
a Resolução de _ _ _ de _ _ _ de 2019.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer
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questões resultantes da execução ou da interpretação deste instrumento e que não
puderem ser resolvidas administrativamente.
E, por estarem concordes, assinam o presente Termo de Colaboração em 3 (três) vias de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

iPROC. NR
São Paulo, _ _ _ de _ _ _ de 2019
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SECRETÁRIO DA SAÚDE REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Testemunhas
Nome: Nome:
RG:RG:
CPF: CPF:
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Subchefia para Assuntos Jurídicc T=OLHAS
DECRETO Nº 7.177, DE 12 DE MAIO DE 2010.

Altera o Anexo do Decreto n~ 7.037, de 21 de dezembro de
2009, que aprova o Programa Nacional de Direitos
Humanos - PNDH-3.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da
Constituição,
DECRETA:

•

Art. 1~ A ação programática "g" do Objetivo Estratégico Ili - Garantia dos direitos das mulheres para o
estabelecimento das condições necessárias para sua plena cidadania - da Diretriz 9: Combate às
desigualdades estruturais, do Anexo do Decreto n° 7.037, de 21 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a
seguinte redação:

'.'.g} Considerar o aborto como tema de saúde pública, com a garantia do
acesso aos serviços de saúde .
..................................................................................."(N~
Art. 2~ A ação programática "d" do Objetivo Estratégico VI - Acesso à Justiça no campo e na cidade - da
Diretriz 17: Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, para o conhecimento, a garantia e a
defesa dos direitos, do Anexo do Decreto n~ 7.037, de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
:'.Q)_ Propor projeto de lei para institucionalizar a utilização da mediação nas
demandas de conflitos coletivos agrários e urbanos, priorizando a oitiva do
INCRA, institutos de terras estaduais, Ministério Público e outros órgãos públicos
especializados, sem prejuízo de outros meios institucionais para solução de
conflitos.
··················································································•"IN~

•

Art. 3~ A ação programática "a" do Objetivo Estratégico 1 - Promover o respeito aos Direitos Humanos
nos meios de comunicação e o cumprimento de seu papel na promoção da cultura em Direitos Humanos - da
Diretriz 22: Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para consolidação de uma
cultura em Diretos Humanos, do Anexo do Decreto n~ 7.037, de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

:'ª1 Propor a criação de marco legal, nos termos do art. 221 da Constituição,
estabelecendo o respeito aos Direitos Humanos nos serviços de radiodifusão
(rádio e televisão) concedidos, permitidos ou autorizados .
..................................................................................." (NR)
Art. 4~ As ações programáticas "c" e "f' do Objetivo Estratégico 1 - Incentivar iniciativas de preservação da
memória histórica e de construção pública da verdade sobre períodos autoritários - da Diretriz 24: Preservação
da memória histórica e construção pública da verdade, do Anexo do Decreto n~ 7.037, de 2009, passam a
vigorar com as seguintes redações:
'.'.çJ_ Identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as
circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos humanos, suas
eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade, bem
como promover, com base no acesso às informações, os meios e recursos
necessários para a localização e identificação de corpos e restos mortais de
desaparecidos políticos.

............. " (NR)
'.'.f) Desenvolver programas e ações educativas, inclusive a produção de
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"
material didático-pedagógico para ser utilizado pelos sistemas de educação
básica e superior sobre graves violações de direitos humanos ocorridas no
período fixado no art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição de 1988.

r:::-:-----;:;-::::---::4-r--,-----.
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Art. 5~ As ações programáticas "c" e "d" do Objetivo Estratégico 1 - Suprimir do ordenamen o Jun ,co
brasileiro eventuais normas remanescentes de períodos de exceção que afrontem os compromissos
internacionais e os preceitos constitucionais sobre Direitos Humanos - da Diretriz 25: Modernização da
legislação relacionada com promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia, do Anexo
do Decreto n~ 7.037, de 2009, passam a vigorar com as seguintes redações:

'.'.ç)_ Fomentar debates e divulgar informações no sentido de que logradouros,
atos e próprios nacionais ou prédios públicos não recebam nomes de pessoas
identificadas reconhecidamente como torturadores .
..................................................................................."(N~

•

'.'.g)_ Acompanhar e monitorar a tramitação judicial dos processos de
responsabilização civil sobre casos que envolvam graves violações de direitos
humanos praticadas no período fixado no art. 8° do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988.
···················································································"(N~

Art. 6~ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7~ Ficam revogadas as acões programáticas "c" do Objetivo Estratégico VI - Respeito às diferentes
crenças, liberdade de culto e garantia da laicidade do Estado - da Diretriz 1O: Garantia da igualdade na
diversidade; e "d" do Objetivo Estratégico 1 - Promover o respeito aos Direitos Humanos nos meios de
comunicação e o cumprimento de seu papel na promoção da cultura em Direitos Humanos - da Diretriz 22:
Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para consolidação de uma cultura em
Diretos Humanos, do Anexo do Decreto n~ 7.037, de 21 de dezembro de 2009.
Brasília, 12 de maio de 2010; 189~ da Independência e 122~ da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo de Tarso Vannuchi

•
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Geral Parlamentar
Departamento de Documentação e Informação

DECRETO N. 23.455, DE 10 DE MAIO DE 1985
Dispõe sobre a criação de Conselhos Comunitários de Segurança e dá outras providências

•

•
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FRANCO MONTORO, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e,
Considerando que é dever do Estado manter a ordem e a Segurança Pública;
Considerando que a participação da população, em cooperação com a Polícia, poderá
contribuir positivamente para a consecução desse objetivo; e
Considerando, por fim, a necessidade de se instituírem instrumentos adequados à
participação da coletividade,
Decreta:
Artigo 1.º - Fica o Secretário da Segurança Pública autorizado a promover a criação de
Conselhos Comunitários de Segurança, com o objetivo de colaborar no equacionamento e
solução de problemas relacionados com a segurança da população,
Parágrafo único - Constituirão base para atuação dos aludidos Conselhos, no município
da Capital, a área de cada Distrito Policial e Companhia de Policiamento e, nos demais, o
respectivo território.
Artigo 2.º - Os Conselhos a que se refere o artigo anterior serão integrados por
autoridades policiais, designadas pelo Secretário da Segurança Pública, que os
coordenarão e por representantes de associações, Prefeituras Municipais e outras
entidades prestadoras de serviços relevantes à coletividade e sediadas na área da
respectiva Unidade Policial.
Artigo 3.º - A constituição e o funcionamento dos Conselhos Comunitários de Segurança
serão regulamentados por resolução do Secretário da Segurança Pública.
Artigo 4.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 1O de maio de 1985.
FRANCO MONTORO
Michel Miguel Elias Temer Lulia, Secretário da Segurança Pública
Luiz Carlos Bresser Pereira, Secretário do Governo
Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 10 de maio de 1985.
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cional da Prefeitura Municipal de
Bauru e dá outraa pravidinaiaa.

TIDEI OE LIMA; Prefeito Municipal de Bauru,
Eatado de São Paulo, !az aaber que• Ciaara Municipal aprov'?l-l e ele
eanciona e promul•• a •••uinte lei:

I -DOS 08,Jff'IVOIJ

AJ-tigo

11

•

lei e•tabeleoe tundaaentoa pera •• ac,Õ••
adainhtrlltivaa, de tine e ■ trutura oraaniaaoional
e
t ixa a.tril,uicÕ•• gerais
doa
órgão■
da
Ad■ inietrac,io 1'i-,nioip➔l de Bauru •
l!:et.a

II-DOS"1ltDlllaltTOS

Artigo

21

~• ac,õe• adaíni•trativaa, diri•idaa paraializar
o•
obj ■ tivoa
do Municipio
de
Bau
ooao
enunaiadoa pelo artigo 2• da Lei Orginloa
Municipal,

aa ■ enta••••

no• ••auint••

funda■•nto■ :

I - planajaaento aunioipal, viato ooao ■ i ■ t•••
integrado • hara6nioo de identitioaç,io de
realidade ■
looaia
e
de
■ eleç,io
de
a■oani ■ao•
e inatruaento■ adaquado■ para
altarÃ-la ■

tavoravela■nt ■;

II - deeoentralisaoio

hierárquica, visto coao
ló•iao e racional d• repartiç,io de
atribuic,õaa
e
reaponaabilidad••
■ntre
ó raio ■, unidade•, aub-unidad••, ■ etore ■ e
••rviç,o• da Adaini•tra,;io Municipal;
■ iateaa

•

controle,
vi1to ooao
UI - aooapanhaaento •
1htea& eficiente e adequado de avalia9io

'

da•

aç,ê5<H adainietrativa•
• oonatante, de

p ■ raanente

para
,eu ■
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re ■ ultado1.

III -OOB 6RQ/los o.1 IIDl!l:lJtIBrRAÇ/1(>
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A Pref■ itur& Municipal de Bauru é int•arada pelo ■
••IJUint•• órsio ■,
di r1t•••nte vinculado• ao
Prateito Muniaip&l:
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I - Gabinete do Preteito;
I I - Seoretariaa Municipais;
I I I - Ad111iniatraçõee Regionais;

IV - Diretoria Oietrital.
Parqrafo únioo - Na torma e noa limite• contidos em diepoaiçõe
legai ■ e eetatutá·riaa, vinculam-se diretamente a,
Prefeito Municipal:
I - Departamento de Asua e E••oto CDAE>;
I I - Serviço de Previdânoia doa Municipiário

•

CSEPREM);

Empreaa
Munioipll
de
Oeeenvolvi ■ ent
Urbano e Rural de Bauru <EMOURB>.

III - a

IV - DO GABIUT& DO Plal•Iro

Artiao

t

•

11

41

Gabinete do Preteito • ór1io de a•••••ora ■ent,
direto •
imediato do Prefeito Municipal, ao:
reaponeabilidade
de
0oordena9io,
aupervi1io
orientaç,io, aoo11panha ■ ento, c:1ontrole e exeouç,i,
de açi&ea adainiatrativa1 do Poder lhceoutiv,
Municipal.
Inteira ■

o Gabinete do Prefeito:

I - Chet' ia
do
GAbinete,
unidade
a•••••oram:ento
e
aaaiatfnoia
direta
imediata do Prefeito Kunioip•l;

d,

I I - Aaaeaaoriaa

Tionioa•,
unidade•
d,
e
•••iatinoia
direta
&•••••ora ■ento
iaediata
do
Prefeito
Municipal
PAr,
•••untoa
e
matéria•
que
real•••
conheoiaento
eapeoial
de
táonioo
o·
particular
experiinoia
de■ anda ■
protia•ional;

III - Corr••edoria

Ad ■ inietrAtiva,
unidade
d·
tiaoaliaaç,io, vi•illnoia, aooapanhaaento
controle daa atividade• da Adminiatraçi,
Kunioip•l e do deee ■penho tunoional de aeu
•ervidor••·

IV - Secretaria

lxeoutiva,
unidade
d·
relacionamento, doou ■ent•oio
exeouoio do Gabinete;
atendi ■ento,
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V - Zeladoria
do
Palioio
da■
CereJeirae,
unidade de ad11ini1tr11ção aeral da eede do
Poder Executivo Municipal.
A oraaniaa9io da Corr•a•doria Adaini•trativa aerâ
estabelecida•• r•sul&aen\o.
Vinoulam-•• •o Gabin•t• do Pr•f•ito oe ••suintea
enoarao• serei ■ , no qu• tor pertinente:

I - 61 Ciroun1oric,io do Serviço Militar;
II - Tiro de Guerra;
I I I - Corpo de

•

Boabeiro ■

.

V -DltB BIICR6TARLU IIU/lf:tC:tPll:tB
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Secretaria ■
Muníoipai ■
a ■■ e ■■ ora ■ento
direto e
Municipal, oo■ re ■ pon ■ abi

■ ão

óraioe
de
do Prefeito
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I -

o■

a■

Secretaria•
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d•
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b) A1 ■ e ■■ ori11 ■
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unid•d••
de
e ■ 1e ■ 10r•••nto

•

••■ unte ■

•

e

•• ■ i1tincia

aatári• ■

para

que

reol••••
técnico
ou
experiincia

conheoi-nto e ■ peoial de
deaandaa
particular
profi••ion•l j
a> Servi90 de Ad■ ini1tra0io e Jlxpediente,
•ub-unidade■ de 11daini1trac,io aeral da•
S•oretaria ■,
oca
re■pon1&bil idade
de
aco■panh•••nto, doou•ent«çio • controle
d•• atividade• d111 Secretaria ■ e da vida
tunaion&l de ■ •u• aervidor••;
II -

01

Con1elh0 ■

Coaunitário■

•

Munioipei1 in1tituído■ por lei•
•• S•cretari&a;

-ne.

3 -

o■
Fundo■
vinculado■
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Departa ■entoa,

III - oa

unidade•

coa

reeponaabilid&da d• •Upervi ■ ão, orienta9io,
acompanhamento~ oontrole •
oxaauçãa de
aç,a'.ea

ad•iniatrativa.a

eapeciticaa

de cada

Secretaria:;
IV - ae Divi•Õea, eub•unidadea eubordinada ■ ao•
Departamento•
ooe
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d•
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exeouoio

eapecitioa ■

V -

•

a•

aeoapanhaaento,
controle
e
de
açÕ••
ed•inietrativa•
de cada Oeparta•ento;

Seçõe•, setor•• •ubordinado• à• Divi•Õ••

0011 re•pon ■ abilidade d• acoapanha•ento,
controle
e
exeouçio
de
açõe ■
&dminiatrativaa
especifica ■
de
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Diviaio .

2•

no ••bito de eua ■
poderio in■ t i tu ir Turaa ■ ou
Grupos de Trabalho, be• ooao auee lncarreaatur••·

As

Secretaria ■
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Artiso

Munioipaia,

Seoõe ■

A• S•cretari•• Kuniaip&ia ••trutu.ra■-•• ao• ua
ainimo d• u■ Departa■■nto; aada 0.parta■ento 00•
u• aini•o de uaa Diviaio e cada Diviaio ooa ua
•iniao de duea SeçÕ••·

Parqrafo úni- - Junto •• Secretaria• Kuniaipaie poderio ••r
inatituída• Unidade• Adaini•trativaa l•paaiai ■,
coa
re•poneabi lidada de
exeouoio
de
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e
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■ ua4rio .
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•

J.
-tl ■ .

" -

.;,
,e··--•.

..:,

.
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t

Junto•• Ad•inietraoÕ•• Re1ionaie aant•r·••·•· ••
car•t•r P•r••nenta ou tranaitório e para at•nd•r
nacaaeidade direta •
iaed1ata doe aunic1pe•
po•to• de etandiaento do Oepartaaento de Aaua e
l•1oto
COAI>
e
da
l•preea Municipal
de
0•••nvolviaento Urbano e Rural <IKOIJRBl.

t

Slo •• ••111,1lnte• •• Adain1atrao8ea
1 - Ad•lnlatraolo
II• Adainlatraolo
11r - Adaintecraolo
lV - Ad■ lnlatraolo
V• Adainlatraolo

Cancro;
8411a Viata;
ra1olo1Ind\&atrlal,
llo Geraldo;
Redentor/Gel••&.

O Pretalto lflinlclpal, por re111,1la-nto, poderá
dataralnar o paulatino d•••••braaanto daa atual ■
Ad ■ lninraoil•• Reatonai ■, ac• q\&e o território do
Kunioír>lo
eeja
r&p&f'Udo
••
\O
Cdaal
Adainl1traoh1 R•ClOllal ■.

3a

vrr •
Arti . .

R•CiOAal
Rea1ona1
Racional
Re1iona&
Realona1

Ra1ionai1

••

IM DlRff'OltZA DlrntlTAI.

Dlretorta OlUrltal j 4f'CIO de aooapanhaaento,
adalnietraUvae no
oOfttrole e elfeo11vlo de
de
Ttbirloà,
laíuto
do
aull•Dlatrlto
••
e~&,arando•••, para tMO• 011 efeito&,
Adelniatr•ole• Reaionaia,

•Ih•

lflll • MI •rMffAIIIMI . .lClMII
•

Art••o
1 • •••ratarl• M'lonialpol da Adalnl•traolo,
li •
••I• fllaniot,ol do ldueaolo;
loonoola
I l i • leor•t•rl• ::,,:.totp•l de

••o..•.

e

flnat10••,

IY • •••rataria 1tun,01,01 de ••~de;

V• leoretarl•

llunlol,al

JuriiUooe;
YI • ••oratarla Jfldllolpol
VII• •••rataria Mu.11101,al
VIII• looretar&o flull&ol . . l
IX • leoretarla lfuftlotpal
lC • leoretari• lfuniolp•I

Tu .. , ... ,

doe

de Ollraa,
de Plan•J•••nto.
do lee letar Soo,al.
do ICelO Aab,ent•.
de hpone, Laaer •

/.
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A Secretaria Municipal d& Adainiatraoio, coa
atribuição
de
executar
"
política
da
Ad ■ iniatraoio Municip4l no referente a pee ■ oal,
materiai• •
relacionaa•nto ad•ini ■ trati~o no
imbito do Município, oo■põe- ■ a, até■ do Gabinete
do Secretário, do Departamento de Adainiatraoio
de Pe ■■oal e do Departeaento de Adaini ■ traoio de
Mataria.ia.
o

Departam•nto
intacrado:

I - pel4

d•

Oivi ■ iio

da

Ad•ini ■ traoio

P<t ■■ oal,

de

Peeaool

á

ebren•endo:

a) e 8eoio da Adainiotreoio de Pw ■ eoal;

bl 4 8eçio de Atos de Peeeoal;

e> a Seç,io de

Rotina ■ Oiver■ e ■;

dl a Se9a'.o de folhe• de P••••ento.
e> • Seç,io de A■■ i ■ tinoie Social;
!) a Seç,iio de se.urano• do Trabalho.

z•

O Oaparta■ento

de

Adaini ■ traoio

de

ltateriai ■

é

int••redo:

I - pela Diviaio de

Lioiteç,õe ■, ebren•endo:
a)• Seç,io de Adainiatraç,io Financeira;
bl a Seçio de Ge ■ tio de Coapra ■;

Alaoxerifedo■, ebransendo:
al a Beoio do Alaoxeritedo Central;
b> • Seçio do Al ■ox&rifado d• Kedioaaento•;
e) a Seçio do Al ■oxeritedo de Pe9e ■;
d> & Seoio do Al■oxaritedo de Keteriei ■ de
leoritório;
el a Seçio do Alaoxerifedo de Ali ■ento• •
Gênero• Ali-nticio• Pereoiv■ i•;

II - pela Diviaio de

•

III - pele Divieio d•

controle Ad■ iniatrativo,
abr•n••ndo:
a> 4 Seç,io de Contabilidade;
bl • Seoio de P4tri ■ônio Mobiliário.

X - lM B6ClaTARIII MMICIPIIL lM ~

ArtilJO

11

Municipal

A

-tl•.

6 -

da

lduca9io,

co•

t
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atribuição de executar• política educacional no
âmbito do Município, oompõe-ae, alé• do Gabinete
do Secretário, do Departamento Peda■ó•iao. do
Departaaanto da Merenda Eacolar, do Departa■ento
de Unidade• B ■ oolare ■ • do Oapart& ■ento Infantil.
1•

O Departamento Ped••ó•ioo

é

int■•r•do:

Oiviaio de A9õe ■
i'und•■•ntaia
da
Eduoaoio, abr•n••ndo:
a) • Seção de Coordena9io Pedasó•ioa;
bl a Seçio de Kulti ■eio•;
ol 4 Seoio de Pe ■ qui ■ a e Apoio a Projeto ■

I - pel,s

Sduaaoionai ■.

•

O

0.parta ■ento

de Merenda

• inte•r•do:

I - pela

Oivi ■ ão de Apoio Ali ■enter, ebr•n•■ndo:
&) & Seçio de Produção Ali ■entar Cp,sderie e
vaca ■eoinioal,
b) a Seção de Nutriçio;
o> a Seção de Apoio e Di ■ tribuiolo;

Divi ■ io
II - pela
abr•n•endo:
a) a Seçio de
lntidade ■

bl a

Seção

l ■ colere■

O

•

l■ colar

Departa■ento

de

de

Ali ■en teç,io

Ali ■enteç,io

Vinculada ■;
de Ali ■ent.eçio
CIJBI ■, SKPG■ e

Creohe ■

de

e

Unidade ■

de

IIPGel.

Unidade ■ B■ oolare ■

I - pela Divi ■ io
abran•endo:
a> a Seção da
bl a Se9io da
a> a Seção de
dl a SeQio do

l ■ oolar,

é intesrado:

de Bn■ ino de Pri ■eiro Grau,

IPMG Santa Keri&;
IAIPG Ivan Inalar d• Al•eida;
IIKPG Anibel Difrinoia;
Núcleo de Bn ■ ino Renovado

II - pela
Divi ■ ão
d■
Bn ■ ino
l ■peaiel,
abran•endo:
•> a Seção da APAI;
b) a S■ çio do Ler l ■ oole Rafael Maurício;
o> a Se9ão d& SORRI;
dl a Seção do Ler l■ oola Santa Luaía;
e> a Beçio d& APIICS.
III - pela

Divi•io de lduaação de
&branaendo;
a i • S■oio R••ional Centro;
bl a Seção Re.ional Bela Vi ■ ta;
cl a s■ oio R■ •ional Redentor;

Jov■ n ■

Adulto■,

L

e
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d) a Seção Regional Parque São Geraldo;
ala Seção Raaional Vila Paleio.

O O.partamanto da Educacio Intantil é intaarado:
I - pela Oivl•io de Eduoaçio lntantil Reaional
Centro, abranaendo:

•

•

ala
bl a
cl a
dl a
II -

Seoio
Seçio
Sacio
Seção

da
da
da
da

IIMJtI
IIMII
BKBI
BMBI

Stálio M. Loureiro;
Abi&ail F. Horta;
Garibaldo;
Pinóquio .

pela
Sela
a> a
bl a
cl a
d> a
ala

Oivieio de Bduoacio Intantil Resional
Vieta, abranaendo:
Seçio da BMBI Leila B. Aidar;
Seoio da BKII Carla• e. Vlanna;
Seoio da SMBI Carloa G.P. de Kello;
Seoio da 811&! Mareia A.M. Carvalho;
Seçio da IIM&I Lion• Club;
tl a Seoio da SlflI Joio Karinsoni.

IU - pela Divi•io de Bduoaoio Infantil Racional
Parque Sio Geraldo, abrancando:
a) • Sacio da IKIII Mareia da A. Bltlhetti;
bl a Seção da IKIII Kacdalena P. da Silva
Kartha;
o>" Seçio d& BM&I Orlando s. Martin•;
d> a Saoio d4 IKIII Maria B.C. de P,dua;
e> 4 Seoio da BKII Jayae Biohueky;
t> 4 Saoiio da IIMII ldna r.. faina;
a> a Seoio da IKIII Dorival T. de Godoi;
h> a Saoio da IKJII Catharína P. Silva.

IV• pela Oívi•io de lduoaoio Infantil R•&ional
Vila Faloio/Indu•trial, abranaendo:
ala Seoio da Dl&I Karia Alio• a.Prudente;
b) a S•oio da BK&I Antonio Guad•• de
As•vodo;

e> a Beoio da IKBI Chapeusinho
dl a Beoio da Dl&I
a) a Ser;,io da IMBI
ti a Seoio da ll!l&I
s> a Seoio da IKJII

-ri.. a -

V•r■elho;

Roberval Barro•;
Vera LÚeia e. Savi;
Manoel d• A. Brandia;
Aparecida P.Pessatto;

"&
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a Se,;,io da Ili.II Fran0i100 Gabriel li
N•tto;
i) a Saoio da EMEI Jaty Q. de Gorreta;
j) a Se,;,io da IIMEI l'loripee s. de Souza;
l l a Seção da El!lll l!aria Izolin• T.Zanetta

hl

•

pela Diviaio de Educa,;,io Infantil Re•ional
Redentor/Geieel, abranaendo;
al a Seoio da IMII Gaeparzinho;
bl a Seoão da IMII Maria Ro•a c. Lia&;
o>• Se9io da lll!llI Wilaon M. Bonato;
dl a Se,;,ão da JMBI Ieaao Portal Roldan;
el • Seoão da BMII Leila de Pátlaa A.
Coeaab;

t> • Seoio da EMEI Nidoval Reia.

VI - pela Divieio de lduaa,;,io Intantil
che ■,

ea

Cr••

abranc■ndo:

a)• Se,;,io Re•ional Centro atinsindo a Cre•
ohe Leooádio Correa, • Creche Rodriaue•
de Abreu, a Creche Madre Cléll•
Caea
Crien,;,a Madre Maria Theodora Voiron;
bl • Se,;,io Reaional Bela Vi ■ t• atinaindo •
Creche Vânia Harla,a Creche Sio l'ranoi ■•
oo de Aa ■ i ■ , a Creche Alio■ Barro ■
d■
Azevedo e a Caea da Criança;
ola Sa,;,io Re•ional Parque Sio Geraldo,
&tinaindo a Creche l'elix A.Coeta, a Creoh ■ lrna ■ to Quqaio, • Creche Hubert Ra•
de■arkera, a Creche Unido• para o Be■, a
Creche Irene CheJ'■ ont • • Crache Boa

e•

Pa ■ tor;

•

d)• Se9io Reaional Vil• Yalaio attn■ indo a
Creche Giaele M.S.Pinto, • Creche Irai·
Catarina,• Craohe Ouro Verde, a Creche
Nova l•peran9a, • Crttche K•~i• Rib•iro,a
Cr•ohe Lilian Aparacida ffadad, a Creche
Parque Real;

ela Se9i0 Re•ional R•dentor/Gei•el ■ tin
sindo a Creche Pin•o d• Genta, a Creche
l!onteiro Lobato,& Creche Slo Judaa e São
Diae ■ ,

a Cr•ahe Doo• R•oento,

Pa•tore• de Bel••·

-tll. 'i -

a

lf

'.:?/"/

_j_3,t_ - ~ '

Lei 3601193

V -

1

Creche
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A Secretaria Municipal de Eoono•ia e Finança ■ co■
atribuiQio de realizar a ex•cuçio orçaa•ntária no
&sbito municipal, cospae-•e, ales do Gabinete do
Seoratário, do Departamento de Flnança ■ ,do Departamento de Arrecadaoio e do Departamento de Proce ■ e4mento de Dadoa.
O

Oepartaaento de

Finança■

é intearado:

I - pela Oiviaão de Controle Financ•iro, abran-

•

a•ndo:
ala Sação da Pa•asento e Controle da•
oeit•• Banaária ■ ;
bl a Saçio da Análiae da Receita.

Re-

II - pela Oivi•io da Contabilidada, abranaando:
a) a Seoio de Contabilidada;
bl a Bacio de Tosada da Conta ■•
III - pela Oivi ■ io de Planejasento, llaboraoio a
Bxecuoio Orçaaantária, abran••ndo:
al • Seoio da Receita Oroa-ntária;
bl a Seçio de Controle d• B•p•nho.
O Oeparta■anto da Arrecadaoio
te•rado:

Tributária

•

in-

Oivi ■ io da Racaita Kobiliória,
abran1end0:
al • S•oio de Cadaatro Kobiliório;
bl a Seçio d• Lanoa•ento de Iepo■ toa e Ta-

I - pela

xa•;

•

ola Seçio de Control• da ICMS.
II• p1tla Divi ■ ão da Raceita I•obilióri&, abran1endo:
a) a Saoio da Cada■ tro laobili&rio;
bl a Saçio de Lançaaanto do IPTU;
ola Saçio da Contribuição da Malhoriaa.

III - pala Divi ■ io da Auditoria
ria, abrans•ndo:
a)• Saçio de fi•oalisaoio da Iapoeto•

e

Taxae;

b) a Seçio da latiaativae.
O 0.parta ■ento de
srado:

Proce ■ •a•ento

ti..10-

d• O.doa é

t:=:::j

inta-

tl

:r,,,_ /

.•

.

.·
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I - pela Divisão de Prooeeeamento de Dadoa,abro.ngendo:
a)

4

bl
ol

a
a

Seção de Anâlia• e Prosraaaçio;
Seçio de Operaoio d• Dado•;
Se9io de Controla de Qualidade.

XII - llll SIICRffARIA IIUIIICIPIIL D6 BAon.
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A Secretaria Municipal d• Saúde, coa <1tribui9ão
de realizar a politio<1 aunioipal de higiene e
••úd•, oo■pÕ.-••• alé ■ do Gabin•t• do
Secretário, do O.p<1rtanento de Saúde Coletiva, do Oeparta■ento de Planeja ■ento, Avalieçio e Controle, do
0.partaaento de Unidadee ADlbulatoriai• • do
Oeparta■ento de Urginoie e i■erginoie .
O Departamento de Saúde Coletiva é integrado:

I - pela Oiví•io de Vigillnoia ipide ■ ioló1ioe,
abrangendo:
a) & SeQio Técnica de I ■unizeQio;
bl a Se9io de Doença Tren• ■ i••ívei• e Agravos Inu•itadoe à Saúde.
I I - pela Divieio de Vigillnoia Sanitária, abran•
sendo:
a) a Seçio de Controle de Zoono••• e Outro ■

Açõee Sobre o Meio Aabiente;
bl • Seção de Controle de Gênero•
oioe.

Aliaenti-

Oepartaaento de Planejaaento, Avaliaçio e
trole é integrado:

O

•

Con-

I - pela

Oivieio de Avaliaoio • Planejaaento,
abr•n••ndo:
a> a Seção de Suparvieio Odontolóaioa;
bl • Seçllo de Buperviaio de lntel'a&pa;
ola Seçio d• Supervielo da lquipe Multiprotie ■ ional;

d) e Se9io de Supervi•io de Clínica Médio&;
ela Seoio de Supervl ■io de Ginecologia e
Obetetrioia;
ti a S•çio de Supervieão Pediátrioa;
a> a Seção de Supervieio de Pro1r•••• lapeciaie.
I I - pela Oiviaio de Controle e lnforaa9io,abran-

•endo:
a> a S•çâo d• Canta• Ho•pitalar•••
bl a Seçio de Intoraaçõee;
tl ■ .11-

,
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1PROC. N2_
FOLHAS

Lc,i 3601/93
ola S•oio de Conta ■ Aabulatoria!e.

t

•

O 0.partamento de
arado;
I - pala
do:
a) a
b) •
e) a
dl a
•> a
tl a
s> e
h) a
il a
jl a
kl a
Ll a
ala
nl a
o> a

Unidadc,a Ambulatoriaia • inta•

Diviaio d• Núoleoa de Saúde, abransenSaoio do Núcleo Beija Flor;
Seoio do Núcleo Redentor;
Saoio do Núolao Gaaparini;
B•oio do Núcleo Jardia lturopa;
Seoio do Núcleo Jardi ■ Godoy;
Seoio do Núcleo Nova laperanoa;
Seoio do Núclao Octávio Raai;
Saoio do Núcleo Jardia Sio Paulo;
Seoio do Núclao Parque Jaraauá;
Saoio do Núclao de Vila Outra;
Seoio do Núcleo de Tibirioá;
Seoio do Núcleo de Seúde Centro;
Seoio do Núcleo da Bela Viata;
Seoio do Núcleo de Vila Cardia;
Seoio do Núcleo do Parque Vi ■ ta

Alesre;
pl a Seoio
ql a Seoio
r l a SeQio
Saúde;
ala Seção

do Núcleo Geiael;
do Núcleo da Vila Feloio;
da Clinica da lducaoio Para a
do Poato de Aaaiatlncia Médica.

II - pela Olvieio de Saúde do Trabalhado?',
abransendc:
ala Seoic de Acidente• do Trabalho e
Ooenoa ■ Protiaaionaia;
bl a Sacio de Laboratório.

•

III - pela
a> a
b> •
o> a
dl a

Oivialo de Saúda Mental, abranaendo:
Sacio de Núcleo Infantil;
Seoio Hoapital Dia;
Seoio do Núcleo de Apoio Paioo-Boaial;
Seoio de laersinoia Psiquiátt"ica .

IV - pela Oivislo de
Unidade• Referenciai•,
abransendo:
&> a Bacio de Ooeno•• Tr•n•aieaivei•;
b> • Beoio de Orienteoio e Pravenolo do
Cinoer;
cl • Seoio do Banco de Leite.
O Oepartaaento
intesradc:

de

Ursinoie

I - pela
Oiviaio
de
abt"ansendo:
a> a
B•oio
Kédio•

•

Baersincia

Serviooa
do

Pronto

•

Kédicoa,
Socorro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
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Central;

bl ..

SeQio

Médica

do

Pronto

Socorro

Infantil;

cl •

Seoio

Kádioa

da ■

Unidadea

Descantralizadee;

d)

Seoio do Serv ioo da V•r i fioaoio
Óbitoa.

de

a

II - pela Divi ■ io da infer•••••• abranaando:
al a Seoia da Enferaaa•• do Pronto Sooorra
Central;
b) a Saoio d• Enter■a•e• do Pronta Sooarro
Infantil;
cl a Seoia de lnter■a•e• da• unidade ■
Oe•cantralizadae.
III - pela
Oivieia
de
Servioo•
Téanicoa,
abranaando:

•

a) a S•olo d• Serviqo• Odontoló■ iooa;

bl a Seçia de Servioo Social;
ol a Saoic de IJnidade Oa•oantralizada de
Ursinoi& do Núcleo Mary Dota;
d) a Seoio de IJnidade Daecentralizada de
Urginaia de Vila Ipiran••·

IV• pela Diviaio da Apoio

Operacional,

abran-

sando:

a>• Saoio de Tranaporte e Reaepçio;
bl a Seçio de latatiatio&, Re•i•tro e Prontuárioe;

o> a Saoio de
dl

A

&

8&9io de

Li ■peaa • Con•ervaoio;
Ad■ iniatra9io e Al ■oxarifado.

orsaniaa9io e tun93ea da Oiviaio de Saúda

do

Tr•balh•dor ••rio tixedae •• raaul•••nto,qu• pra•

verá, incluaive, a oonetituioic de Ccnaelho
eultivo coa r•pr•••ntaeio paritária para

Conacoa•

panhar a• •uae atividade•-

•

XIII - LM B6Cllfl'ARZA IIUIIICIPIIL DOtl IIII06cIOB
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A Secretaria Kunicip;sl doa N•a6aic• Jurídico•,
00•
atribui9io
de
ae•e••oraaento
jurídico
conaultivo • 00ntencioeo co■põ•-••, alé• do
Gabinet• do S•crat4rio, da Proouradori& Geral do
Município e do 0.partaaentc d• CoaunioaQio •
Docu■•nta9io.

A

Proouradoria Geral do Kunicl.pic,

co■

n11turez11
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or•anizaoional de Oepart&aentot á intesr«do:
I - pela Procuradoria do Cont ■ ncioao Municipal;
Il - pela Procuradoria Con•ultiva Municipal;
I I I - pela
Procuradoria
da
Divida
Ativa
e
ltxeouçio F i •clll ;
IV - pela
Procuradoria
do
Patri ■anio
I■obíli.irio.

e atribuiçÕ•• da Proouradoria Geral
do Município werão eetabeleolda• •• racula■ento,
ae•eauradae à• Procuradoria• a natureza or••ni••cional d• Oívi•ão.

A organi:açio

•

3•

O Departamento de
intasrado:

Co•unicaçio e

Doou•entaçio é

I • pela Oivieio de Ato• Ofioiaia, abrangendo:
a) a Seçio de Expediente Jurídico
aaçõee Oficiai ■;
bl a Seçio Ooauaentaoio Jurídica.
I I - pela
Oi Vi •io
de
Protocolo
abrangendo:
al a Seoio de Protocolo Geral;
b> a Seoio de Arquivo O.ral.

•

•

Publi-

Arqui YO,

X.IV • lM SIICRll1'AltIA -ICZPAL O. oarAB
Artiao

1!1

A Secretaria Municipal de obra• oo• atribuioio de

realiaar a política •unicipal de obra ■ públia•••
alé ■ do Gabinete do Secretário, do
Departa•ento Técnico, do Oeparta•ento de Obra•
Públio••• 0.parta■ento de Conetruoõe• e Serviço•
Gerai•• do Departaaento d• Apoio Operacional .
oo■põe-ee,

•

O Departa■ento Técnico é integrado:

I • pela

Divieio de Topografia e Cada•tro de
Intr•••trutura Viária, abrangendo:
ala Seoio d• Topografia;
bl a Seoio de Cada•tro d• Inrraeetrutura
Viária;
o> a S•oio de Medioõe•.

O

Departa■ento

da Obra• Públio•• é íntesrado:

I • pela Divi1io d• Drenas••• abrans•ndo:

/.

·Q)--~·.
.

:'

.
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a> a Seoio de Conetruoio de Galerias;
bl a Seção de Manutenção de Galeria•;
o> a Se9io de Liapeza de Booaa de Lobo.

I I - pela Diviaio de Terraplanas••• abransendo:

•> a Seoio de Apoio
bl a Seoio de Apoio

À

À

Reaional Bela Vieta;
Reaional Faloio/In-

duatria.l;

o> a Se9io

de Apoio À Resional Sio Geraldo;
d) a Seção de Apoio à Resional
Redentor/
GeiHl;
•> a Saçio de Obra• Novas.

I I I - pela Divielo de Paviaentaçio, abransendo:

a> a Seçio
taoio;
b> a Seçio
o>• Seçio
d) a Seção
e) a Seoio

•

de Sub-134•• e
de Capa

Ba••

par•

Pavia■n-

A■ t4ltioa;

de Guia•• Sara•t••;

de U ■ in& de A■ talto;;
de Manutanoio da Paviaentaoio.

Oivi ■ io
da
Betrada•
Munioipaie,
abr•n••ndo:
a> a Seoio de Con■ truoio de i ■ tradae e
Ponte•
b> a Seoio de Kanutanolo de i•trada• • Pon-

IV - pela

te ■•

O O..partaaento de Conetruoõee e
inte•rado:
I - pela
al a
bl a
ola
dl a

•

Serviço■ Gerai ■

é

Oivi ■ io

Seoio
Seoio
Seoio
Seoio

de Conetruoõee, abranaendo:
de Apoio a Con■ truoõee;

de Retoraae;
de Kanutenoio;

de Conetruoõee

Nova ■.

I I - pela Divieio d• Iluaínaoão Públio&, abran-

aendo:
a SeQio d• Obra• de llu•inaçio;
bl a Seoio de Kanutenoio de Obra• de Iluaina.oio;

al

I I I - pela Divieio de Servioo• lnduetriaie,abran-

,.

•endo:
&la S■ oio de llaroenaria;
bl a Seoio de Serralheria;
o> a Seoio de Prá-lfoldado ■.
O 0.partaaento de Apoio Operacional é int••r•do:
I - pela

Divieio

de

M4quin••

•

V■ iculoe,

abr•n••ndo:
a> a S ■ Qio de Controla de U•o da Frota;

tl• .15 -
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b) a Seção de Controle de U•o de Máquina•;
I I - pela

Divisão de Manutenção de Máquina•
Veiauto•, abrancendo:
al a Seção de Manutenção de Máquina•;
b) • Seção de lto.nutan9io de Veiculoa.

XV - LM B6CRffARIA .IIUNICIWIL
16

•

t•

D•

e

PLNa.lllJDlllTO

A
Secretaria MÚnicipal de Planeja■ento,
00■
atribuição da raalizu· a política ■unioipal de
planeja■ento,
oo■pÕ•-•••
•••• do Gabinete do
Secretário,
do
Oeparta■ento
de
Planeja■ento
Urbano • do Departaaento de Controle do Ueo e
Ooupaçio do Solo .

Oep11rt&aento
O
íntesrado:

Planeja■ento

de

Urbano

I - pela
Divieão
de
Diretriz••
e
Nor■••t
&br•nsendo:
a> a Se9io de Peequiea e Betatietica;

b> • Seoio de &labora9io de
cJ a Seçio da Diretris••
Paraelaaento do Solo.

Nor■a•;

Viária•

•

de

II • pela

Oiviaio de Bxeauc:,io de Plano• e
abransendo:
a Seçio de Projeto• Viário•;
a Sec:,io de Pr•Q••, Parque•, Jardin• •
Mobiliário Urb•no;
• Seoio de Projeto• de lditioioe Público•
e de Caráter Social;
a Seoio d• Projeto• Coapleaentaree;
a Seoio de Or,:,aaento, Avalia,:,io, Pericia•
e Fieaalisac:,io de Obrae Públicae;

Projeto ■,

a>
bl
ol

•

dl
e>

O Departa■anto da Controle do Ueo e Ocupaoio do
Solo ê integrado:
I - pala Divieio da Aprovaoio de Prcjetoe,
abrans•ndo:
el • Seoio da Aprovaoio d• Projeto• de
&clitíoioe • Lot•a••ntoe;
b) a Seoio de Alvarê•;
a> a Seçio de hpl•a•■ento.
II - pala

•> a

Divi ■ io da

S•oio

Cad••tro, abr•nsendo:
de

Pr-óprioa

Kunicipaia,

Patria6nio Hietórioo • O.eapropriac:,õee;
tle. 16 -
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bl a Seoio de Di•tritoe Induatriaia;

cl

4

Seção de Cadaetro e Kapaa;

dl a Seção de

Certid5e ■.

III - pela Divi ■ io de Fiecalisaoio, abranaendo:
ala Seção de Fi ■ oalizaçio do Coaéroio;
bl a Seção de Fi ■ c•li&açio de Feirae Livre•
ola Seção d• Fi ■ aalizaçio de Obra ■.

XVI - 86CRJITARIA llf/llICIPAJ. DO SM ll8TIIR SOCIAL
ArtillO

•

t7

A Secretaria Kuniaipal do Be ■ l!atar Scx,ial, coa
atribuição de realizar a política aunioipal de
a ■ •i ■ tinaia • prcaooio hu■ana, ooapa&•••• alé ■ do
Gabin■ t•
do Secretário,
do
Departa■•nto
de
Serviço• Soaiaia •
do 0.partaaento de Açio
Sooial.
O Departamento de Serviço ■ Sooiai• é

inteirado:

I - pela
Oivi ■ io
da
Serviço■
abran1endo:
ala Seçio de Cooperação ao■
Sociai•;
bl a B•çio d• Creche• Municipai ■;

Sooiaia,
Entidade•

II - P•l•
Divi ■io
de
Aaaietinoia
Social
À
Populaoão, abrana•ndo:
a>• Seoic de Aa ■ i ■ tincia Social a Se-■ento ■
da Populaoio;
b! a Beçio de Ae■ iatincia Social Judiciária
e Habitacional.

•

O 0.parta ■ento de Aoic Sooiel

é intesrado:

Divi ■ io de AQio Scx,ial, abranpndo:
a Seçio de lduoaçic pelo Trabalho;
bl a Seçio de Aoio Coaunitária;

I - pela
a)

I I - pela Oivi ■ io de Preparaçio e Ao•••o ao
Mercado de Trabelho, abranpndo:
a> a Seção de Treinaaento • Iniciaçio ao
Trabalha;
bl a Seção de lnoaainha■ento ao Marcado de
Trabalho.
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•

•

tB

aro

AlfBI/lllTJl

A Secretaria Municipal do Meio Aabiente,
atribui9io d• r•alhar a politiaa Aabi•ntAl
Município,
oompõe-ee,
al•• do Gabinete
Secretário, do Departamento Zoo-Botinice •
D•Partamento de Aoõe• e Recur•o• Aabientaie.

oo•
do
do
do

O Departam•nto Zoo-Botânico é intasrado:
I - pela Divi•io de Zoolóaiao, abransendo:
ala Se9io d• Adainiatraolo • Manutenolo;
b) a Seoio de V•t•rinária;
o> a Seção de lfanejo Aniaal;
d) a Beoio de Nutrioio Aniaal;
el a Seção de Bduoaoio Aabiental;
C) a Seoio de MAnutenoio • ReCoraas.
II - pela
a) a
b) a
cl •
dl a
•> a
t> a
s> a

Divi•io de Jardi• Botlnioo, abranaendo:
Seoio de R•••rva Bcolósica;
Seoio de Ad■ iniatraoio • MAnut•noio;
Seoio de Obra•• lfanuten9i0;
Seoio de Horticultura;
Beoio de Proara■aoio Bduoaaional;
Bacio de Coleoõea Vesetai•;
Seoio de Laboratório de Botinioa.

o Departaaento da Aoõee • Raaur ■ o• A■bientai• é
int•srado:
I - pela Divi•io de praoae e Areaa V•rd•••
abransendo:
a> a S•oio de Adainiatraoio • Manutenoio;
b) a Seoio de Producio de Muda ■;
e> a Sacio de Jardinas•••
d) a Sacio de Kanuten,;,io e Coneervaoio de
Praça ■•

e> a

Secio

de

Planeja■ento

•

&xecucio

Pai•a•i ■ tica.

II - pela
Divi•lo
de
Controle
e
Projeto•
Aabientai•, abr.,,..ndo:
ala Seoio de Peaquieae •• Reaurao• Maturai•
Renoviveia;

b> a S•oio de Produto• Reoicláv•i•;
c) a Se,;,io de B•tudoa e Con•cientizaçio
"■ biental;

d)• Sacio de Aniliee Ves•tal;
•> a Seção de fi•oalizaolo A■biental.

ri..1e -
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A Secretaria Munioipal de E•port••• La~•r
e
Turiaao, ooa atribuiçio de realizar a política de
••port••, laser e turi ■ •a do Munioipio,Qompõ•-•••
aléa do Gcbinete do Secretário, do
Departamento
de Eaporte• e do Oepartaaento de Lazer e Turi• ■o.

O Oeparta■ento d• B ■ portea é inte•r•do:
I - pela Divisão de Prática• E■ portiva ■,
gendo:
a> a Sacio da
bl a Saçio de

•

abran-

E■porte ■ Co■petitivo ■;
B ■porte ■ nio Co■petitivo■.

II - pela Divi•io de

Praça ■ E■portiva ■,

abr•n••n-

do:
a) a

d••

Seção de Zeladoria • Kanutenoio

Praça ■

B ■ portivaa;

bl a Seçio de Con ■ truçio de Praoa•

B ■ porti

voe,
cl a Seoio de Coordenaoio de Modalidade•

B ■•

portiva ■.

O Departa■ento de Laser

e Turi•ao é int•srado:

I - pela Oivi ■ io de Laser, abransendo:
a> a Beçio de Pro•ra■aoio • Bvento ■
bl a Seoio de becuoio de lvento ■.

I I - pela Oivi ■ io de Turia■o, abransendo:

a) a Seoio de Planeja-nto Turi ■ tico;
bl a Seoio de Atividade ■ Turietioa■.

•

XIX - llil BllCRllTAIUA IIIUIIIC:CPN, lM evt.ff/RA

Artip

20

A Secretaria Municipal de Cultura, oo■ atribui9io
de realizar• política cultural do
Mun!oipic,
oo■pãe-ae,
do Gabinete do Secretário,
do
Oeparta■ento de Aoic Cultural e
do Oeparta ■ento
de Proteoio ao Patri ■6nic Cultural.

•l••

O O.parta ■ento de A9io Cultural

é intesrado:

l - pela Divi ■ io de Aoio Cultural, abr•n•endo:
a> a Seoio de Aoio Cultural;
bl a Seoio de Audio Vi ■ual.
II -

pela Oivialo de Eneino &e Art•••

do:
tt..19-

abran•en•

j
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a) a Seçio de
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.
Mu1ioa;

J//J .~

bl • Sação de Art•• Plá•tioa•;
o) a Seçio de Arta ■ Cinic••-

I I I - pela Diviaio de Bibliotecae, abrangendo:
a) a Seçio de Biblioteca Central;

bl a Seçio da Ext•n•io;
cl a Seçio d• Aquiaiçio e
Técnico.
21

O Departa ■ento de
é int•8rado:

Prooe ■ ••••nto

Prote9io ao Patriaônio Cultural

Divi ■ io de Kueeue •
Meaória
abranaendo:
ela Se9io de Mu■ eu Municipal;
b) e Se9io d• Mueau Ferroviário .

I - pele

•

Cultural,

I I - pala Diviaio Téonioa, abransendo:
ala Seçio de Coneervaçio e Reatauraçio;

bl a Saçio de Ooouaentaçio • Peaquiaa.

XX - a.t CClll'llTlllcIII DO ~ I r o IIUIIICINJ.

Artiao
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Ao Pr•t•ito Municipal, ooa ••••••oraaanto do ••u
Gabinete ou da Secretaria Municipal da área, ccapete:

I - exercer•• atribui96•• aetabalacidae
Lei Orainica do Munioipio;

pala

[l - apreciar,•• srau d• recurso, d•oi ■ ª••
Secretário• Munioipaia, Adainietradoree
sionai ■

•

do•
Ra-

• Diretor Diatrital.

Parqrato úniao - Na foraa do artiao 51 da Lei Ors&nioa do Município, o Pr•f•ito Munioipal podar• delaaar ao Chefe

da ••u Gabinete ou a SeoNtirio• Munioipai• atribui9Õ•• que nio aajaa de •ua aoapetinoia privati•
Y&.

XXI - IM CY»r\S2tM:lA l.M a.lIA M
DO PltffSI'l'O ..UCIPAL
ArtiSo

22

GIIBinrS

Ao Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal
te:

I - pre•t•r ••••••ori• •

•••ietlngia

1

co■P•

dir•t•

•

j

:::1
(

~

--
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FOLHAS_

imedi4t4 do Prefeito MunicipAl;

1{50

II - exercer a• atribuioÕ•• que lh• for•• d•l•cadae pelo Prefeito Municipal.

XXII - LK COIIPff#IICIA lM COPPWf'DORIA
ADll:ntISTRATIVA
Artiso

23

À

Correcedoria Adaini•trativa aoapate:

I - coordenar a tie0aliza9io e a vigilância doa
•ditíoio• • in•t•la9Õ•• da
Adainietra9io
Municipal, bea ooao da prao•• e locradourc•
público•;

•

II - acompanhar e oontrolar, de oficio ou
por
provooaoio, •• atividade• da Adaini•traoio
Municipal e e d• ■ •apanho funcional de ■ eu ■
••rvidore ■ .i

•u■ar1•

III - procadar e docuaantar avericua9io

•~ taae d• agÕ•• ou oaia•Õ•• sd■ inietrati
va ■, •ucerindc ae providincia•
adequada ■

dirataaanta ao Pr•taito Kuniapial;

IV - raalis•r •indic&ncia• •
trativoe

daterain•do■

proca ■ eo■

ad■ inie

pelo Pr•teita Munici-

P•l.

XXI l I - M COIIPffl#c:U. DOS Bl!CllffARIOII
IIUIUCil'AIS

Artiao

•

24

Ao• S•cr•tárioa Municipal ■, na área da• reapactiva• S•oretariaa, ao■pet•:

I - Pr••t•r ••••••orta • •••t•tincia dir•t• •
ia•diata ao Prefeito Municipal;

II - ooordenaolo,

superviaão,
oontrol• •
&çÕe• &dainiatrativa•;
&aoapanha ■ento,

ori•ntacio,
•x•oucio

de

III - exercer ae atribui9Õ•• que lh•• tor•• del•cad•• pelo Prefeito Municipal;

IV - r•o•ber, conhecer, •ncaainhar e d•oidir toda••• queetÕ•• • _t,ri••
&praoiaçio da Secretaria.

tl• 21 -
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XXIV - .IM COIIPfflllcIA DOS DIRITORU D6
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Arti ■o
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oo■pete:

Ao• Diretor•• de Departa•ento

I - pr••tar a•••••oria • •••i•tênoia
imediata ao Secretário

direta

Municipal

&

e
que

eatajam eubordinado•;

II -

•up•rvi ■ ionar,

a•

trolar

ori•ntar, acoapanhar e

&9Õ•• ad ■ ini ■ trativa ■ no

con&•bito

de aau Oepart&aenta;
I I I - exercer atribui9Õe• dele■ada■ pelo■

•

Seore-

térioa MuniQipaie;

IV - opinar, oonolueiv&. .nte, ■obre toda ■
••
que ■ tõe ■ e ■&têrla• no &■bito do ■ eu Departa■ ento

aua

e decidir,

de

■otivad&aente,&quela ■

oo■petinoi&.

XXV - ili ~TllicIA DOB D:Cllff'(J(RRI DII DIV:Cda
Arti ■o

26

Ao ■ Diretor• ■

I

Divi ■ io

de

ooapete;

••••• ■ orla e a ■■ i ■ tlnoia direta e
i••diata ao Secretário Municipal e
&O
Diretor de Departa. .nto •
que e•tej&■

- preat&r

■ubordinado■;

aao■panhar e controlar a■ &Qõe■
ad■ ini ■ trativa■ no i■blto de ■ua Dlvi ■ io;

II - orientar,

I I I - exercer atribuiçõe ■ delegada■ pelo■

Secre-

tário ■ Munioipai ■;

•

IV - opinar,

que ■ tõe ■

oonoluaiva■ente,

•

■atária ■

Oivi•io e decidir,
d• ■ ua oo•p•tência.

■ obre

toda ■

i■blto

no

■otivada■■nte,

••

de ■ua
aquela•

XXVI • n.4 W J ~ DOB ClanB D1l sllÇ/fa
Arti ■o

27

Ao ■ Ch•te ■ d•

Seção

ooapet ■ :

I - pr■■ tar a ■■•• ■oria e •••i ■ tênaia direta e
iaediata
Dil'■ tor

ao

de

Seor•tário

Oeparta■■nto

Kuniaipal,
■

ao Diretor

ao
d■

/.
!l ■ ;!2 -

,
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Diviaio a qu•

eatejc■

eubordinedo•-

I I - acompanhar,

controlar • ex•cutar a• aoõee
adainiatrativas no i ■bito de aua SeQio;

Ill - opinar,

conclu•ivaaent•,

queetÕ•• • ao.t•ria• no
@

deoidir,

aobr•

aotivadaaente,

a■

toda•

i ■bito de aua

aqualaa

Seçio

de

aua

OO■P•tinoia.

XXVII - LM JIXPLICI1'.A{;/í0 lMS ~DICZAS

Artt•o

28

O

Prefeito Munioipo.1,

no praso da 30

(trinta)

dia• expedi~« Deor•to explicitando, no i■bito da•
Secretaria•
Kunicipaie,
reepectivoa

•

Departaaento•,

Divhõe ■

Se,;,õ■■,

e

,..

0011petinaiaa.

XXVIII - DOB WADROl1 LM AIJIIDIIB1'RAÇ/l() IIUIIICIPIIL
ArtiSo

29

A Adaini•tro.,;,io Munioipal
quadro• de e ■ rvidor■■:
I - Quadro da Servidor••

oo■põ•-••

doa ••auint••

Ef■ tivoe,

inteirado

peloe ••rvidor•• rearutado• na to~•• do ar•
ti10 69 da i..ti Or1lniaa do Município, o.tro.v•• da aanaur ■o pública de provo.e ou
de
provo.■• titulo■;

•

II - Quadro d■ Servidor■ D Nca■o.dc ■ •• Co■ i ■ alo,
inteirado pelo■ ••rvidora ■ r■ orutadc■
no.
tora& do artiso 37, parte tino.l da Con■ ti
tui,;,io Paderel • arti10 69, parta final da
Lei Orsinioa do Município;
III - Quadro da Servidor•• d■ No■•aoic Vinculada,
inta■ rado pelo• aervidor■ a do Quadro
de
Servidor■• ltetivca d■ aianadoa na tora&
do
o.rtis<> 78, parte final, da Lei Orsinioa do
Kunicipio.
O Quadro doa S•rvidor••
preande:
I -

Nc■eadoa

••

Coai ■■ ic

cca-

o■
00.r1c• de Chata da Gabinete da Prefeito
Municipal, da Seoretárica Kunicipaie e
da

S•crat•rio■ Kunioipai ■ Adjunto■;

II-

o•

a•r•o• d• S•ar•têrio Bxeautivo • d•

••■■ crio.

Tácnioa do Gabinete do

tle.23 -
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Pr•f•ito
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Municipal e de Aeaee•oria Técnica do• Gabi•
nete• dos Secretário• Munioipaia;

III -

o• oarco• de Correcedor Geral Adaini ■ tratí
vo e de Corresedore ■ Adainiatrativoa;

IV - os

oarco ■ de Adsiniatrador Resional e

Aa ■ e••orea

de

Adníni ■ traçio

de

Resional,

V - o cargo de Diretor Di•trital;

VI -

o• oargo ■ de Oiretore ■ de Departaa■nto ■.

O Quadro d• Servidor•• de Noaea9io

Vinculada

00111,1re•nde:

•

I -

Oiretore ■

do S■ rví9O de Adainietra9io
Expediente da• Secretaria ■ lfunioipaie;

II - Oiretore• de Divieio dae
oipai•;

Secretaria ■

e

Muni•

I I I - Chef•• de Beçio da• Secretaria• Munioipaie;

V -

Secretário■

lxeoutivoe;

XXIX - LIII CIIPIAÇA'o M

Arti•o

•

30

CARQOB

Para dar plena exeouoio a esta lei fio•• oriadoe
no Quadro de Servidora• Hoaeado• •• Coai ■■io:
I - 5 (cinco> oarco■ de A• ■ea ■or Tionioo do Ga•
bineta do Prefeito Municipal,
referência
17;
(doi ■ l
Iapren■•

II - 2

carso• de A•••••or Téanioo
de
do Gabinete do PNfeito Municipal,
reterinoia 15;

III - 1 (ual carso de Corregedor Geral
trativo, reterinoia 18;

IY - 3 ttri•l oar•o• de Corr••edor

Adaini•-

Adaini ■ trati

vo, reterinoia 17;
V - 12 <dose! cargo• da Diretor de
to, raferinoia 17.
Parqrato único - Para dar plena execuQlc a

!l• .2-4-

••t•

Departaaen·

lei, no Quadro

de

<

I

O (/

.

--

--~t,:.

.

.

"

.

.

.
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Lei 3601193
Servidora• de Nom•eção Vinaulada, tioaa tranetor•

aadoa:

I

11 Conz•l oarsoe de Dír•tor de Divi•Ão

-

igual núaero de carao• d• Diretor de
niatraoio e Expediente da• Secretaria•
nioipai•;

II - 1

(u■ l

oarao

•

oarao de Diretor Dlvi•io ea 1 (ual
Zelador do Palácio da■ Cerejeira■.

de

XXX - LM J.OTAÇ.(o DOS BDVIIJORJlB

Artiao

31

O

Preteito Municipal,

no praao de

30

(trinta>

dia ■,
procederá
A
lotaelo
do■
1ervidore ■
■unioipeia no i■bito da ■ Secretaria• Munioipai ■ e
nelas,
reep•ctiva■■nte,
no•
O.partaaento1 >

Divieõea ou Seçõea.

JlXJCI - LM ll1tTIJIÇ60 D/1 CARSOB

Artiao

32

Fioaa

extinto ■ o ■ aeauint ■■ oarao ■ vqo■:
<d■ zl corso• de Auxiliar de Ad■ inl ■ tra

I - 10

eão, reterinoia 6;
14 (quatorze> car•o• de Asante de Adainiaraeio, reterinoia 13;
III
80 [oitenta> oarso• de Ajudante de Obra ■,
referência 3;
IV - 10 <dez> oar•o• de Cirur•iio Oenti ■ ta, referência 13;
V - 2 (doi ■ l oarso■ de Bnsenheiro II, reterinII

•

aia 14;

VI - 2
VII -

Cdoi ■ > oarao■ de Fi ■ oal de Po■ tura■
Kunioipai ■ II, referência 8;
6 ( ■ ei ■ ) oarao• de J•rdineiro I, referên-

cia 3;

VIII• 2

(doi ■) oarso■ de J•rdineiro II, reterinoia 4;
IX - 50 (cinqüenta> oarso• de Servente d ■
Pe•
dr•iro, ret•rinai• 2i
X - 15 <quinze> oarao• de Téonioo de Adaini•-

tr■ oio,

r■ ferinoi ■

12;

XI - 5 <oinool oarso• de Téonioo
reterinoia 13;

fl ■ .25_

B■ portivo

I,
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Protee ■ or Sub•tituto d•
Bnaino de Prieelro Grau, r~ferincia 9;
XIII - 10 (dez> c•r•o• de Gari, reterincia t.

XII - 10 (dez) c•r•o• de

Arti•o

33

•

XXXII- DOS PROGRIIIIAS DII TUIJINlaff'O
/l6CICIJIGD D6 BIIRVIDOIIJIIJ

Artiao

34

••i•>

Fica■ extintoe, na vacância 96 (noventa e
c•r•o• de Coletor de Lixo, referência 2.

Fica o Prefeito lluntcipel autorisedo •
e

resulementer

prosrama

de

•

in ■ tituir

treinamento

do ■

eervidorte que in1r••••r•• no quadro p•r••n•nte,
bem coao prosreae de reoiolece• periódica pera
todo•

•

o■

■ ervidore•,

■anti-lo•

exercício

de

ao■

objetivo de prepará-lo•
oapaoitado• par• o
e
d••
reap■ativa ■

adequada■ent•
eeu ■
c•r•o•

tunoõe ■•

XXXIII - DOS ~ 11111'«:IAIB DII ~ O
1/0Ull!fJ'ÁRIA DII BOIIIOOR68

•

Artiaa

3!I

Pica o Prefeito Municipal autorizada• in■ tituir
e reirulaaentar, para visorar pelo preso a&xiao de
90
(noventa)
dia ■,
proaraaa
eapeaiel
de
exonereoio voluntária d• ••rvidor•• ••t•v•i• do
quadro pera&nente da Adaini ■ traoia llunioipal,
ob•ervad••• nac••••riaaente, •• ••auint•• r••raa;

I -

pera o■ ■ ervidor•• coa ••i• de 10 Ideal ano•
de
■ t ■ tiva
ex•raíoio
na
Adaini ■ traoio
llunicipel:
4) indi0a9io
doa
aer■o•
at!nsído■
pelo
prosr•■•;

bl

■ a•••o
40
proaraa&
Ad■ ini•tr ■Qio,
oon!orae

••rvioo

tl• ,26 -

a

orit1trio

da

aonv•niinc-ia d•

t
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ESTADO DE SAO PAULO

PROC. N~ 1_2 0 ]
FOI.HAS, __ _J_2

G-

'----'~-

Lei 3601/93

e) requvrimanto do aervidor dirisido

para

1ua inclusão no prosrama;

d> garantia ao servidor doe benefício•
da
cesta báeioa ou V61e compra durante
6
<•eie)
contado• da data d4 exone-

=•••••

tia.c;,io;
a) •aranti4 de aaaiatincia aâdico-ho•pitalar

como

oferecida

pelo

SEPREM

••rv idoree.
durante
6
( •• i 1)
contado• da data da exoneraQio;

aoe
•••••,

t) garantia do pasamento da• féria ■• décimo
terceiro salário proporoionai ■, retarante

•

ao ano em que ocorr•r a exonera9i01
s> sarantia de read11ieeio no aeemo cargo e
na abertura de vqa, ■e formalizado o
pedido depoia de 3 <tri ■ l e ante ■ de !l
(ainco)
ano•,
exon•ra..QÃo .

II - para

o■

oont«doe

••rvidore• ao•

aei ■

da

data

na Adaini ■ traoão Municipal:
a l indicação
do ■
aarso•

da

Cdoi ■ l
•
■ xeroioio

de 2

••no• de 10 (dea) ano• de efetivo

atingido•

pelo

prosra ■ai

b)

aoe••o

ao

prosra•a

Adaini ■ tra9ão.

«

cantor••

critério
conveniincia

da

de

••rvi90;

c> requerimento do aervidor diri1ido para
1ua inclueio no pro•raaa;
dl 1arantie ao aervidor doa ben•t'ioioa da
ce ■ ta.

<••i•J

bá•ica

m•••••

ou

vale

aoapra

contado ■

durante

da

data

6

da

exoneração;
•> 1arantia d• e ■ aiatênaia ■édioo•ho ■ pital ■ r
co■o ot'erecida pelo SIPRiK ao• demaie
servidor••,
durante
6
<
> •••••,
contado■ da data da exoneraoão;
r> 1arantia do pa1aaento da ■ féria■ e déoiao
tu·ceiro aalário proporcionai ■ ret'erente
ao ano•• que ocorr•r a exonera9lo;
1> 1arantia de pesamente de 5~ (oinqüente
por cento)
do re ■ pectivo padrão de
vencimento por ano de efetivo exercício
exolu ■ ivamente
na
lld■ ini ■ tra,;,ão
Municipal, •••esurada proporcionalidade
para traoio de ano.

••i•

•
Parqralo úniao - O■

prosr•••• referido ■ neate arti10 não ••
a ••rvidor•• aunicipeh coa maia de 20
(vinte> ano• de •letivo exeroiaio, ao• ■ ervidore•
que e ■ teja■ ata ■ tedoa da ■ eu ■ cargo ■ na date da
publiaaoão
d• ■ ta
lei
e
ao ■
aervidor••
de
autarquia• ou ••pr••• pública aunicipal.
aplica ■

t,
tla _27 -

1f:J~~

.

~

,
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FOLHAS

_

1 ---===

Artice

36

A implantação dae eub•unidadea e aetor•• admini•·
trativo• decorrente• deata lei tar- ■ e•á paulati•
namente, eesundo aa di ■ ponibilidade ■
orçamentárias• financeira ■ e a oonvaniinoia da
Admini ■•
tra9io.

Artico

37

E ■ ta

•

lei en,rará •• vi•or
publioaoio,
lrevogadaa
a■
contrário .

Bll

na

data

de

diapo ■ içõa ■

, 27 da julho da 1993.

,iu...-1n•~~RECIOO COR EZ
DOS NEGÓCIOS URÍOICOS
.: . .--::==~I::R=.I·:...NB-U=·:--'AZ~IV....,Er-0-.0c-<BA:---S-.c';'\

•

SECRETÁRIO DA AOMINisi:c~

•

Resistrada na

a da Prefeitura na••••• data.

, 1-

28 -
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• ~•f·I

. e._ ::'

...

J..2.

ESTADO OE SAO PAULO

.1;
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LEI 11!1 J608 Dlt 27 DE AOOSTO D! 1993
Dispõe sobre o reajuste de venci•

P. 19. 5.37/93

mentos dos servidores públicos municipais, cria cargos,
estabelece
gratificações,
altera
estrutura
administrativa e dá outras provi•
dtnoiaa.

•

TIDEI OE LIMA, Prefeito lluniaipal de Bauru, Est,sdo de S1o
Paulo, faz sober que a C&mara Municipal ,sprovou e ele sanciona e promulga a Hguinte
lei:

Artigo 19

-

Ficam ratificados todos os atos decorrentes do Decreto nR 6661,
de 20 de julho de 1993, relativos ao pag,srnento doa aal4rioa e
vencimentos elos funcion4rios municipais, bem 001110 dos
estagiórios e pensionisl:4s.

Artigo

-

Para atender a implanteç!o dos Pronto-Socorros do Nlkleo
Residenciel Mery Dota e de Vila ipiranga e do Pr0grllunicipal de Atendimento ac Idoso, ficam criados no quadro de
carreiro, 27 cal'gOe de Auxiliar de Enfermagem I, padr!o 9-A e 9
cargos de Atendentes I, padrão 3-A.

21!

Ficam criados no quadro de carreiz:-a, l cai:-go de Engenheil:'o
llec&nico I, padr!o 15-A; 3 cargos de Auxiliar de Necrópela,
padr!o 9•A; e 1 cargo de Analiste de Sistemas, padrão 16•A.

•

!!antidos os mesmos graus doe beneficiados, os Instrutores
Artisticos I e II, referências 9 e 10, ficam reclaHificedo■
i:-espeativamente nas referêncies 11 e 12 .
Artigo

Aos professores que integram o Nücleo de Ensino Renovado de
Educação Infantil e de 12 Grau, em tempo integral (8:00 horas
diáriesl, a partiz:- de 11! de julho de 1993, fic,s aseegurad& 1.111,1
gratificação de 100" (cem por cento) sobre aeu padi:-ão, em
caz:-áter experimente! e tempoz:-ário, vedado o exercicio da.
atividade extra-classe.

32

Kantidas as mesmas condições do az:-tigo, fica eetendida a
gratificação ali referida às Assistentes de 01reção de Escola
de ! 9 GMU, e às professores de jornade de 6 hoi:-as uma
gratificeç~o de 50" (cinquenta por cento>.
Os procuradores chefes f«zem jus à gratificação constante do
artigo 28, inciso II, da Lei nR 3373, de 29 de julho de 1991.
Ártigo

4!!

-

Dá nova redação ao parágrafo 22 e inclui parágrafo 42 no artig~
33 da Lei n2 3373, de 29 de julho de 1991.
º Artigo 33 - ........................................................... .
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•

;izo J r 0 &

---1 5

§

2•

- O servidor que fizer Jus aos adicional.a de
1nsalubrid<lde ou periculoaidada davel'<i optar por
um deles, excetuando as situações ~• que o
servidor preste aerviooa e,n pec-iodoe difeNtntu 1
em órgãos que exij.,., '"" ou outro adicional,
inelusi ve
condições
adversas,
quondo entao
receber.! o de gr4u ,oais elevado, proporcionalaent..
ao periodo de aerviço PrHtado na unidade onde
e"te incida.

§

4•

- o servidor que 11111ntiver dois eontr,.toe de eervl.ço
e trabalhe em dois período• distintos, fazm>ào jue
aos
od.tcionais
de
insalubridade
ou
de

perieulomid«de dever6 recebê-lo• em Sll1baa jornadas
diatintu de trabalho,
Artigo

59

-

Fica incluido no arti110 29 da Lei n• 3373, de 29 de julho de
1991, o par6grafo 6• com a H\JUinte radoçlo·
'

1

Artigo 29 ...
§

6•

- O servidor que receber a ,.ntecii>"Çlo de trata
o par4grafo 39, deste arti\JO, BOl!lêOte podet'4 ter o
gozo
de
suaa
férias
interrompido
n
antecipadamente restituir o valor do 139 Nl<lrio a

ela antecipa.don.
llrt:igo

69

-

Fica

concedido

aos

funcionários

da

<lrea

de

vigil.!lncia

epideO!iológic" e eanit4rU e ao motorieta de abul4ncia do
Distrito de Ti.biric,i. o adicional constante do orti110 lR da !Ai
nl 34\:l, de 20 de dezembro de 1991.

•

&rtiqo

79

-

Fica revogado o inciso lX do artigo !55 da Lei n9 1574,

de 7 de

...10 de 1971.
Artigo

89

-

Ao d1sposiç5aa da La1 n• 3.601, de 27 da julho da 1993, abaixo

referidas, passam a ter a 1JC11Uinte redaçlo, 11111ntidas a•
condiçõH da referida lei: "Ar-t igo Mi •

deMi ■

............... ' ... ' ............................ .
I - ................................... '" .... • • • •..
II• ............................................ .
III - Corregedoria Jldlúni•trativa,
unidade de
fit1C<1liuoc3o

vi11il&nci<>,

acoapaMllllllUlto

e

controle dali atividada• da Adminiatraçlo
l!unioipol e do deee111penho funcionel <le eeue

4'·

•

✓1

~ ----J

-·---
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r:~~~~-20

serv 1dore:9,. sendo a ela aubordil'lo!kl4 "
Divisão da Vigil&ncia. estruturada COJIJ cluaa

seções;

IU •

...........................................

V • Zeladoria do Pal4<::io daa Cerejeire, unidade
de adminiatraçlo geral da nda do Poder

Executivo llunicipel.

aatruturade

Seçlo de Reaçl!ee l'llblicae • , _

co■
~

,...
de

Atividade• Gerai, co• reapeotiva TurM de
Li-Z<I.
I - Junta do Servico llilitar .

•

II ........................................... .
III - •...............................•....•..•...
IV - Co1tisal!o Nuniaipal da Defasa Civil.
Artigo 10 -

...................................................

.

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . ..

..... .

1 II - Seç&o de Expediente.
Art190 14 • ....... , ......................................... .
1 - ........................................... .

n - ........................................... .

1 II • pela Procuradoria da Divida Ativa;
IV • pala Procuradoria de Eiceclll)io Fiacal;
V • pela P~ocuradoria do Patrimonio llllObiliilrio.
32

•

I - .•........................•..........•.......
II - Di.vis<lo de ColDURicaç&o Protocolo e Arquiw,

•

abr4nge:ido:
al .......................................... .
bl ..•..•...•... • ....................•......•.

cl Seçlio de Comunica,;:&, .Adlninietrativa:
Artigo 11, •

lII • pela Divido de ,1aea11uç,ao, ~ :
al .......................................... .
bl ...................... • ................... .
e) . . . . . • . . . . . . . . • • . . . • • • • • • • . . . . . . . . • . • . • • . ,,.

d> aeçao

de

expediente.
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Artigo 32 -

..................................................
I • .•.........•... ' •.•...... ' ........•.. • ..•. • •.
II • 14
<quatorza)
Agente
de
Adllainiatraç.1o,
referência 9;

ª""

Arti110 37 - Esta lei entrará em vigor M data da
publicaç!o, ""troagindo seus efeito• a 1• de julho
da 1993,
as disPoSi~• em oontNrio".

""'vogada•

•

Artigo

9e

-

As despe..,.. dacorrentee deata lei correr3o potla dDtaQlo própria
do orçamento vigente.

Artigo

10

•

Esta lei entrará e11 vigor na data de aua
retroagindo uus efeito• a 12 de julho de 1993.

Bauru,

/'

.

\da-.......

agosto de 1993.

.

(

{~

1

'·

• • •

i.

· TIDE.LJll! LIMA
PREFEITO t i ~

,---.__lt.--

~Alll!CIOO CO

2
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IRINEU AZEVEDO BJISTÓS

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Regiatroda na Oivialo do Expediente da Prefeitura

•

ni,

""ª""'

MURO AFONSO

DIRETOR DA DIVISÃO DO EXPEDIENTE

f ls· • •

ta.

publici!IQllo,

&~~.

; .·,

I
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1
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-=j

LEI Nll 3763 OE 12 DE AGOSTO DE 1994
P.15768/94

Reorganiza a Secretaria da Administraç:io e dá outras providências.

TlOEI OE LIMA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de Silo
Paulo, faz. saber que a camara llunicipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte lei:

•

Artigo 12 -

O artigo 10 da Lei n!? 3601 de 27 /07 /93 passa a vigorar
com a seguinte t'edaçlio:
A Secretaria llwiicipal da Mministraç:to, e0111 «tribuiçlo
de executar a política da Jldministraç8o l!unicipal na
referente
a
pessoal,
materiais
e
relaciot:l!lllellto
i!dininietrativo no 4mbito do l'lunicipio, coapõe-se alál do
Gabinete do Secretário, do Departa!Nnto de Adminiatraçlo
de Pessoal, do Departamento de RecurSOII Bullemos, da
Departamento de Avaliação Func:ional e do Departamento de
Administração de l!ateriais.

Artigo 22 -

Fica acrescido ao artigo 10 da mesma Lei os seguinteti
parágr«fos:

O Departamento de Recursos fluulanos é integrado:

•

I - Pela Diviaao de Concursos, abf'6ll!ilendo:

ala seç3o de EXPE!diente;
b) a seçAo de Concursos;
cJ a seç3o de Treinamento
Pessoal;

e

Desenvolvimento

de

dl a seQ!o de Lotação e Alocaçlio de Pessoal;
e l a seçAo de Processamento de Dados.

§

4!! -

O Departamento de Avaliação Funcional é integrado:
I - Pela Divislio de AvaliaQão, abrangendo:
a> a seção de Aneilise e Oescric!o de Cargos;
b) a seção de Avaliação de Desempenho e Plano de
Carreiras;
o> a seção de Avali.aç&> e Estágio Probatório;
d) a seçao de Adlllinistr:aç3o e Política Salarial;
e> a
seçl!lo de Banco de Dados
e
Sistellla
de

Informações.
II- Pela Divis3o de Apoio ao Servidor abrangendo:
a) a seção de Segurança e Medicioa do Trabalho;
seção de Benefícios;
o> a seção de Serviço Social.
b) a

Ricw.

I

/ '

1

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU
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FOLHAS

Artigo 3R -

•
Artigo 42 •

Fioa exolu:!dc da Estrutura de que trata o artigo 10, §
111, no inciso I ae eeções de Alleiatência Social •
Segurança do Trab!llho previetos nas slineu ! e f .
AorHcente•se no artigo 10, parágrafo 29 da l.ei n2 3601
rv oom a seguinte redaç&o:
IV - Pela Divido de Serviços Eeeenciais, abrangendo:
a) a ••çllo de Alimentação ao Servidor;
b) a •eç!o de Tra!Ulportes de Materiais;
o) a nçao de Tel111fonia;
d) a 111eç&o de C.dastro;
e) a seçao de Prooess«mento de Dados.

de 27/07/93 o inciso

•

Artigo 52 -

Para dar plena exeouç!o a esta lei ficam criados:
de Servidores Nomeados em Comiee!o W
(dob> cargos de Diretor de Departamento;
01 (um) cargo de Aaseesor Tdcnioo, ref. 19,

I - No quadro

II- No Quadro de Sei:-vidot'ee de Nomeeç!o Vinculad.t 0'
(quatro> ccrgos de Diretor de Oivia8o.

•

Ar-tigo 62 •

As despesas decorrentes desta lei serio atendidas
dotações próprias do orvamento corrente.

Artigo 79 •

11:sta lei entt"ar4 em vigot' na data de
revogadas as disposições em contr4rio .

111.111

Bauru, 12 de agosto de 1994.
TIDEI OE LIHA
PREFEITO MUNICIPAL

NILTON SILVEIRA
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
IRINEU DE AZEVEDO aASTOS

SECRETÁRIO DA ADP.IINISTRAÇAD
Registt'ada na Divido do Expediente da Prefeitura na mesma data.

MAURO AFONSO
DIRETOR DA DIVISIIo DO EXPEDIENTE

e1

publicaçlo,

l

ESTADO DF. SÃO PAULO

i.EI N' 3,900 DE 23 DE ,!UNHO DE 199~
P. 12686/95

Altera d!,pcsições da Lei n• 3601, de 27 de
Julho de 1993, e dá outras pro~idf!ncia.,.

TIDEI DE LIMA, !'refeito Municipal do Bauru, Eslado de S!o Paulo, faz saber que a
Camara Municipai aprovou e ele san<iona e promulga a seguinte lei:

Artigo I' •

O artigo 12 da Lei n• 3601. de 27 de julho de 1993, passa a ter a seguinte rodação :
Artigo 12 •

•

A Sccrernria Municipal do Economia e Fin•nças com a atribuição do mecadar,
controlar realizar e executar o orçamento no âmbito municipal. compõe-se, além do
Gabinete do Secretário. do Departami:nto de Finanças, do l.lepartamento de
Arrecadaçao, do Departamento de Divida Ativa e do Departamento de ?roces,omento
de Dudos.

Parágrafo 1'· ........................................................................................................................ .
Parágrafo 2•. O Departamento de Arrecadaçllo Tributária é Integrado:
l • pela Divisão de Receitas Mobiliárias, abrangendo:
a)• Seção de Cada&tro !l•lobiliario
b) a Seçao de Lançamento de Impostos e tlll(llli
ll • pela Divisão de Receitas !mobiliarias. abrangendo:
a) a Seção de Cadasll'O lmobiliarlo
b) a Seçl!o de Lançamento do IHU
e) Seçl!o de Contribuição de Melhorias
Ili • pela Divisl!o de Auditoria Fiscal de ~citas Mobiliarias, abrangendo:
a) a Seção de Fiscalí,119110 Tributária;
b) a Seção de Estimativas.

•

TV• Pela Divi$ão de Auditoria Fi,cal de Receita.• !mobiliaria,, abrangendo:
a) a Seção de Fiscalização Tributária

b) a Seção de Controle do IPV A
e) Seção de Controle do !CMS
Parágrafo 3' • ......................................................................................................... .
Parágrafo 4' - O Departamento de Divida Ativa é integrado:
1 • pela Divisão de Divida Ativa de Receha Mobiliaria, abrangendo:
a) a Seção de Inscrição de O~hltn:
b) a Seção de Cobrança• controle de parcelamento;
1T • pela Divisão de Divida Atíva de Receita !mohíliáría, abrangendo:
a) a Seção de lnscriçllo de Dtbito:
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Ref. Lei n' 3900195
b) a Seção de Cobrança e controle de parcelamento;
• Para efeito de preenchimento do Departamento e da. Divisões cor,stnntes no
J:rdntgn:Üo 4°. do artigo 103 desta lei, ficam criados os seguintes cargos cm comí~sào:
a) um cargo de Diretor de Departamento •
b) dois eargos de Diretor de Divisão.

•

m do parágrafo 1'

Artigo 3" ~

• Fica eAtínta a Procuradoria da Divida Ativa, constante no inciso
do artigo 14 da Lei n• 3601, de 27dejulhode 1993.

Anigo 4° -

• As despesas decorrentes desta lei serão atendida~ com dotações. próprias do
orçamento vigente.

s•.

- F.'lla lei entrará cm vigor na data de sua pvblicaçfto, revogadas as disposiçôc, em
contrário.

i\rtlgo

Bauru. 23 de junho de 199 S.

TIDEI De LIMA
PREFEITO MUNfCIPAL

~·LA VlO Hl!NRJQt:E ZANLOCHl
SECRETÁRIO DOS !I.EOÓCIOS JURID!COS

•

RAUL OOM!iS DUARTE NETO
SECRETARIO DAS FINANÇAS

MÁRIO AUGUSTO FERREIRA DE ANDRADE
Sl::CRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Registrada no Deparlllmcnto de Comunicaçao e Oocumentaçlo da Prefeilllra na mesma data.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
RESPONDENDO PELA DIVISÃO DF.
COMUNICAÇÃO E OOCUMENTAÇÂO

2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO OE SÃO PAULO

LEI IS' 4086 DE 24 DE MAIO DE 1296

P. 12756/96

Cria cargos no â:mbrto do Municipio;
altera. Estrutura Organii.acional da
Secretaria ~unk:ipal da Cultura.

T!DE! DE LIMA, Prefeíl<l Municipal de Bauru, Estado de Slo Paulo, faz saber que
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga q seguinte lei:
Artigo 1º-

•

&

Fíca acrc!!<ido ao artigo 20, parágrafo 1• da Lei 3601 de 27 de julho de 1993 que trata da
Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal da Cultura o seguinte inciso:
IV - pela Divisão Operaoional, abrangendo:
a)• Seç!o de Manutenção e Serviço,.

Artigo 2°-'

Fica extinta a Seção de Áudio-Visual contido na redaylo do artigo 20, parâgrafo 1•, inciso I
da Lei n' 360 l de 27 de julho de 1993.

Artigo 3• •

Para dar plena execução a esta Lei ficam criados os seguintes cargos:
l .. No quadrô de servidores nomeados e:m comissio:

a) Ol (um) <argo de Asse1sor 'féonico de Coordenação Cultural, ref. 23-A,
11 • No quadro de servidores de Carreira:

•

•l 03 (trêv) Cargos do Ajudante Geral, ref. 3A;
. b) Ol (um) Cargo de Bletriclsta .l.nstaladot, rei.. 7A; .
o) OI (um) Cargo de Prosramldordo Computador!, ref, l IA;
d) 03 (três) Cargos de Auxiliar de Biblioteca 1, ref. 6A;
e) Ol (um) Cargo de Operador Cenotdcnioo, ref. 1SA;
f) OI (um Cargo de amúliarCenotécnioo, rcf. 13A;
g) OI (um) Cargo do Operador de Sistema Áudio-Visual, re!. 14A.
Ardgo4° ..

As despesas decorrentes desta lei, serAo atendidas oom do18Ç6es prôpria.B do orçamento

vigonte.

f

PROC. N2
FOLHAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

ref,Lei 4086

Artigos•.

Es.ta Lei entrará em vigor 11a data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

Bauru, 24 de maio de 1996.

•

RIO
SECR

RREIRADE
DA ADMIN[STR

Regisrrada no Dcptº de Comunicação e Oocumentaçl.o da Prefeitura na

-,;{{~~
DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE COMTJNICAÇÀO E DOCUMENTAÇÃO

•
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADODESÀOPAUW

LEI ~• 4492 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1999
Altera dispositivo da Lei n' 3601, de 27/07/93,
que dispõe sobre a estrutura organi1.11Cional das
Secretarias Municipais.

P. 22.32~198

NILSON COSTA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, f112 saber que a CArnara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo Jº •

•

O parágrafo 2', do artigo 20 do Lei n' 3601 de 27 de julho de 1993, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Anigo20- ...
§ 2' O Departamento de Proteção ao Patrimônio Cultural é integrado pelas seguintes
divisões:
1 - Divisão de Museus e Memória, abrangendo:
a) Seçlo de Museu Histórico;
b) Seção de Museu Ferroviário.
ll) • Divisão de Pesquisa e Documentação, abrangendo:
a) Seção de Pesqui:1& e Documcntaçlo;
b) Seção de Informação Histórica",

Artigo 2'·

As df:mais disposições do diploma legal acima mencionado continuam em pleno vigor.

Artigo 3° •

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrjrio,
Bauru, 27 de dezembro de 1999.

•

s

LUIZP~cf

ÁRIO

. ~ : S RJRIDI OS

~cfrRSONDE~
S ~ ~ i DA At::'IAINISTR.AÇÃO

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Co

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
i-'ROC. N2,_z;:..!l.l-.:::d..+L-""1½:>""I
LEI Nº 5161, DE 0l DE JULHO DE 200
Altera o disposto no inciso V do § l' do
artigo 4° da Lei n• 3601/93 alterado pelo
artigo 8' da Lei nº 3608193.

P. 12467/04

FOLHAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município
de Bauru 1 faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Ar!. 1" -

•

Dá nova redaç~o ao inciso V do § I' do artigo 4° da Lei n' 3601, de 27 de julho de 1993, alterado
pelo artigo 8º da Lei n" 3608, de 27 de agosto de 1993, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 4(1 § ]'-

I-

li Ili.

IV ·V-

.. :Zeiadoria do Pa./ácío dás Otrejeiras, unidade de admin,istraçân.gera/ da·
do... foder Executi_vo. MU)licipal, estruturada . com umà Seção de
· Atendime:nto ao Público e uma Seção de Atividades· Gerais com respectiva
Turma de Limpeza." (NR)
·
1• se#e·,

. Art. 2c -

Esta lei cntrnrá em vigor na data de sua publiêaÇão, revogadas as disposiçõeS ~m contrário .

Bauru, OI de julho de 2004
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LEI Nº 6.053. DE 14 DE ABlUL DE 2.01 l •

.•

Altera o_inciso l, do §°1•·51o artigo.5°, n:vogá
o artigo 11 · e cria, a -artigo ll -A na Lei
M'unicipal nº 3.601, de 27 de julho de 1..?.!13,
, · apresenian~o nova. éstrulura organizacional
dá Secretaria.Municipàl da Edu<:aÇão..•

f •

.
'.. · O PREFEITO Ml}NiélPAL DE l3AUR!J,,µô;; termos d~ art.'51 da Lel Orgânica do Municlpio
de Bauru, fuz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancjQWI ~promulga.a seguinte lei:
· ·
·
•
"
.
.
-"

~

1

Art. 1º

"

.

-

.

! .. .

'

27

Í.Ci

, · O inc~o 1;.~o § 1° do ~gó 5° da
b,iµ~lciJ131 nº ~.60;, (Je dejufü<: de ~:993.-passa ~~a·
•. seguinte regação:
• ·
.
. ·
•
· •
.
. • ., .
•

•

1

,

~

,.

(.,:)'·

( ...)

.

.

J- • Os .Gabinetes dos SecrctâriÓs, l\lunicipais, .com
Municipais de Saúde e da Educação, contendo:·

.
t

( ... )." (NR) •

. .. .

.

.

.. \

Art. 2°

.

"Ait. 11

revogado." (NR)

>

r

~..

·· :ena o·art. Jl-A e:O~ §§

na

lº, 2•, 3°, 4°, 5º,,6º-c 7º
~i'Municip:it nº 3.601, ~;i, de julho.de
1.993, com as.!'Cguint~rêdações:
·
t
.~ •
;_,. ·.
: ,
., ·

Art. 3º

..

<W·Ed_~

·A Sepretaria ~unicipal
com., ~bhiçao de çx~tar· a política
-~cacionar no âmbito do Mwiicíplo, ccq,põe-se; al,ém ~o Gabinete do_
-Secretá,jo; do Dep,irtagleo)o d~ Pbµlejamentõ, Projetos e P e ~ • · · ·
Educacionai~. do D_epartamento de Alµnentação Escolar, ·do Departamento de ...
Ensino:Fimdan,cntal, llo Dcpapamento 'de Educàç!!O ·1nfantiJ'e do J?epartanlento. ,: ,
de. Administração.
.,
.
..

,
;.,.

..

..

.

• ..

• .

..

't.

Integram a. Secretaria Municipal .da
Ed~o:
.
-

§ 1·

/:

'

..........

• ••• ·

...

.

i -. o· Gabineu; a~. Secrecario Muhi!:ipal, c~tendoi.
a)

•• 1•

•

.,

•.

b)

;.)

-.

d)
.

,.

.. ,

-

.

_;-

..

,
Se_cre~a Ex~va, uípdàde de atendimepto, rç:13"i0Mm~to,
doçumentaç!ío e ~ecuç!lo;_
..
Assessorias do Gabineté, unidades de iissessôramcnto e assistência
ParJl 3SSl1lltOS C matéria'.s que
cooheciméntO espreiaJ OU_'
,.
demandaJn _pàt(jculãr e!epetiência profissional;
. .
.
Comissão Pcnnanen!e de Lii:itaç.lil> (Lei 3.899, de 23 de. junho d'c
l.995, alterada pela Lei nº 5.916, de.OS-de outubro de 2.0.I0);· : •.
Gestão de Finanças rui· ~Ué:'ção; 111!idade.. com re~ilidàde de . •
acol!)panliaínento; oriÍ'l\_taç:)o e controle ,de pitsJ:açãô -~ ~ .de. •
contratos. de convênios. de çontrole orçamentário ·e bancário da .•

recÍ3lnllm

'secr~Muniçipal_da.Edu_cação.:

.

.

·

' .. ~'

.. • • .

"
:-.
:
. .
. .
)l: ·.-: Os Conselltqi; Municipais, instit11("°5 por lei e vinculàdos à.Secretaria; ·

..

-

.

.

.

..

.

,.

..
•

1

1

.

.

.

.,,.

..

'\

· PREFEITURA.l\fUNJCIPAL DE BAURU · -~·
ESTADO DE SÃO PAULO
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FOLHAS_

· Rcf, Lei n•·6.053/ll

lll•

Os Departamentos, unidades com · rcsponsabilidadé· de supervisão;
orientação, ações admínistrativas cspeciticas-da Secretaria;

.

IV·

•

.

as'Divisões, subunidades s~bordinada~

.

'

a6s. Departamentos ou Gabinete do

Secretário .com responsabilipade de orientação, acomp"anhamcnto, controle
·.
e execução
. . de áções adininistrativasespeclticas;
'
~

. ,. V-

§ 2° 1,

As· Seções, setores subordinados· às DivisOes com responsabilidades de
acompànham,enió, controle e execução de ~ções 'aqminlstrativas específicas
'de cada Divisão.
.
'

A Gestão de Finanças

l-

iia Educação tem natureza org~ni,,acional dc:Divisão.

A Gestão de Finânças na Educação é integrada:
a)·. rela Seção de Prestação de Contas;
,~
b) Pela Seção de Análise Orçamentária;
e) Pela Seção de Gerenciamento de Contratos, Convênios e C;,ntrole'
Bancário.

·

-·

.. O D~patiam"!'to de_Planejam!'l'lo, P,:ojetos e Pefquisa;·fatucacionais é integrado:

. '.

1- pela Divísão de Coordenação· de Áreas, -~brangendo:
a)· a Seção da Área de Língua Portuguesa; ,
'
b) a Seção da Área de Ciência; '• .
·
e) a Seção da Área de :-.1àtemátiéa;
d). ·• Seção da'Arca llé Educaçl!o_Flsica;
e) a Seção.da Área de Arte;.
l) ·a.Seção da Área de História;
g) • ScçSo da·Aréa de Geografia,

,

.: TI - · pela Divisão de Fonnaçlf9 Continuada, abrangendo: .
à) ~.Seçao'de Operacionallzaçã\) d~ Cursos e Eventos;
b) a Seção de Multimeios e·Bibliotecas; ·' · ·
e) a Seção de Apoio Multidisciplinar;
,
.•
.
d} .. a Seçijo do" Núcleo de Àpçrfejçoamenio dos Profissionais de Educação
Municipal,- ~~EM.

.

m e pela Divis!lo, de Projetos ePesquisas Educacionais, abrangendo:

.'

· a)
b)
e)

§ 4°

..

a Seção de Projeíos;
a Seção de Pesquisas Educacionais;•
a Seção da "Escola Parque de Difusão Cientifica· e Tecnológicaº Estação Cfência"de Bauru".·
·

O Departa'ment~ de Alimeniação EscoJar·é integrado:

.

1~

J

,.

,

.

•

. II•

.

~

~

'

p~la.Di'visão de Nutrição, abrangcndp:
a) a Seção de Alimentação de Creches e Unidades Conveniadas;
b) a Seçílo de_.Aliinentação .de Unidades. Escolares (E~F's,. EEs;
EME!s, EMEHs, EJAs); •
~

•

l

pela Divisão de Controle e-Planejamento, abrangendo:
a) a·seçao de Log!stica;·
·
b) a Seçllo de Estoque e Armazenamento.

,.

·,

.'

' ..
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..

· lll - pela Divisão do Apoio Alimentar, abrang~ndq:

a) a"Seçi!ó dé Gerénciamonto de·Contcatos e Conven!Õs;
b) . a Soç~o de Administração Pess?alO'.Departamcntó de Eiis'ino Funda,;,cntal é integ~do: :
~

.

'
0

l •

,

.'

~

.

.

ao

.

~

...

,,\

',

·,·

"

pela Dívis!0 de Ensino Fundll!llental,do 1° 5' ano·- Setor 1, abrangendo:·:
a)· ._a Scçao da EMEF "Alzira Cardoso"; .
b)•. a,Seça9 da EMEF ''.[osé Romfto";
. e) a Seçi!O'da EMEF "Dirce B. G. Azevedo";
d) a Scç~o da EMEF "TherczaTw-zfa";
•e) ~ Scçao da EMEF "Etclvirlo :-Jadu'reiia"; ·
·t) a Sc'çlio da EMÊF "Lourdes do O. Colnaghi". ·
•
'
r .~,
~

..

ano

'
•

•'
•,

f
\

'
'

pela Divis~o de Ensi~o l'undamental do l' ~o 5~
I Setor 2, abrangendo:
n) a.Seçl!o rui El\1El 1 "José Francisco Júnior";
·
.
b) . a Scçl!a da Ej\.1E.l: "Me.ria Chaparro Costa"; . .
e) · a Seção dá EMEF "GeraldQ Arone";
·
d) ~ Seçao •ca ·EMEI' "WaldÓn\ito,Fantiní'!;,
'
e) a Seção ~a EM~F "Claudete d~ .S. Ve~chl". ··.•

1

.

,.

,.

- I

abrang~ndo: . ·.

.

.

• a) a Seçl!o dà EMEF "Ivan Erigler de Almeida";
' li) · a Seç~o da EMEF "Santa Mari°à";. ·
:
e). a Seçtto 1/a EMEF ''11/iicilda de Campos";
d), a Se~o dá •E!\'I.EF "Aníbal Difrilncia / Reg: Suplência"; ·
' , e) . a Seção da NijR "Lydia''Alexan~rina N. Cury".

,,.

\

I •·

:.

, '

Ili - pela Divisl!o de Ensino. Fundamental •do 1• ao 9° ano o Suplência,

•'

/

•'•

'
' '

,,

.-

•

..,

',>

LV ·• pela•Óivfsl!o de Ensino F,und~me~tql - EJA, ahfángcndó:'
a) .a Seçilo dé Gestno de-Classe• nos Pólos; •
b)' a ,Scçãç de O~stllo d\l,S. pJ11sses em ;EMEl:s, EMEis' e oull"dS
localizações. ,
. • ,. ,
.
·• •
.:

..

l

•

,.

'

·:·,

~

"1

'

•

·,

• •

-

V • p~la Divisão de EÉsinç Fun~IDDental •· Especial, abrangendp;
:-_' •. a) a ''Seção ,de Entidades e EJA; ·, •
b). a Seção.da EMEF; BMEJ e!.l't,iJEll .
... ,,•
'
O Deparpimento de Educação !nfüntil é integrado:
.
.
'
.
· .1- •· pela Divisllo de Ed~caçilo lnfaplil :- Seto.r 1, abrangendo: ·
a) a Seçl!Q.da l,Mf:lII "Glória Cristinà Mello"; . ·
b) a Seçilo da E!'AI;:l "W~son l',1Ónteirô. Bonato"; ·
e) a Seção da EMEl "Sti!lio Machado Loureiro";
, d) a.Seção da EME("Francisco Gahrielle Nçto";
e) . .a S~ç!o da EMEU "Aldn•Tib'íriç1 Borro"; .
t): · a Seçãb ,da EMÉI "Antonio·Guede.i de AÍ'.evedo"; ,
g) a Scçao da EMEll "lrenQ.ferreira Chermoht";
1\) a Seção da EMEII "Garibâldo";
; ''
i} ·, a Seç!o da EME! "Édna Kamia Faina':.
'

J

',

1

1 ~

'

••

~ '••

/

•

•

'

..

:

,

'

,

..

'

.,,.;.

' '
II • p'ela Dlvis!o. de Educação lnfanti).,. Setor 2, a~rangendo:
a) a Seção da P.MBl "Rob.erval Barros"; :
•.
b) ,!1Se91!0.d'a EMF.l "Apparecida Pereira P~zzatto":··

.

.

,

.,

.

'

..
1

Ret Lei nºI 6.053/l. •l

e) a:seção 1!a EMEU ':Maria H~[ena Píçolato Amantini";
d) a Seção da EMEII "Luzia T"erezinha êle O. Braga"; .
· e)· .aSéçãodaEMEf"l\1aria1,:olinaT.'Zanetta";. _ ·.
f) a Seçlio da EMEI "Maria Alice S. Prµdente"; .
g) a Seçl!ô da,EMEI."Chapeuzinho Vermelho";
•
h) a Seçllo da EMEII "G\selé Marie Savi 'seixàs Pinto".

,.
'

·m- ,pela Divisão de EdÚcaçllo I~fantil ..:setor 3, abrangendo:
a)
b)
e)
·dJ'
e)"

a ·seção dá- EMEf "Aracy Peiegrina Brazolotto";
a Seção da EMEI "Jos6 Gorf';
•
a S.eçllo 'da EME!l "Lilian Aparecida P. Haddad";
a Se~ilo d.a EME!l "José Toledo Filho";
a Seção da EMEf "Mànoel de Almeida Brandão; ·
f) a Seção (\a EME[ "Vera Lucia Cury Savj";
g) a Seç~b dà EMEI "Jatty Queiroz-de Gorreta";
h) · à-Sêçllo da EMEI "f.!or/pes Silve~a de Souza".

.

'
-.

.

.[V· pela D_iyísão de Educação lnfa~til- Setor· 4, Íib,11118~<!~: ·,
a) Seção d~ EMEll:'Mácfcia Aqqoló Mendes .de 'Carvalho"; · · '
,b) a· Seçilo da EMEil "Dalva·Freitas Ferraz da Costa''; ..
e) a Seção da EMEI "M)Tian Apparecída de bliveira"; .· •
d), aSeção da BM~l "Leila Berriel Ajflru''; . . '
. ,e) a Seção da EME~;'f\1eria"da, ~onceiçllo C. Gelonese";
f) a Seção da EMEl ••Carlos Corrêá.Vil!nna'.';
·g). a Seçào da EMEI "Carlos Gofujjs PeJxoto:de•Mélo~;
•. h) a Seção da"EMEII ''Mllnica Cristina de <;arvalho";
i). a Scção,d~ EMEII "Abtonio D'aibem".
..

'

.

•

.. • .

e) a Séçâo da EMEi "J~yme Bichuskyó';
·.
f) ;. a Se5ao·da EME),"Magdalena PeMirajwutha";,

,.

' g) a Seção ct'a EMEll "Etelvina Araójo Peréira";
h} a' Seção· da EMEI ''Doriva!' TeiJ(eira dê Godoy'';
· i) a Seção da EMEI "Or!Bndo Silvéíra Martins".
~

:

\,
1

•

•

'

•

"

•

VI - pela Divisão de Educaçã01 Intantil -·Setoc ~. abrangendo~
a) aSeção dl\ EMEI "Catharina Paulucçi Silva";'>'
li)., a Seção da-EMEI ''Rosangela V, M. de Carvalho'.';
e) a· Se~o da BMEI ~Valeria de Oliveira Asenjo"; ·--.. •
d) .: Seção da EMEI "Pinóquio";
·
e
e) a Seção da EMEII "Jardim Ivone";
f) a Seção da EME.l "Abigail Flora H'orta";
g) a Seção da tMEII "Hubert Radniaker'.'; . . , . • ,.,.,._' • ··h) a Seçao·da E.MEU '.'.Maria de Filtima<dé L. Figueiredo";,.
1 , : .i) .a Seçao da ÉMEll "Marla Eflsabeth', C. de Pádua".
,

.,

.,

'

)

.

V •· peta Divisão de llducaçaoJnfanfil ,:.._setor s·, abrangendo: · ,
, a) .' a S~l!o da l'!MEI "João Mar!n:goni";
.
,b) a Seção da EMEII "lara'Conceiçfto Vicente";
e), a Seçl!o da EMEI "Lions Clube de Bau!\! Cen!ro";
d) a Seção da EMl;i ".Mi!r:f•a de Âlmcidá Big~eti'..'; '

1 '

.

..

I'

,VII - pela Divisão dé Educação 'Infantil:.. Setor 7, alirángendo:
· a) a,,Seç!S' pa EMEI "G~sparzinho"; .
·
.
..
b) a Seçllo da EMEII'"Venâncio R. Guedes de Azeyedo";
e) a Seção da EMEII "Mádre Teresa qt Càlcutá"; ·

.

.

'

'

,

•, ' t

-.

'....

•·,

·~. •

.

.,

,

::,

..

!
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.

1

.

.

d) .a Seç!!o da EMEI "Nidoval :Reis";· . _
e) à Sççãl! dà.EMEI "Gilda dos Santqs Improta";
f) a Seçãó da EMEI "Maria Rosa Conc~ição de Lima";
g} -a S~o da EMEI "Isaac Portal Roldan"; ·
h) a Seç,ó da _EMEI "Leila de ,FátinÍa A. Cassab".

f

"

I

<

. .
\

t ..

•

Vlll -pela, .Divisllo de Acompanhamento de Entidades Cop~iad_as 'e ,.

.

Particulares, abnmge(ldo:
.
.• , • .
: a) a Seçno ile ~&ides Cónveniadlls, abrangendo: Antonio Pereira; ' .
Maria RibeirQ; Sagrado Coraçllo; Doce Recll!!to; Monteiro Lo~ato; S!o • ·
Ftal)cisco; ~da dos Pastores lle Bélém; Nó~ Criança; Sl!o lo:sp;
Alice de B8!TOS;-Nova EspÓJ1111ça; S!ló 1udak e SIio Dimas; amesto
Qllaggio; Pingo det Gente; Unidos para o Bem; Inn!f Çatarina; Prójetq
Crescer; S.llo faido; CCI Joll!) faulo ll~Rain!_la da Paz;,Ma(!re Tepdqta
Voiron; l.cocádio Correia; Rodrigues de At>reu;-.Ccntro; .Bom Plistor; ·
Madre Clélia; ~jgµcs d~ Abreu ....·Rcdentor,·CEVAC;
.

-'Ç'
.

.'

.'

.

.

. .
·•b)

'
,\

.

d~ Escolas Part~11l;u-es de Educaçlo lnfa~Íil; abrangendo:

lris; Criap;· Sllo Mícuç.J; Do Córa; Casa do·lJebê; /unore Mto;

An:o

...

_Pato Encaµtado; ~s•~!; Criartc; Qlr,11Aund_o; Çonstruir; fasso a
Passo; Rccantô das Ovelhinhas; e R Crema.sco; Criaçllo; Estação
Saber; I.ntegraçio;_Educar; Plan~ Jnfàntíl l; Uni Out!i n;;·Favihho de
~ Mel; Xerétinha; · fabricando; Sonho Ençantado; Curuinim; Santo
Antonio; Baby Center; Crê-$endo;. Nana Nenê; CMDW.-Pcdacin!\o ·
· do Céu; l'laneta Infantil 2; Crescer; 14 Bis; Floresta ,Ençimlllda;
Estaç!o,Salier; Arco !ris.

,

.

..

.

.,

O Departamento dê Admlnistraçllo ~ integriido:

·Í,cla•DlllÍsl!ô de Adminlstraç!!Õ e Expedieníc, abrangéndo:
•· a). a.Seção de Pessoal; ·
b) ,a Seção de l'rotocolo e ArquiVI>; '
, e) a S~o de' Banco de
Dados. a ·
. ~...
'

'1 •

,

l

·•··

â Seção

.

· ·

..

·..,

.

li -

. '

'-

pelà D!visll~ de <::o'!"pras ~ ~icitaçõe,,, alir.mgendo:
. q) a Sl;çllo de CompraU;
•
b) a Se.çllo de Compr;o;
'
,
. li., "

· III pela Dlvisl!o qe Apoio Administrativo, abrangenqp: , '
•. . .
a) a Scçio·l!c Patrimt'ltlio;
.
_ b) à Seção de Frota;
,
· • • e).. à Seção de TranspMC Escolar;
d) i Séçlo <1.e ~anutcnçao de Próprios.. · . .::.
III

..

j,~la Qivisào dê Material~/ abran;endo:
a). a Seçllo de Almoxarüitdo;
b) a Seção ile Logística Geral.
.

..

. .•

.
. .•

.

. P_ara dar plena_ execução à j)rescn~ i;; fi;am criados Ji (onze) fU11çl!~* ~ corifwiça e.' .03
. (tr:es) cargos ern éomissllo de livre nomea~ eexonéração, conforme inçisos abaixo:, ·

..

.

'

\.

.

:•

.

•.

....

11 (onze) funções de con~çá ilc,DireÍor de Divisão, referencia (,'27 da gràac.sá1a:rial.
· dos técnicos·, · •
· . · . ··
·
.,
. · ·
.. · · . '

..

'

J

\

..

,

,.

Y
....l...,,,lQ_' .~ .
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAURU

Ref. Lei n• 6.053/11
II •

iv..
Art. Sº

O! (um) cargo em comissão de Diretor de Departamento, referéncia Cl9 da grade dos
cargos tm comissão; '
.
·
'
·
.
O1 (um) cargo em comissão de Assessor de Infraestrutura e Gestão Tecnológica,
referência C2 I da grade cjos carg9s em comissão;
Ol (um) cargo em comissllo de Assessor dé Gestão Estratégica em Educação, referência
C2 l da gtade dos _cargos em comissão.
·
·

Acrescenta no Anexo XVUl -do quadro de.cargos em comissüo, da Lei Municipal n• 5.975, de OI
~• outubro dd 2.01 O, os cargos abaixo, com as seguintes redações:
ANEXO XVIII

_,.

QUADRO OE CARGOS.EM'COMISSÃO
CARGOS

...

"( )

- .

!DIRETOR DE DEPARTAMENTO
(

LOTACÃO ENQUADRAMENTO
1

... )

40

.,

ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA
GESTÃO TECNOLÓGICA
..

ASSESSOR DE GESTÃO ESTRATEGJCA Efy1
EDUCACÁO
(

.

...)

1

. Cl9

E

•

' •

'
1

C2l

2

. ( ... )

•

.

'

.

!

·c21

• 1

1

Art. 6°

As despesas decorrentes desta lei serl!o atendidas ,com dotações próprias do orçamento vig'ente,
categoria econômica para os vencimentos 3. 1.90.1 l e para as obrigações patronais 3.1.91. l 3 e
3. 1.90.
·
. 13 o serão suplementadas se necessário.
.

Art. 1•

Esta lei entra em vig9.r na data de sua publicação.

Projeto de iniciativa do

POD.ER EXECUTIVO

.J.,,._~

Registrada no Departamento de Comunicaçao ·e Documentaç~o
da Prefçítura, na. mesma dàta.
.

--....fh-,

'ln . l.,,: l,._,_ ,.,t;

'

, ANDRÉA MARIA L!BERATO .
,
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNJCAÇÃO'E DOCt:MENTAÇÃ0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃOPAUL9

LEI N• 6.067, DE04 DE MAIO DE-2.011
Instituí o Sistema Integrado âe
Fiscati:zação Financeira, Contabi!ídade e
Auditoria do Poder Executivo, criando a
Controladoria G_eral do Município
vinculada ao Gabinete do Prefeito e dá
ouinis providências.

P. 37.199/10

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURUt nos termos do art. 51 da Lei Orgânica ~o

,

Municipio..Je Bauru faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Fica instituído o Sistema lntegrado de Fiscalização financeira, ·Contabilidade e Auditoria
do Poder Executivo; cujo órgão central é a Controladoria Geral do Municlpio.

Art. Jº

-

. § ('

A aç11o setorial do Sistema lntegra_do de Fiscalimçllo Financeira, Contabiiidadc e Auditoria
será desempenhada -por agenÍcs subordinados técnica e administrativamente à
Controladória Geral do Município.

§ 2º .

Os agentes da Controladoria Geral do Municlpio pertencetllo ao quadro de cargos efetivos
da Administração Municipal e serio lotados no Gabinete do .Preleito, desempenlw:~c
funções inerentes ao sistema.
'

Ar!. 2º

fica criada na estrurura bãsica do Po~ Executivo a Controladoria Gerai do Municfpio,
subordinada diretaitÍenté ao Gabinete do Prefeito, com a finalidade de: •
'

avaliar o cumprimento das metas ptcvisias no plano plurianual e a execução dos
programas
de oovet'no
e dos 1orçamentos do Municlpio;
•
D

II •

'•

comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto â eficácia ê a eficiência Jla
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entida;lês da
ndm!nistraçllo municipal, assim como da aplicação de recursos públicos por
e,ntidades de direito póblico e ~rivado;

Ili -

exercer o controle .de operações de crédito, avais e garantias, bem como dos
direitos e haveres do Municlpio;

IV-

apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V-

examinar as demonttraçl'.les contábeis, orçamentárias e financeiras, qualquer que
seja o objetivo, inclusive as notas explicativas e relatórios de órgãos e entidades
da Administração Direta, indireta e Fundacional;

t:'

•

1

J•

'
•

'

.

VI·

eitarnill,i!r as prestações.de contas dos agentes da Administração Direta, Indireta e
Fi,mdacional responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados ~ fazenda
• Municipal;
· •

• VII -

oríentar, assessorar e aconselhar o Poder El!ecutivo no U!lo, destinaÇ!o e aplicação
• de recursos públicos;

Vil! •

IX -

controlar os ,custos e preçõs dos serviços de qq_alquer natureza mantidos pela
Administraçâo Direta, Indireta e Fundacional;·

. exercer o controle contábil, financeiro, orçamentàrio, operacional e patrimonial
das entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional quanto à
legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicaçfto das subvel)ções
e ren6ncias de receitas.
·

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Ref. Lei n• 6.067/1 l

Os responsàveis pelo contr0le interno, ao tomarem conhecimento de qualquer '
irregularidade ou ilegalidade dela darl!o · ciencia ao Chefe· do Executivo, que adotará as
medidas administrati9as cabíveis, sob pena de responsa~ilidade solidária,
Concomitantemente, também, dar ciéneia à Câmara Municipal de Bauru das

.,

§ 3'

irregularidades ou ilegalidades.
Após •s verificações ou inspeções nos setores da Administração Direta, ,!~direta e

Fundacional, o' sétoJ de fiscalízaç!lo opinará sobre a situaç!lo encontrada, emitindo um
certificado de auditoria em nome do órgão fiscalizado.

,

Art 3º

São competências da Contro!adoría Geral do Municfpio, c~mo órgão central do Sisterpa
·
Integrado de fiscalização financeira, Contabilidade e Auditoria:

e

l-

orientar

expedir atos normativos concernentes à ação do Sistema lntegrado de
Fiscalil.llyllo Financeira, Contabilidade e Auditoria;

li -

supervisionar tecnicamente e fiscalizar as ativJdades do Sistema;

l!l-

programar, coorde~. aco~panhar e avaliar as ações setoriais;

IV -

determinar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias;

V-

promover a apuração de denúncias formais,' relativas as irregularidades ou
ilegalidades praticadas cm qualquer. órgll'.o ou entidade da administração, dando .
ciência ao titular do•Poder Executiva, ao Interessado/denunciante e ao titular do
órgão ou autoridade equivalente a quem se subordine o aútor do ato objeto da
denuncia, sob pena de responsabiJidade só!idá.ria;

VI -

aplicar penalidades aos gestores inadimplentcs, cujas formas e situações ~erlo
regulamedtadas por·Decreto;
•

Vll - . prqpor ao Chefe dç Põder Executivo o bloqueio de tmnsferéncía de recursos do·
Tesouro Municipal e de contas bancárias;
Vlll-

Art. 4'

elaborar e manter atualizado o Plano de Apli'cação Orçamentária 'dos órgilos da
Administração Direta e aprovar o Plano de Aplicação Orçam;nrária dos órgãos da
Administração Indireta e Fundacional.

A Controladoria Geral <lo Munic!pio sera formada por 03 (três) servidores do quadro de
cargos. efetivos, que serão nomeados pelo Prefeito e deverâo satlsfilzcr os seguintes
requisitos:
l-

,

,

possuir formação 1;m nlvcÍ superior • completo nas âreas de Ciencias
Jur!dicas/DJreito, Ciências Contábeis/CoQtabll[dadc, Economia ou Administração
•de Empresas;

.

ll -

possuir o devido registro no Conselho de Classe Profissional;

m.

idoneidade mora! e reputação ilibadâ;

IV -

'\lOlórios conhecimentos na área de controle interno e d~ administração ptlblica;

V•

não possuír processo administrativo déntro da ·Administraçllo Municipal, com
decis!lo condenatória transitada em julgado.
\

2
1

PREFEITURA MUNTCIPA.L DE- BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

l';;õê_rJ~-~~
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Rcf. Lei nº 6.067/l l

,

0

Art. 5°

A estrutura básica da éontroladoria Geral do Município .será de l (um) Controlador Geral, 1 (um) Contador - Geral e 1 (um) Auditor - Geral, estando os dois últimos
subordinados diretamente ao primeiro.

l'anígrafu único. Ato do Prefeito detalhará a estrutura ora instituída:

.
Art. 6°

São atribuições do Controlador - Geral, do Contador - Geral e do Aud [tor - Geral,
instituídos na forma do art. 5° desta lei:
·
1-

Controlador - Geral;
a)

elaborar e cstabclcccr normas e métodos de planejamento e administração de
recursos públicos;
·

b) assessorar juridicamente e administrativamente o Contador - 6cm\ e o Auditor
_: Geral. ·
·

li -

Contador- Geral;

a) Acompanhar e avaliar os resultados dos registros contábeis, dos atos e fatos
relativos às despesas da Admi11istraçi!o Pública, com vistas à elaboração das
côntas de gestão da Prefeitura do município.

Ili -

Auditor- Geral;

•

a) Exercer o controle interno do Poder'Exccutivo, por meio de
auditorias,
inspeções, verificações e pericias, objetivando preservar o patrimônio
municipal e controlar o comportamento praticado nas operações.

É vedada a. nomeação de servidores para cxcrclcio de cargo na Controladoria Geral do
âmbito do sistema de controle interno:
Município,

no

1-

li -

rcsponsâveis por atos julgados irregulares, pelo Trib.:m.1 de Contas da União, de
Estado. Distrito Federal ou Município ou, ainda, por Conselho de Contas
Municipais;

1
que, comprovadamente, foram julgados culpados em processo ~dministrativn por
ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de Governo.

·

Art. 8°

"O Poder Executivo instituirá e poderá remunerar o cargo de Controlador, de acordo com-a
grade salarial estabcleqida no anexo VIII da Lei Municipal nº 5975, de 01 de .outobro de
2.010.

Art. 9°

- Ficam criados no quadro de cargos de livre nomcação,_OJ (três)-cargos, sendo O! (um) de
Controlador-Geral, OJ (um) de Contador-Geral e·O) {um) dé Auditor-Géral.-

Parágrafo único. Os cargos acima mellcionados ~o mandato de OJ (um) ano, podendo ser rccond117jdos.
Art. 10

Acrescenta o inciso Vlll no §1º dQ artigQ 4° da Lei nº 3.601, -de 27 de julho ~e 1. 993, com
a scguil}le redação:

"'Art: 4°

(.... )

§1º

(..)
3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Rcf. Lei n' 6.067/11
VIII.

Controladq_ria Geral do Município, com estrutura e atribuições definidas em lei e
regulamento próprio, responsável pelo controle interno da udmini,trnçãq e
assessoria dircta·e imcàiata ao Prefeito Municipal." _(1"R)
•

Art. 11

t

•

O Anexo XVII! - do quadro de cargos em comissilo, da I.ei Municipal n• 5.975, de 01 de
outubro de 2.010, passa a ter a seguinte redação:
ANEX0XV111
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÂO

.\

Art.12

CARGOS
., '· LOTAÇÃO
ASSISTENTE DESPORTIVO- •
10
ASSISTENTE DE SECRETARIA
8
ASSESSOR DESPORTIVO
10
ASSISTENTE ADMl'!)IJSTRATIVO
5
ASSEss·oR I.)l.i SBCRETARJA
14
SECRETÁRIA OE SECRE'f.AR!A,
14
ASSESSOR DE t.,DM!NlSTAÇÃO REO!ONAL
3
CONTltOLADOR - GERAL
l
COOROE1'ADOR DO CIA:-.1
l
ASSF.SSOR ADMINISTRATIVO
1
2
CONSUl,TOR FINANCEIRO.
SECRETÁRIO DO PRHfE!TO
1
AOMl~ISTRADOR REGIONAL
4
SUB-PREFEITO DE T!B!RlÇÁ
1
,ASSESSOR DE IMPRENSA
4
·1
ASSESSOR DE INFORMÁTICA'
•
2
COORDENADOR ADMINISTRATIVO
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL
1
DIRETOR DE DEPARTA:-.!llNTO
39
PROCURADOR GERAL
1
REGENTE DA ORQt;ESTRA S11'iFÔ1'1CA
1
Ml..Jl\'lCIPAL
l
R1'GENTE DA BANDA MUNICIPAL
1··
COORDENADOR OI:\ COMUNICAÇÃO SOCIAL 1
ASSESSOR AD:-.111\'ISTRATIVO
4
DO GAHINETE
ASSESSOR DE INFRA·ESTiUJTURA E
, GES'fÀO TECNOLÓGICA
l'
ASSESSOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA
EM SAÚDE
1
ASSESSOR DO GABINETE
8
CORREGEDOR ADMJN!STRA'l'IVO
3
CORREGEDOR GERAL ADMINISTRATIVO
l
CHEFE DE GABINETE
1

ENQUADRA,~ENTO

CI
C3

cs
C6

C7
C7

cs.
C25
C! 1
Cl3
Cl3
Cl5
Cl6
Cl6
Cl6
Cl8
Cl8
C18
Cl9
. Cl9

.

CI8
Cl8
Cl9
C2I

C2l.

C21
C24
C2S
C25,
C27

As despesas decorrentes desta lei ser.lo atendidas com dotações próprias do orçamento
vigente, categoria econômica para o• vencimentos 3. l .90.1 J e pura as obrigações patronais
3, L9 l.13 e 3. 1.90, l 3 e serão suplcmcntild:c<'~c necessário.
·

(

4

\

•

'

•
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ESTADO DE SÃO PA.ULO

"···· ·")..~ro

i' ,~,

Ref.Leinº6.067/!!
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1r-_OlH,\S ___1j.{)___ =·.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser regulamentada }leio
Executivo no prazo de 30 días.
J

Art. l 3

•

.
•
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO

· Registrada no Departamenio de Comun1cação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO~PROC. N2
FOLHAS
LEI N' 6.181. DE 17 DE FEVEREIRO DE l ~
Altera o art. 13-A da Lei nº 3.601, de 27 de julho
de 1,993, cria equipes de trabalho ou serviço, e
respectivos encarregados, bem como uma função
de confiança de Diretor de Divisão e 07 (sete)
funções gratificadas de chefia.

P. 33.937/11

--

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

.inclui a alínea "h", no inciso 1, § I.º do anigo 13-A, da Lei nº 3.601, de 27 de julho de l .993, com a
seguinte redação:

Arr. 2º

"Ar1. 13-A

( ... )

§ lº

( ... )
l•

(., .)

h)

Seção de Controle Administrativo." (NR)

As alíneas "a" e "b", inciso II,§ 2º do artigo l3-A, da Lei n• 3.601, de 27 de julho de 1.993, passam a
ter as seguintes redações:
"Art.

13-A

§ 2º

..

( ,)

..

( ,)
(... )

•
Ar1. 3º

ll -

(. .,)

a)
b)

pela Seção de Unidades de Assistência Fannacêutica;
pela Seção_ de Serviços de ~aúde."(NR)

Acrescenta as alineas "p", "q", "r" e "s" no inciso [, do § 5° do artigo 13-A, da Lei nº 3.601, de 27 de
julho de l.993, com as seguintes redações:

"/\rt. 13-A

( .. .)

§ 5º

( ... )
[

.

( ... )

( ... )

p)
q)
r)
s)
An. 4°

a Seção
a Seção
à Seção
a Seção

do Núcleo de Saúde do Jardim Bela Vista;
do Núcleo de Saúde Mary Dota;
do Núcleo de Saúde lpiranga;
de Equipe Técnica."(NR)

A.alínea "a" do inciso IV, do§ 6°, do artigo 13-1\, da Lei nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, passa a
ter a seguinte redação:

t::~·=~l

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAU!RU
ESTADO DE SÃO PAULO
Rcf. Leln•.6,18!/!2

i

'
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"Art. 13-A

(.. ,)

§ 6'

( )

FOLHAS_\

...

(, ..)

IV·

( ... )

a}

A Seção de Limpeza." (NR)

Art. 5°
A allnea "b", inciso lll, § s• do artigo 13-A, da Lei. nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, passa a ter a
...,. .__,, ..,.. .. ,seguinte.redaçãq~ _ -· _ •.
"Art. 13-A
§

s•

(... )

(, .. }

...

( )
IV·

( ... )

(... )

1
A Seção de Recepçll.o e E><p~píção." (NR)

b)

\

1
O inciso IV do § 8° do artigo 13-A, da Lei n•· 3,601', de 27 de julho 'de l.993 1 passa a ter a seguinte
redação:
·
( ·

Art. 6°

:,

"Art: l 3-A

•

§

s•

(... )

(... )
iV •

Art ...7°,.

An. 8º

11

pela Divisão de Infraestrutura, abrangendo:" (NR)

1

• A a!!nca ':'a"-do inci~Q IV do§ 8º do artigo 13-A, da.Lei nº·3.60J, de 27 dejulhlde l.993, passa a ter
"' .. ., •
-·
I"
w-1'
'! • =-.,a 111 ~
a segumle
redaç8õ:
· ---·
·
•·· ·--=-.. .,--..llL-. • ~ ... ~
• .~
,;.i.

"Art, 13-A

( ... )

§ 8º

( .. .)

.,,..-

~,.::,:,-~

IV·

.(, .. )

a)

Revogado;" (NR)

Acrespenta o 'inciso V e al!neas "a" e "b'", no § s·• do anigo 13-A, da Lei n' 3.6'0 l. de 27 de julho de
1,993, com as seguintes redações:
"Art. 13'-A

(.. :)

§ 8º

( ... )

( ... )
V.

Divisão d.e Transportes, abrangendo:

2
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Art, 9º

a)

Seção de Manutenção de Vefctllos;

b)

Seção Operacional.fl {NR)

----==--------·

Ficam criadas 25 (vinte e cinco) equipes de trabalho ou serviço com seus respectivos encarregados a
serem designados através de pol'!llria do Secretário Municipal de Saúde, com a aútorização do
Prefeito Municipal.

Parágrafo único. Os encarregados de ttuma ou de serviço receberão uma gratificação de •=gado, de 10% (dez por
cento) sobre o valor do salário base do cargo de carreira do servidor,
Art. l0•• ..........__Para dar plena exeçuç!lo a esta lei, ficam criados 1 (uma) função de confiança de diretor de Divisão e
07 (sete) funções gratificadas de chefia.

Art. 11

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas em dotações próprias do orçajncnto vigente.

Art. 12

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 17 de fevereiro de 2.012.

OMENOONÇA
L

M
RTO
SECRET RIO DOS NEGÓCIOS JURIDICOS

~ ~ ~

RICHARD VENDRAMINI
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Projeto de iniciativa dó
PODER EXECUTIVO

...........

Registrada no Departamento de Comunicação e Oocumeotaçllo da Prefeitura, na mesma data.

-...f\'h~ 'rf"\. !..:..~

ANDRÉA MARIA LIBERATO
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE .BAURU
EST~QO DE SÃO PAOt,O

l,EI N• t>J"i.D§ 1-2 Ptt AGOSTO DE Z.OJJ

·p_ 36;639/l2

Regula o acesso a lnfo1111ações p,evisto m1 I.ei
Federal n• 12.527, de 18 ele' novembro de
2.011.

t!.e,,glni~i~·ll&Jt,;
::oc.
~..,l,__"--';;:.D

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURJJ, nos termos do. att.-SJ
faz saber que a Olmara Munleipjll apro~u e ele sanciona •.prpmulga a seguinte 11!1:
CAi'-ITULO I

DISPO~ll;ÕES GER,AIS
Art. t•

N2 '

Q

i.;~:.:0::.:LH::.::::AS::::====~=-b===d==J

A presente lei define procedimentos a -serem ob'servados pelos órg4os e én'iidades da A"dministraçBo
Pública Municipal Direta e Indireta, e pelas ciiltidades ptivadas sem Íins lucniiivos que recebem recursos
públfeot municipais para a realia:ação de atlvldádes de intén:sse •público• .à ~ista das normás gerafs
estabelecidas na t.ei Fedeial n• I-2.527, de 18. de nov~lí!Q·de2:0l 1· párà a. concessão de lnfonna~es.
Informações para fins d;l presente lei devem ser consideradas como dlldos. processados ou não, que
podem ser utilizados para produção e lraf!.Sm'ts_são \fe conhc:i:imento, fontidos·errc qualquer meio, suporte
ou fonnato.

CAPÍTULO li
DO l>IREIT0 AO ACESSO A DOCUMENTOS, DADOS E INF.ORMA'ÇÕES
An.2'

É dever dos órgãos e entiUades da Administração l?üblica Municipal Direta e Indi(eta:
t-

promover a. gestâo transparente de doçumentos, dados e informações, asseguri,ndo sua
disponlbilídadc, ~µteiiticidadc e integridade, para garantir o pleno <liteito de acesso;

ll -

divulgar documentos; dados e infomuJÇlles de ínteressc coletivo
independente.mente de solicitações;

li! -

proteger os documentos, dados e infom1ações sigilbru e pessoais, por mciQ de.critérios técnicos e
objetivos, o menos restritivo posslvel;

IV -

disponibilizar mensalmente no site oficial a rc;I~ qos servidores/fúncionârios,ativos, inativos e
pensionisllls, constnndo nome compl\\lo, calJ.O efelivo/comissionado', IQC/11 de trabalhQ e
remuneração, subsidio, pensão ou provenlos;

V•

disponil>ifi2at mensalmente. no site oficial, além dos-valores rcccbidós pelos servidores mencionados
no-Inciso IV, as verbafhononlrias e.decsucutnoi!nciaiecebídas pclqs Procurndores do Município e
demais servidores, extensiva aos da Adtninlstníçilo Indireta. no eierclcioda sua função.
·

Parági:afo único. A remunepção previ~• nó inciso

ry

®

geral, sob sua custódia,
,.

desdob,rar,$C-â -em: rotai b'll_\o, dctalhadnmentc, 101a! do m~s.

detalhadamente e IQ!al liquido.
Art. 3ª

O acesso aos doçumentos, dadps e infonna~ôcs compreende, entre.outros, os direitQS de oqter:
l-

orienlltção sobre os procedimentos ptlrà a consecução de acesso, bem como sobre ó local onde
poderâ ser encontrado ou obtido o documtnto, dado ou. infonnaçi!o alnltjâda;

Jl -

dado ou informação contida em registro ou documen!Qll, produzidos ou acumulados por seus
órgllos,ou entidades, rerolhidos ou ni!o a 11r1Juivos públlcos:

m--

\focurnento, dlldo ou infonnaçllo prodµz.ilfa ou ~jada por pessoa ['5ica ou entidade privada
~ t e de qualquer vinculo eom seus ótgllos ® ~idadcs,,mesmb qué csse. v{riculo jã tenhapessado;

IV -

dado ou lnfonnação primária, Integra. autentica e atuàlizada;

V-

documento, dado ou infonnaçilo sobre atMdlide$ cxetêídas-pelos·órgllos e entidades, Inclusive as
relativas à sua po!hica, organização-e serviços;

1

Ref. Lei n• 6.399113
VI-

documento, dado ou ln formação ·pertinente à: administraç!o-do patrimônio público, utilização do
recursos públicos, licitaÇllo, contratos-administrativos; ·

Vil -

documento, dado ou infonnaçllo relativa:
a)

à implementaÇ,fto, acompanhautcnto e resultados dos programas, projetos e ações dosvrgilos.
e entidades públicas, bem como mel11S e indicaílores propostos;

b)

ao re~ultado de inspeções, auditorias, prestações é tomadas ·de-çonJas realêzadas-pelo ~rgilo
de controle intetno e cxtérno, incluindo prestações: .de éontas .,elhthta~ á exerclclos
anteriores.

'

1.

Quando não for autorjzado acesso -intcgf)IIJfo.iloc:irmênt(), ciido:ou ipformã-ção !l()r ser
ela parcialmente sigilos11, ~ _assegurado o accm á parte.~ si11itosa J)(lr meió de
certidão, eXITato ou cópia co_m·ocultaçllo da parte sob-sigilo;

2.

O direito de acesso aos documentos, aos dados óu às ihfonnl!ções neles contidas
utilizados como fundamento da tomada de dççisllo e• do ato administràtivo serio
assegurado com ri ediçãó do ato dccis6ri<> respectivo;

3.

lnfonnado do exttavio da infonnaçllo solidlada, poderio o interessado rt'qucter à
autoridade 09mpetente a imediata lnstauraçlo de lpuràç4o prelimlQar junto à
Corregedoria Geral AdmjnisJrativ.a ou órgilo ou comissão corrcspon,dcnte na
Administração lndlreta,pans investigar o desaparecimento .da respcctlva documentaÇllo;

4.

Verificada a hipótese prevista no item 3 dest~ artigo, o_tespons:\vcl pela.guarda da
informaçllo extraviada deverá, no prazo de IO (dez) dias. justificar o fato e indicar
'
testemunhas que comprovem sua alegação.

CAPiTVWIII
DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO· SIC

i

Art. 4•

VETADO.

Art S'

Acrescentap inciso VIII no §1' do art. 4' da l.ei Municipal n' 3.'601, de·21 de j~lho de l.~3. com
redação dada pela Lei Municipàl n•3 .608 de 27 de .,19 de f .99~, CÔlll li *lntc ~ :
.. Att. 411

( ... )

§ ,.

(... )

...

( )

VIII•
Art. 6°

Serviço de lnfonnaçõcs ao Cidadão- SIC." (NR~

O Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, terá a seguinte competência:
1-

realizar atcndlmonto presencial e/ou, eletrônico do oricntafão ao pú~liep .sobre os resJl"ctlvos
direitos, sobre o funcionautcnto do serviço de Informações 11<> Cidadão - SIC. e tramitação de
documentos:

li -

protocolar doc\llTientos e requerimentos de acesso a inf<>rmações, bem C0\119 eDCl!lllinhar os
pedidos de informações às respeétivàs Secn:i;uias Municipais- 9ú órgãos dá Administrá~
lndiréta;
·
·

UI -

controlar o cumprimento de prazos por parte das Secretarias fl{uni,;ipais;

2
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~

<;)

.... ,

"""

realizar o .sc~i~o de ~usça e fhmeclmelllO de· ~~cµn:,,cntos, d/l<ÍÓs e inforpwções ou fornecer ao
rcquen:nte'Çl'•eritação sobre o local ónde encçnlrá-los.
a)

O Prefeito- Municipal e as autoridades mltx!mas dos órgãos é entidades da Admi!listraçao
Pública Municipatlndireta deslparllo, no_pmzo de 30 (trinta).dias, os responsáveis pelos
,Serviços \le lnfürmações ao Cidadão - SIC;

b)

Par;ao,pleno desempenho de-suas atribuições,'OS~ços de tnronnações ao Cidadao - SIC
dcverto:
1.

manter intercâmbio pcrma~ente com os serviços de proJoeo!o e arqui.VO,

2.

buscar. infoimações Jw\to aos- gestotei de sisti:lf>as infótmàtizadol' li ~ases ae dádds,
Inclusive de1)Órtais e ·sftios lostitu,cionais.

Art. 1'

O pedido de info~s, ainda que . prolj)colado em nutre repartiçllo:municipal ou PouP,ate,mjlo,.dcvenl
ser encmninhruto· ao Smiiço de lnfQ~YaQ'~idadiib - SIC respecti\'ll !' d~ contq ? jdentírJCl!Ção
do intcrern1do,(pome, numero de. documcplo e en'dcreçoj'c a específicaçllo ila informll§o,req~r!411;

§ 1•

É vedada a exig,i!ncia de aprcsentaçiio,de justifü:ativa od de ml>tivos determinaníes.

Em caso de dúvida para a coneessão- da infonnaçllo, pódenl sér cõ1rvôeadll a 'Comissão .de Accsl!O A
Informação.
Art. 8"

O Serviço-de lnformaç~es IIQ Cidadllo~ SIC ~C/iponsj\vel pcl~s inform;,çlle~,.solicitadw,, deverá conee</er
o ·acesso imc_diatQ àquelM d isponlveis.

§ 1•

Na impossibilidade,90,con~cdcr o acesso Imedia!<>, o Serviço de Informações _ao Cidadão - SIC, em plllZO
não superior a 20 (.vintej dias, deverá:

I

1•

comunicar a data. Jocal e modo para so realizar. a consulta, "efetuar a rcproduç~· op-Qbter .a
certidão;

!! •

indicar as razões, d~ fato ou de direito da reousa, total pu parçial, d1>,.ae~o p11:tcndido;

Ili •

com11nicar _que Jllo_ po'l'ui a informação, indicar, se for do ~ conhecimento, o órgão ou a
entidade .que a détçin ou, ainda, remeter o requcrimento a esse órgão ou cntíclade, cicntificando ·Q
interessado da remessa dê seu pedido deínfónnaçáo.
• '

§ 2•

O prazo.referido no§ J' déste artigo podcrií i,er ~ro.tróg,ido. por maiS''IO-(dcz) diasi.ltlétlián.tcJustJf~tíva
expressa, da qual será cientificado o interessado.
·

§3'

Sem prejufzo de segurança e da prol~ dllS ln/01:maç0es 9.dR CU!\ll'rime11l9,d~ l,eg/sJ~~ _aglicávi,I, o
Serviço <le lnformaç(les ao Cid'!(lllo - SIC do ófil!Q Qll' entidade, podei:it-ofen:cer meios para que . o
próprio interessado.possa pesquisar a informação de que ncce.ssitar.

§ 4'

Quando não for autorizado o acesso por se 1raim: de informação total ou parciafménte sigilosa; o
interessado deverá ser lnformadó SObJ" • posslbi\idadc ~- rçtursos, PTIJlR• e condições para sua
interposição, devendo, ainda, ser-lhe il)dicada a--autoridadetompetente p'l<á'SUij)!preçj~ção.
A ínformaçllo arm11Zenac\• cm formato digital será for))ecida nesse. (orma;q, caso, haja anuência ~o
interessado.

Caso a informaçilp -solicitada esteja dispon!YeJ ao pu~tico em formato impresso, clettónicó. ou e,fr
qualquer outro lJICio de acesso uóivctSal,acrBo informailoí, ao lntercssado, por esérito, o lugar e a forma
pela qual se podcrâ consultar, obter Qu reproduzir .a referida informaçãó,- procedimento esse que
desonertUá o órgllo ou entidade pública da. o~rigaçao.de.seu forrieclmênto direto, .sal.vo•se o interessa40,
de<:larar não dispo1 de meios pata realizar por si nie$lllO tais ptocediltlentos.

3

• ,!

PRE_FEffURA MUNICIPAL DE BA:lJ.RU
Ref. Lei n• 6.399/!3

Art. 9'

O serviço de busca e fornecimento da informaçlo é,,11ratuhJ>1 sátvo nas li:ipót~ ,de ICl'rodgção de
documentos pelo órgão ou entidade p~blíca '1!)nsu!tada, siíu;tçllo' em _qú~. .poderá ffl cobrado
exclusivamente o valor-necessério ao ressárcimento 110' custo dos serviços.e dos· m111eriaís utilizados, a ser
fixado em ato normatiyi,pelo Prefeito ou àutoridade máxima do órgão da Administração Indireta.

Art. 10

É direito do lntércssndo obter o inteiro teor de decisão de negativa de 'l}cesso, por cetiidllo ou cópia,
mediante requerimento por escrito.

CAPITUWIV
DOS RECUltSÓS
Art. 11

No caso de indcfcri!f!ento ,de acesso aos ~mentos, dacl0it e ínformaçôes .Qu às inoes da ru:ptiv;1 do
acesso, bem como.,9.nllo atcnijimcnto do pcdfdo,,poílcrá'ó Jníeressàdo lntcrpor'pcdido de reconsidcràçãzy
ou recurso contra a decisl!ó no prllro de IO{<lez) âias'a êontanles'ua cit'llCia,
O pedido de reconsidcraÇ!lo ou recursQ será dltigldo l!O Serviço de lnformaçõet ao Cidadão - SIC, que
terá o prazo de 5{cinco} 4illll para ~ de<:isao.

Em caso de dúvida para a co11CC5Sllo da informaçlo, poderá ser conVllcru:!a a Comitsllo de• AcCSl!<) à
Informação.
·
·
Art. 12

O recurso hienlrqulco puderá ser interposto ni> pràzo<le 10 (dez) dias a.çontllt'dii clencia.da decisilo se
Prefeito Municipal ou autoril:lade competente da AdministníÇllo lndíl'Cla, pcidcndo tQns11ltar ft Cóínissllo
de Acesso à Informação .

.

Parágrafo únioo, O praz.o para a deciSão é de 5 (cinco) dias.
Art, 13

~

Art. 14

Caso seja novamente negadQ o acessa ao documento, ,lado.ou informação, o re<1uereriie podcrá'recorrer
ao Prefeito Muniçipal ou ao ·representante legal da Administraçãii''Jndircía·que'terá ó prazo de S (cincií)
dias para manifestar-se, nos CllSOS de:
l-

o acesso ao documento, dado ou informaçllo não-<:lasslficada como sl,Silosa for negadó;

li -

a decisão de negativa d• acesso "'l llocUlllento, dado ou infqrmação, totàl ou parcialmente
c!assificll!!a.comQ sigftos,, nllo indic'II' ~- aµ,orida!\e clastificadora ou a hierarquicamente supcQór
as quem po.ssaserdirigl4o o pedido de,ac~o·ou âesc)as~ifiallÇllo;

Ili,-

os pl'OC<ldimc~to• de classiflcaçto de siailo estabelecidos na· Lei Federal n• 12,527, de 18 de
novembro dê 2.0 l t, não.tiveram sido obselvados;

IV-

estiverem sendo des'°mpridos praz.os <>U outrosproecdiment04 previstos na prese1}te lei ou:na Lei
Federa! n• 12..52?, de 18 de noVembto. de 2.01 l. ·

O recurso previsto ~o art. 13 somente poderá $er !firigi<IQ ao ~refeito Muni~ipal QU,ao representante lc,eal
da Administração Indireta, !lcJ,9js de submetjdo ~-ap_recíaçllO nos moldes dos ~if!O' U e 12 da presentJ:
lei.

Parágrafo único. Verificada a procedência ôas razões do recur:so, o !'refeito Municipal OIL o npresentânte legal da
Administração Indireta determinará ao setor ou ent.idadé que adote as providencias ~ess.ldas 1"'!11 !lar
cumprimento ao disposto na Lei Federal n' 12.52';!, de 18 \le n,Pvembro de il.,911 e na presente lei.

CAPITU.LOV
DA DIVULGAÇÃO OE DOCUMl<;!'ilVS, D,A4í0,S E INFO~M:ÕES

Art. IS

É dever da Administra~ P6bllca M11,nicípal Diréta e Indireta, promover, !ndependentementc de
requerimentos, a divulgaçlo ,em local d'e fácil aí:iosso, no âmbito de $WIS' competencias, de documentos,

dados e informações de interesse coletivo ôu·$éral pôreles·prultuzidas ou custodiadas.
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ESTADO DE SÃÔPAtJ~~~~Ã~:

::liâ:<?i_~I

Na divulg~o das infonnações a que se rêíeré o "caput~ desie·artíl!{!,,devctãó consw, rio mln!lll9:
!•

registro das competências e estrutura organizacional, en~•· e telefones lias têspectívas
unidades e horários de atendimento ao público;

li •

registro de quaisquer repasses ou trânsfertncia de recursosJinattceiros;

li! •

registro de receitas e despesas;

!V •

informações concernentes a procedimentos licitalórios. inclusive os respectivos edltáis e
resultados, bem como a lodos.os contmtôs celebrados;

V•

dados.gerais para o .acompanhamento· da exec~ orçainentâria,.de programas, ~és, projetos e
qbras de órgão e entidades;
.
•

VI •

respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

Para o cumprimenlo do disposto no "caput" deste artigo, ••os órgl'los e entidades municipais deverão
11tilizar todos os meios e instrumentos legítimos ele que dispusereJ1l, sendo-obrígatóriá a divulgaçãcrcm
sítios oficiais da rede mundial de computad_ores (intemét).
§'3'

•

Os s!tios-dc que trata.o § 2' deste artigo develllo atender, cntrê outros~ àOs.sêgiíil'ires requisitos:

à infqrmaçli() de forma o!)je!Íva,

l•

conter fem11J1enla de pesquisa de conteúdo que permita p
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

li•

possibiliw a gravação de relatórios em diversos formatos elctronlcos; inclusive abeiíos:-c Mo
proprietários, tais como planilhas e texto, de
a &cilltar a análise int~s;

III •

possibilitar o acesso automatizado por·sistemas extenlos édl formàios àbl:i'.lôs, estruturados
leglveis por mãquinas;

IV•

divulgar em .detalhes os formatos utilizados para estruturação da Informação;

V-

garantir a autenticidade e a integridade das inform;IÇÕes ,<lisponlveis Pil!1' uçe~;

VI •

manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

modo

RCCS$0

das

t

VII • indicar local e iMllllç,kl qµe permiram ao interessado comuniw-sc, por via eletrônica ou
telefonia, com o órgão ou entidade detentora d'd Sítio;
VIII - adoia, as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de C!)l)tcudo 'pfra pCS$0as'-com
dellc!éqcla, nosc tennos do art, í'1 da l.ei Federal n~ J0.098, de l 9•de dezemb[!)·,lc •2;00cf,,art. 9",da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên<Íia, aprovada pelo óecrelo l.egisJaiivo n•
186', de 09 d~Juiho de 2.008, e da-L.ei Estadual nº 12.901,de 1-SC de abril. de 2:0QS.
·

CAPÍTULO VI
· DAS. RESTR~ÇÕES Dls ACESSO A DOCUMENTOS, DADOS 1! INFORMAÇÕES
Art. 16

Sllo eonsidem4as passiveis de restrição de ~ . no âmbito da AdmU1i~ Públiq! Muniçiptl"l1Uà$:
categorias de documentos, dados e infqrrnações:
1-

Sigilosos: aqueles submetidos tcmporari~en1e ♦ restriçlo de -:;so público c:m mzllo de '"•
imprescindibilidade para a segurança da socledadot e tio Ésiaóo;

li -

Pessoais: aqueles relacionados à pessoa naturai idmtific'ada ou idéntilicávcl, relativas à
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessl)aS, bém como àS- libe[dade$ a gánlntias
individuais.
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Art. 17

NIIO Jl\)den\ ser negado a<:esso à informação neC-OSStlria 4 tutela judlçil!l õü'âdmlnfsirallvihre~miíiiii

furn;lamertais.
Parágrafo linieo. Os do,cumcntos, dados e informaç!!cs que versem sobre condutas que ÍJi1plíquem viblaçllo, dos direitos
humanos praticádas por agentes públicos ou a mando de autori4~des}públlcrurnão poderão ser objeto de
restrição de acesso.
Seç,lo 1
DOS DOCUMENTOS, PAPOS'E INFORMA~'ÕES SIGILOSOS

Art, 18

Os d!>cumcntos, dados e informaç!!cs, sigilosos a serem consideradonllo os elencados e dijôeiplínados na

Lei Federal n• 12.521, de 18 de novembro 4e,i0JI e Dccretq l;~Jady~!41º ,s,-052; de J6 ~• r1lai9 de
2.012.
'
Parágrafo único. Para refétidos casos devem ser aplicadas as regras coristan(es rlll Lêi Fclleral n• 12.52'1, dê 18 ôe
novembrô de 2.011 e Dcaeto Bstadual n°58.0S2, de 16 demaiodc2.-012.
Seçlo li
DOS DOCl!MENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES PESSOAIS

Art. 19

A anidisc de documentos, <L,idos e informações MSS()ais deve ,ser feito de fqptlll tr'!llsparcntí: e çom
i;espeito à intimida!le, viciá privada, honra e imagem das PC!SO'!S, bem como às liberdades' e·ll!lr•ntlas
individuais,
Os documentos, dados e informações pessoais, a que se réfe~ e'slc artigo, relativas à imímidade, \lida
privl\da,líonra a imagem:

1-

terão seu acesso restri!<), independentemente de classlfrcaçll\>:11• sígÍlo e· pelo pnttQ mÁximo, de
100 (cem) anos a coniar da sua dai!\ de produç/lo; a agen\çs pôl!íisps lç~lmc:nte autorizados eç à
pessoa a que elas se referem;

ll -

poderãQ ter autorizada sua divutgaçilo ou acesso pôr tciceitos àia,m,. de previsão legal ,,:·
consentimento expresso da pessoa a que elas-se refe~n. ·

Aquele que obtiver a<:esSO às informações de que trata este artigo ser,! fCS(IOIISllbílitlldo por seu uso
indevido.
O consentimento referido no inciso n do § 1• deste artigo, não serã exigí4o,quando as infonnações forem
necessárias:
1• rt -

à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estlyer flsiéivou legalmentl1 incapaz, e para
utitiz.açllo únicae exclusivamente para o tratamento médiéoj
à reallzaçilo de estatlsticas e pesquisas cientificas.de evidente lnteress;,.pliblico-ou geral, pre)'ísto
em lei, sendo vedada a idcntilicaçlo da pessoa a que as inform~es se.referirem;

§ 4•

Ili -

ao cumprimento de ordem judicial;

IV.

à defesa de direitos humanos;

V-

à protcç!o do interesse público e geral preponderante.

A reslriçllo de acesso aos documentoS; dados e informações relativos ~ vl,da privada, honra e imagem de
pesspa nao poderá ser invocada com o intuito de prqjudicar processo ~e IIJ'Uraç!IQ de irrcgÚlaridl\(lcs em
que o titul'lf' das informações estiver envolvido, bem corno em ações voltadas pal')l a rec~pcração de fatos
históricos de maior relevância,
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CAPÍTULO VII
OAS RESPi)NSABILIDADES
Art. 20

Constituem condutas illclt115 que ensejam rêsponsabilidade do agen1e pilblico:
1-

'

reeusar0se a Jomecer documentos, dados e inform~ requ~iid«s rms termos déSt;I lei, retardar
• deliberadamente .. o seu· fomeéimento ou fornecê-la ihtemácioriàl.mente "de forma incorrtta,
incompleta ou imprecisa;
1

.

11-

utilizar índeviruuJ1çnte. be!)l como s~btrair, destruir, lnylilliw-,,.i!esflguf'lf, al~·o.u:<1çpllllt, total
ou parcialmente, documento, dado ou informação que se.enci,ntre sô!i """ 11•'!;"1• 01t-a JIUC"íenha
acesso ou conhecimento ein razão do exercício das atribuições c{e cargo, emprego ou runção
pública;

Ili -

agir como dolo ou m:1-ft na.análise das solicit;1ções de.acesso a 'docutnento dado. e infortnaçãó;,

IV -

divulgar ou permitir a divulgaçllo ou acesso ou pj:rmitir acesso indev[dó ao do'Cumento, .dado e
il)formaçao sigiloso ou pessoal;

V-

impor sigi.lo a documento, dado, e informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, 011 para
lins de documentação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;

Vl-

ocultar da révisllo de autoridade superior ~onipetente documento, dadb ou informação sigilosa
para beneficiar asi ou a outrem, ou'em prcjufro de terceiros:

Vil - destruir ou subtrair, por qualquer melo, documentos eonccmentes a PQS~lve[s violaçõc_s de diicitos
humanos.

Atendido Q princlplo do, contraditório, da ampla defesa e do dc~ido processo leg11.I, as Condutas desctitiis
no "caput" deste artigo serão apuradas e punídas pela Corregedoria Geral Administrativa, ou órgão ou
comissão,corresponden1e, nos moldes da Lei Municipal n• 3.781. de 21 de outubro de ·1. 994,
Pelas condutas descritas no "caput• deste artigo, poderá o agente p(lblioo responder, tambfflr, ppr,

im~robidadc administrativa, conforrqe o disposto na Lei Federàl n• 8.lR9, lle 2 de júnh<5~e 1.99,2.
Art. 21

.

A pessoa flska ou entidade privada que deli ver documenros, dados· e ipfó~ cm VÍ(IU(le. ~• vljtC\IIO
de qualquer natureza com o po9er público e deixar de o~sérVar g djspos,t!) ~•Lei.federa) n• 12:5'2,1;,de 18'
de novembro de 2.0tl, e ncsta·leí estará sujeita'lls seguintes sallÇ/les;
1-

advertência;

li -

multa;

Ili -

rescisão•do vlncu!Q 0011! o poder ptlblico:

IV -

suspensão tçmporária de,.participar,em licitaç!!ô . e impedimento de contralar ci;,m a Admiµistração
P<iblica Estadual, por prazo nllO superior a 2 (dois) &IIO$;

V-

declaração de inidoneidade para licitar•ou contratar com a ,&.dministràçãó PúbUcà Múnicipal. 11té
que sei,? promovida a reabíli1ação perante a própria aulorldad'e {lUC aplicóu a !""'•lldade.

As sanções previstas nos inçísos 1, ll, m e IV deste artigo P9detão ser,aplitadas Ju11tamc;r,te com a dQ
inciso li, assegurado o direito d,; defesa do interessado, no rcspecilvo ~;•:no prazo.de 10 (dpz) dias.

1
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§ 2•

A reabilita9~0 referi~a no i~ciso V deste,,artigo,,,será autorizada ;ff~~~~~jiqttf~~~
ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejulzoSs resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com
base-no inciso IV.
·
·

§ J•

A aplicação da.sanção preVjsta no inciso •V ileste artiga é de cornpetênciâ exclusiva da autoridade rnlil<ima
do, órgão ou eri!i&jade•públlca, facultada a i!cfesa do Jntei,:ssado,.no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) diâs. da a\1crtura de vi5ta.

Art. 22

Os Qrgãos e entldadCl' municipais respo_nd9m diretamente pel<:>s danas causados cm dccorréncia da
divulgação não 1111torizada o,u ut!li~. inqevida de d~cumentos, dl\nqs e informações sigilosos ou
pessoais, cabendó a apuração de responsabiÍidade f1mcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o
respectivo.direito de regress6.

Parágrafo único. O <!IS{'OSIO neste artigo aplica,so à pess~ fisica oµ entidade· privàda que, em virtude de víni;uló de
qualquer naturéµ i;o_m órgãos ou entidadps:puinicipais, tenli• •Gesso lf,l!ocwneii10; dadd ou Informações
sigilosas ou pe5Soal e a.submeta a tra~ento iuclcv!dó- ,. •

CAl'i1'tJW VIII
DAS DISl'0$1~ES FINAIS
Art.23

Fica criado o Conselho Municipal de 'lranspan!nc[a e Controle Sçcial, ó~ •wlçt/vo, pcrtnanente o
autõnomó, de caráter consultivo, delibttalivo, avaliador e r...:alizador da 'Política Muhi<:ipa! tle
Transpa<encla e Controle.Socilll.

Art.24

Compete ao Cooselho Municipal !lo Transpar~cia e Controle Social:
1-

Elaborar e deliberar sobi:c políticas pi19lfoas de .prol)loç!o da transparência e. controle
saciai na adJ'1inisttação e gestão, p4blicQ, com vístas à ITll;[horia ~• eficiência
administrativa;

ll•

Zelar pela garantia ao acesso das cidadllds aos-Jlados e informações de interesse público ao
Poder Público quando tar acesso foi desrespcitàdo,
·

Ili •

Planejar, articular e implementllr, com o nUJ<flio e o assessoramento técnico dos órgãos
públicos muuicjpals, íçrramentas para pollticas de trnnspari!ncia e eficiência na
administração pública e de-controluocial;

IV-

promover e participar de seminários, cursos, -congressos e ove!\tos correlatos, para o debate
de temas relativos a'tnu,sp~ócia e conlrole.soclal;

V-

fiscalizar cumprimento dàJegislação voltada a transpatênéia ,rconlrole social;

VI-

expedir para os órg~os· ·públicos recomendações pertin,cntes. ®· de!\_Cnvolvimcnto da
transparência e controle social;

VII -

requerer informações das autoridades p)ibl!cas par:a o efetivo, descpvolvimento de suas
ativídades,no prazo da Lei Federal nº 12.S27, de 18 de novembro de 2.ÓI I;

VIII -

identificar meios e apresentar· propostas- de integração entre os. dados e informações
públicas de todas as esferas do Poder Público Municipal; •

IX-

clab<>rar relatório anual sobf'll as pollticas. públicas de transparência e controle social, q~•
sCfll aprtsentado, em audiência públi~ na Câmara d~ \/~ores, ao Prefeito, aos
Vereadores e a sociedade civil;

X-

'
convaear e organizar a Conferência Municipal
de Transpari!ncia e Contt0le Social,

XI -

elaborar e aprovar seu ~men!O interno;

~-
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XII-

elaborar, atualizar, manter e divutp indícildores dê lnlliSparfncia, éficiência e de con:r,t
social no âmbito da administração 'pública d~ Bauru; e

XIII-

desenvolver outras atividades rcláciona\f115 às pol!ticas públicas dç, transparência e controle
social;

Parágrafo único. O regimento intcmQ, de ,Que lnlta o ínci~ XI dcst~ .artigo, serâ elaborado no prazo de até (60) sessenta
dias,1!pÓs a·çonstituiçlo e norncaçao do Consdllo 11,(unlcipaldé:rransP,artnda e Controle So<;iaL
•

Art25

O Conselho Municipal de Transparência e 'Côntrole Social será regulamtntaôó por decreto municipaL

Art. 26

As,omlSSOc, desta.lei seta!> ~upridas pe'4 Lei Fede(al n" 12,527, de 18 de:navembro de.2.011 e Dccr$
Estadual n•-~S".on, de í6de maio d~ 2.0 ri.

Art. 27

A presente lei entra em vigor na data de su9 publlcaçao,
Bauru, 12•de agosto-de 2.013,

Proj_eto de iniciativa do
PODER EXECUTIV,O

~

Registrada no Departamento de,Comunicaçl!o e Documenlljção da Prefciturà, na mesma datá,

~~<V

-rn' L.:l "''""-t

ANr::>RtA MARIA l,181;:RAT,P
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ESTADO DE SÃO PAULO
1,i,JNº6.657. QE3J DE MARCQQE2.015
P. 73.489114

Estabelece o percentual mlnimo de cargos em
comissl!o a serem preenchidos por sm!dores
efetivos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do an. 51 da Lei OrgAnica do Municlpio de Bllllru, faz
saber que a CAmara MullÍ<:!pal aprovou e ele sonclom. e promulga a seguinte lei:

•

Art. 1°

O percentual mlnimo de corgos em com!ssllo do quadro de corgos de lim: nomeaçlo e exoncraç!o da Prefeitura
Municipal de Bauru a serem preeru:bidos por servidores erulvos 6 fü:ado em 30% (trin1a por cento) do tolal de
cargos existentes.

Parágrafo llnico.

Na aplica.a,, do percemulll fixado no caplll, o dédmo SUPffior n OS (cinco) sen\ considerado como 01 (um); o
d6cimo ig\lal ou inferior a S (cinco) não será considerado para fins deste artigo.

Art. 2•

O disposto no art.

Art. 3'

Esta. lei entra cm vigornndala de suapubli~.

t' aplica-se à Administração Direta e Indireta.

Bauru, J Ide março do 2.015.

=:~

ROD~~OMENDONÇA

PRE~l~~

s

•

,
$

Projeto de iniciativa do

PODER EXECUTIVO
Registnlda no tli:pa.rtamento do Comunkaçllo o Doownen!BÇi!o da Prefeitura, na mesma data.

~~ --rn . l.: l (. ....,.J::;
ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA 00 DEPAiffAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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PREFEJTURA MUNICIPAL D~~RU"":7::::-;- -":::.~:.:.l
ESTADO DE SÃO PAULO
LEJ N' 6.790. DE 17 DE MAIO DE 1.016

P. S 1.464/11

Cria o § 5° no art. 1O da Lei
Municipal nº 3.601, de 27 de julho
de 1.993, incluindo a C!PA Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes
na
estrutura
organizacional
da
Secretaria
Municipal da Administração.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgllnica do Municlpio de
Bauru, faz saber que a camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

•

At1. 1°

At1. 2º

Cria o parágrafo 5° no art. 10 da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte
redação:
"At1. 10

(... )

§ 5°

Integra o Gabinete do Secretário Municipal a CIPA- Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes, que atuara sob a orientação e supervisão do Departamento de Avaliação
Funcional." (NR)

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, l 7 de maio de 2.016 .

•
Projeto de iniciativa do
PODER EXECtmVO

Registrada no Deparlmlento de Comunicaçllo e Documentação da Prefeitura. na mesma data.
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ANDRÉA MARIA LIBERATO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 7.123, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.018
Acrescenta os incisos XVII e XVIII ao art. 61 da
Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971;
altera dispositivos do art. 11-A da Lei Municipal
nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, acrescentado
pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de abril de
2.01 1; acrescenta os §§ 1° e 2º ao art. 289 da Lei
Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971 e dã
outras providencias.

P. 5.435/11

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz
saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

•

Art. 1º

Acrescenta os incisos XVll e XVIII ao art. 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, com a
seguinte redação:
"Art. 61

( ... )
XVll-

afastamento do exercício das funções do cargo efetivo e de carreira de Diretor dcEscola e Professor, quando exercidos estes em estabelecimentos de educação bús;,

em seus diversos níveis e modalidades, para exercício de Cargos em Comissão de
Diretores de Departamento de Ensino Fundamental - DEF, Departamento de
Educação Infantil - DEI e de Departamento de Planejamento e de Projetos e
Pesquisas Educacionais - DPPPE, para o exercício das Funções de Confiança de
Diretores de Divisão de Ensino Fundamental 1° ao 5° - Setor 1, de Divisão de Ensino
Fundamental 1° ao 5° - Setor 2, de Divisão de Ensino Fundamental 1° ao 9° e
Suplência, de Divisão de Ensino Fundamental - EJA, de Divisão de Ensino
Fundamental - Especial, de Educação Infantil - Setor l, de Educação Infantil - Setor
2, de Educação Infantil - Setor 3, de Educação Infantil - Setor 4, de Educação
Infantil - Setor 5, de Educação Infantil - Setor 6, de Educação Infantil - Setor 7, de
Divisão de Acompanhamento de Entidades Conveniadas e Particulares, de Divisão de
Coordenação de Área, Divisão de Formação Continuada e Divisão de Projetos e
Pesquisas Educacionais; para o exercício das Funções de Confiança de
Coordenadores de Área de Coordenação de Área de Língua Portuguesa, Coordenação
de Área Matemática, Coordenação de Área de Geografia, Coordenação de Área de
História, Coordenação de Área de Arte, Coordenação de Área de Ciências,
Coordenação de Área de Educação Fisica, de Coordenação de Área de Lingua
Estrangeira Moderna, Coordenação de Área de Educação Infantil, Coordenação de
Área de Educação Especial e Coordenação de Área de Alfabetização (subordinadas

•

ao Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais); para o
exercício das Funções de Confiança de Chefes de Seção, sendo: Seção de Entidade e
EJA, Seção de EMEFS, EMElS e EMEllS, de Seção de Gestão de Classes nos Polos,
de Seção das Classes em EMEFS, EMEIS e Outras Localizações (subordinada ao
Departamento de Ensino Fundamental); de Seção de Entidades Conveniadas, Seção
de Escolas Particulares de Educação Infantil (subordinadas ao Departamento de
Educação Infantil); Seção de Projetos e Seção de Pesquisas Educacionais

(subordinadas ao Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas
Educacionais) na Sede da Secretaria Municipal da Educação, desde que o exercício
desses cargos e funções sejam desempenhados em apoio às atividades educativas e/ou
em assessoramento pedagógico do Sistema Municipal de Ensino.
XVIII - O afastamento do exercício das funções do cargo efetivo de carreira de Professor,
quando exercido junto as Organizações da Sociedade Civil - OSCs, em
estabelecimentos de educação básica, em seus diversos níveis e modalidades,
subsidiados pela Secretaria Municipal da Educação, por meio de cessão e ou parceria,
com ou sem prejuízo de vencimentos, em atividades inerentes exclusivamente ao
magistério." (NR)
Art. 2°

Altera os incisos 111, IV e V do § 1° do art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993.
acrescentados pela Lei Municipal nº 6.053. de 14 de abril de 2.011, que passam a ter as seguintes redações:
"Art. 11-A

( ... )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
Ref. Lei nº 7.123/18
§ ]º

(... )
Ili -

Os Departamentos, unidades cujas atribuições e responsabilidades estão descritas no
anexo 1. II e Ili desta Lei;

IV -

As Divisões, subunidades subordinadas aos Departamentos ou Gabinete do

V-

desta Lei:
As Coordenações e Seções, setores subordinados a Divisões, cujas atribuições e

Secretário, cujas atribuições e responsabilidades estão descritas nos anexos l, II e III

responsabilidades estão descritas nos anexos I, II e III desta Lei." (NR)
Art. 3º

•

Revoga a alínea "e", do inciso III, do § 3° do art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993,
acrescentado pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de abril de 2.01 1, que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 11-A

(... )

§ 3º

(... )

( ... )

Ili -

( ... )

e)
Art. 4°

Acrescenta o§ 7° ao art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 14 de abril de 1.993, acrescentado pela Lei
Municipal nº 6.053, de 14 de abril de 2.011, com a seguinte redação:
"Art. 11-A
§ 7°

Art. 5º

Revogado" (NR)

(... )
( ... )
As descrições dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança de Diretor de Departamento e
as Funções de Confiança de Diretores de Divisão, Coordenadores de Área e Chefes de Seção,
dos Departamentos de Ensino Fundamental, Departamento de Educação Infantil e
Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais são encartadas nos anexos 1,
II e Ili." (NR)

Altera as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f', e "g", do inciso I, do § 3º, do art. 11-A da Lei Municipal nº

3.601, de 27 de julho de 1.993, acrescentado pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de abril de 2.011, que passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 11-A

•

§ 3º

(... )
( ... )
(... )
1-

( ... )
a)
b)
c)

e)

a Coordenação de Área de Educação Flsica;
a Coordenação de Área de Arte:

f)

a Coordenação de Área de História;

g)

a Coordenação de Área de Geografia." (NR)

d)

Art. 6º

Acrescenta as alineas "h", "i", ''j" e "k", no inciso l, do§ 3°, do art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de
julho de 1.993, acrescentado pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de abril de 2.011, que passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 11-A
§ 3º

(... )
( ... )
(... )
1-

( ... )

h)

a Coordenação de Área de Llngua Estrangeira Moderna;

i)
j)

a Coordenação de Área de Educação Infantil;
a Coordenação de Área de Educação Especial;
a Coordenação de Área de Alfabetização." (NR)

k)

Art. 7°

a Coordenação de Área de Língua Portuguesa;
a Coordenação de Área de Ciências;
a Coordenação de Área Matemática;

Acrescenta os§§ 1° e 2° ao art. 289 da Lei Municipal nº t.574, de 07 de maio de l.971, com a seguinte
redação:

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
Ref. Leinº?.123/18

"Art. 289

( ... )

§ 1°

Consideram-se atribuições inerentes às do magistério aquelas que são próprias do cargo e da
função docente no âmbito do Sistema Municipal de ensino.

§ 2º

Consideram-se atribuições correlatas às do magistério aquelas relacionadas com a docência em
outras modalidades de ensino, bem como as de coordenação e assessoramento pedagógico nas

hipóteses previstas no art. 1° desta Lei e no Sistema Municipal de Ensino." (NR)
Art. 8°

•

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 13 de novembro de
2.017.
Bauru, 26 de setembro de 2.018 .

CLODOALDO ARMANDO GAZZEITA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

DAYID JOSÉ FRANÇOSO _
SECRETARIO DA ADMINlSTRAÇAO

ISABEL CRISTINA MIZIARA
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
•

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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ESTADO DE SÃO PAULO

Mii,11
Cargos em Comissão e Funções de Confiança do Departamento de Ensino Fundamental

CARGO EM COMISSÃO : Diretor de Departamento de Ensino Fundamental
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL:

•

•

I - São funções essenciais:
Dirigir o departamento prestando assessoramento direto e imediato ao Secretário Municipal da Educação no que se refere à
organização e efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades de Ensino Fundamental;
Planejar e implementar em conjunto com as Divisões ações educacionais e processos de avaliação, com vistas a atingir metas

qualitativas nas unidades escolares;
Coordenar o assessoramento e a supervisão pedagógica, prestada às unidades escolares repeitando as especificidades dos
diferentes níveis e modalidades de ensino;
Avaliar as Divisões do departamento, propondo e discutindo com a equipe, medidas saneadoras dos problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;

II -As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho dos integrantes do seu departamento, identificando prioridades;
b) Orientar os servidores da educação quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
c) Implementar junto às unidades escolares normas e legislações educacionais;
d) Mediar conflitos entre profissionais da educação e comunidade escolar e apresentar às autoridades competentes quaisquer
irregularidades;
e) Propor intervenções e ações formativas quando identificadas fragilidades no desempenho das atividades profissionais dos
servidores subordinados;
O Prestar informações institucionais quando solicitado;
g) Prestar informações sobre o desempenho de cada servidor subordinado, quando solicitado;
h) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
p) Participar da elaboração e zelar pelo cumprimento do calendário escolar;
q) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado;
r) Verificar junto às divisões a necessidade de aquisição de recursos de diferentes naturezas para o desenvolvimento das
atividades;
h) Verificar, em conjunto com as divisões. a necessidade de manutenção, reforma e ampliação das unidades escolares;
i) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área;
j) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
fonnação para a cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
k) Planejar e organizar, juntamente com as divisões subordinadas, reuniões conforme dinâmica do ano letivo e eventuais
necessidades;
1) Monitorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB);
m) Propor intervenções e ações pedagógicas com vista a atingir ou melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB);
n) Atuar diretamente nos processos de elaboração e implementação de políticas públicas educacionais;
o) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

blrl,for de111tisio Je E~tlundainentil
Divisão de Ensino Fundamental do 1º ao 5° ano - Setor 1
Divisão de Ensino Fundamental do 1º ao 5° ano - Setor 2
Divisão de Ensino Fundamental do I º ao 9º ano e Suplência
CARGO EM COMISSÃO : Diretor de Divisão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia ou vencimento do
cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº
5975/2010. alterado pela Lei nº 6145/2011.

••

1- São funções essenciais:
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere à organização e
efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Ensino Fundamental;
Planejar e implementar em conjunto com o Diretor de Departamento e com as Seções, ações educacionais e processos de
avaliação, com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares;
Assessorar e supervisionar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos diferentes níveis e
modalidades de ensino;
Avaliar as Seções e unidades escolares, propondo e discutindo com as equipes, medidas saneadoras dos problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;

n -As funções detalhadas se classificam em:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

•

i)
j)
k)
\)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Supervisionar e orientar o trabalho no àmbito de sua divisão;
Orientar os servidores subordinados quanto às nonnas e legislações educacionais vigentes;
Implementar.junto as unidades escolares, nonnas e legislações educacionais;
Manifostar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais da educação e a comunidade
escolar;
Identificar e encaminhar ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das atividades profissionais dos
servidores subordinados;
Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
Planejar e organizar reuniões com os gestores das unidades escolares e demais servidores, confonne dinâmica do ano letivo e
eventuais necessidades;
Supervisionar o processo de matrícula e rematrícula de alunos, detectando necessidades de abertura e fechamento de salas
para o gerenciamento de demandas reprimidas;
Orientar e acompanhar o processo de eleição e composição dos colegiados e instituições auxiliares das unidades escolares;
Verificar, junto às unidades escolares, a necessidade de aquisição de recursos materiais e tecnológicos para o
desenvolvimento das atividades:
Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
Supervisionar o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho Pedagógico;
Auxiliar a equipe escolar na elaboração da proposta pedagógica. acompanhando sua execução, sugerindo refonnulações
quando necessário;
Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área;
Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado;
Orientar e acompanhar o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação docente e do desempenho dos alunos, em
vista das reais necessidades e possibilidades das unidades escolares;
Propor ações para a melhoria da prática docente e do desempenho escolar dos alunos em articulação com os demais
Departamentos e Divisões da Secretaria Municipal da Educação;
Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento de textos legais e na verificação de documentação escolar;

t)

Apreciar e emitir parecer sobre as condições necessárias para autorização de abertura, manutenção e fechamento de classes e
ou turmas;
u) Analisar e propor a homologação de documentos que organizam a unidade escolar.
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Função de Confiança : Diretor de Divisão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia ou vencimento do
cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº
5975120 IO, alterado pela Lei n" 614512011.

•
•

1- São funções essenciais:
Coordenar os trabalhos no âmbito de sua Divisão;
Prestar assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere à organização e efetivação das politicas
públicas educacionais pertinentes, junto às Classes de Educação de Jovens e Adultos;
Planejar e implementar em conjunto com o Diretor de Departamento e com as Seções afins, ações educacionais relativas à
Educação de Jovens e Adultos, com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares;
Assessorar e supervisionar pedagogicamente as Classes e Polos do CEJA (Centro Educacional de Jovens e Adultos) no que se
refere aos atendimentos da Educação de Jovens e Adultos, respeitando as especificidades desta modalidade de ensino;
Avaliar as Seções, as Classes e Polos do CEJA, propondo e discutindo com as equipes, soluções para eventuais problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;

li - As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão;
b) Orientar os servidores quanto às normas e legislações da Educação de Jovens e Adultos vigentes;
c) Implementar junto às Classes e Polos do CEJA as normas e legislações vigentes;
d) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais que atuam na divisão de
Educação de Jovens e Adultos e a comunidade escolar;
e) Identificar e encaminhar ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das atividades profissionais dos
servidores no âmbito de sua Divisão;
f) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
g) Supervisionar e orientar o atendimento aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, detectando necessidades de abertura e
fechamento de salas, gerenciando demandas;
h) Verificar junto às Classes e Polos do CEJA a necessidade de aquisição de recursos de diferentes naturezas;
i) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
j) Supervisionar o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho Pedagógico da Divisão de
Educação de Jovens e Adultos;
k) Auxiliar os professores e diretores lotados na Divisão de Educação Jovens e Adultos, na formulação da proposta pedagógica,
acompanhando sua execução e sugerindo reformulações quando necessário;
1) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área
de atuação;
n) Ministrar palestras e cursos, referentes a sua área de atuação, para divulgar o trabalho da SME, quando solicitado;
o) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação docente e do desempenho dos alunos, em
vista das reais necessidades e possibilidades das Classes e Polos do CEJA;
p) Propor ações para a melhoria da prãtica docente e do desempenho escolar dos alunos em articulação com os demais
Departamentos da Secretaria Municipal da Educação;
q) Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento de textos legais e na verificação de documentação escolar;
r) Apreciar e emitir parecer sobre as condições necessãrias para autorização de abertura, manutenção e fechamento de classes e
ou turmas;
s) Analisar e propor a homologação de documentos que organizam a Educação Especial.
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RETIRADO

Projeto de Lei nº 87/19, que altera e
cria dispcsitivcs na Lei nº 3601, de 27
de julho de 1993. (organograma)

ESTADO DE SÃO PAULO
Divisão de Ensino Fundamental - EJA
Chefias Subordinadas - Funções De Confiança
Chefe de Sedo de Gestio das Classes nos Polos
Função de Confiança : Chefe de Seção
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 5975/201 O.
1 - São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se refere às demandas
pertinentes à área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais para a Educação de Jovens e Adultos:
Planejar, Administrar e Coordenar em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento. ações que
envolvam a Seção com vistas a atingir metas qualitativas para a Educação de Jovens e Adultos;
Orientar e operacionalizar ações administrativas no âmbito de sua seção, respeitando as especificidades da modalidade de
Educação de Jovens e Adultos;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência:

li - As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar. em consonância com as normas e políticas públicas educacionais o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais da Educação de Jovens e
Adultos:
e) Conhecer. organizar, manter atualizado e aplicar toda legislação pertinente a sua seção;
d) Receber documentos e orientar as Classes dos Polos de EJA, quanto aos expedientes administrativos vinculados à vida
escolar do aluno e dos servidores lotados no âmbito de sua seção;
e) Verificar. administrar e atualizar o Sistema de Gestão Escolar no que se refere a sua seção, garantindo sua aplicação;
f) Levantar e tabular dados referentes à Educação Jovens e Adultos, contabilizando-os para fins informativos e
encaminhamentos:
g) Orientar a movimentação e conservação de materiais e patrimônios da Divisão de EJA;
h) Identificar e encaminhar ao Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - DPPPE necessidades de
ações formativas para a Educação de Jovens e Adultos, participando e contribuindo com as atividades de formação
continuada:
i) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
j) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal
da Educação.
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ESTADO DE SÃO PAULO
Divisão de Ensino Fundamental - EJA

Chefe de Sedo de Gestlo das Classes em EMEFs, EMEh e outras locali7,ac6es
Função de Confiança: Chefe de Seção
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo- Lei nº 5975/2010.
1 - São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se refere às demandas
pertinentes à área de atuação;
Acompanhar a efetivação das nonnas e políticas públicas educacionais para a Educação de Jovens e Adultos;
Planejar, Administrar e Coordenar em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento, ações que
envolvam a Seção com vistas a atingir metas qualitativas para a Educação de Jovens e Adultos;
Orientar e operacionalizar ações administrativas no âmbito de sua seção. respeitando as especificidades da modalidade de
Educação de Jovens e Adultos;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;

li - As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar, em consonância com as nonnas e políticas públicas educacionais o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conílitos entre profissionais da Educação de Jovens e
Adultos;
e) Conhecer, organizar, manter atualizado e aplicar toda legislação pertinente a sua seção;
d) Receber documentos e orientar as Classes de EJA em EMEFs, EMEls e outras localizações, quanto aos expedientes
administrativos vinculados à vida escolar do aluno e dos servidores lotados no âmbito de sua seção;
e) Verificar, administrar e atualizar o Sistema de Gestão Escolar no que se refere a sua seção, garantindo sua aplicação;
f) Levantar e tabular dados referentes à Educação Jovens e Adultos, contabilizando-os para fins informativos e
encaminhamentos:
g) Orientar a movimentação e conservação de materiais e patrimônios da Divisão de EJA;
h) Identificar e encaminhar ao Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - DPPPE necessidaJ(
ações formativas para a Educação de Jovens e Adultos, participando e contribuindo com as atividades de fonnaç:11
continuada:
i) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
j) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal
da Educação.
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ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Ensino Fundamental

Diretor de Divisio de Ensino Fundamental - Especial
Função de Confiança: Diretor de Divisão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia ou vencimento do
cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº
5975/201 O, alterado pela Lei nº 6145/2011.
1 - São funções essenciais:
Coordenar os trabalhos no âmbito de sua Divisão;
Prestar assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere à organização e efetivação das políticas
públicas educacionais referentes à Educação Especial Inclusiva, junto às Unidades Escolares de Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.
Planejar e implementar em conjunto com o Diretor de Departamento e com as Seções, ações educacionais relativas à Educação
Especial Inclusiva, com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares;
Assessorar e supervisionar pedagogicamente as Unidades Escolares e as Organizações da Sociedade Civil no que se refere aos
atendimentos de Educação Especial Inclusiva, respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
Avaliar as Seções, as Unidades Escolares e as Organizações da Sociedade Civil, propondo e discutindo com as equipes, soluções
para eventuais problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;

li - As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão;
b) Orientar os servidores quanto às normas e legislações da Educação Especial Inclusiva vigentes;
c) Implementar, junto às unidades escolares, normas e legislações da Educação Especial Inclusiva vigentes;
d) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais que atuam com os alunos da
Educação Espec ial Inclusiva e a comunidade escolar;
e) Identificar e encaminhar ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das atividades profissionais dos
servidores;
f) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
g) Planejar e organizar reuniões com gestores, docentes, cuidadores e demais servidores, conforme eventuais necessidades, para
orientar quanto às especificidades pedagógicas e o desenvolvimento humano típico e atípico dos alunos público alvo da
Educação Especial e Inclusiva.
h) Supervisionar e orientar o atendimento dos alunos da Educação Especial Inclusiva, detectando necessidades de abertura e
fechamento de salas de recursos e itinerâneia, gerenciando demandas reprimidas;
i) Verificar junto às unidades escolares a necessidade de aquisição de recursos materiais e tecnológicos, para atendimento aos
alunos da Educação Especial.
j) Acompanhar. monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
k) Supervisionar, analisar e orientar o preenchimento dos documentos referenciais da Educação Especial para o planejamento
pedagógico e atendimento dos alunos.
1) Auxiliar os professores lotados na Divisão de Educação Especial e equipe escolar, na elaboração da proposta pedagógica,
acompanhando sua execução e sugerindo reformulações quando necessário.
m) Orientar e acompanhar o processo para formalização de termo de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil para
atendimento de alunos público-alvo da Educação Especial regularmente matriculados no Sistema Municipal de Bauru.
n) Supervisionar e avaliar o processo de encaminhamento e o atendimento nas Organizações da Sociedade Civil oferecidos aos
alunos com ou sem deficiência, regularmente matriculados no Sistema Municipal de Ensino de Bauru.
o) Orientar os coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil sobre procedimentos pedagógicos e
ate ndimentos específicos d e acordo com Plano de Trabalho c Projeto Político Pedagógico.

p)
q)
r)
s)

Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área;
Ministrar palestras e cursos, referentes sua área de atuação, para divulgar o trabalho da SME, quando solicitado;
Propor ações para a melhoria da prática docente do professor de educação especial em articulação com os demais
Departamentos e Divisões da Secretaria Municipal da Educação;
t) Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento de textos legais e na verificação de documentação escolar;
u) Apreciar e emitir parecer sobre as condições necessárias para autorização de abertura, manutenção e fechamento de salas de
Recursos na Escolas Municipais de Ensino Fundamental e atendimento na modalidade itinerância nas Escolas Municipais de
Educação Infantil;
v) Anali sar e propor a homologação de documentos que organizam a Educação Espec ial.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
Divisão de Ensino Fundamental - Especial

Chefias Subordinadas

Chefe de Sedo de Entidades e EJA
Função de Confiança: Chefe de Seção
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 5975/2010.
1 - São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se refere às demandas
pertinentes à sua área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais no que se refere à Educação Especial e Inclusiva junto às
classes de Educação de Jovens e Adultos e Organizações da Sociedade Civil Conveniadas.
Planejar, desenvolver e avaliar. em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento e com as Coordenações
de Áreas do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - DPPPE, ações que envolvam a Educação
Especial e Inclusiva com vistas a atingir metas qualitativas nas classes de Educação de Jovens e Adultos e Organizações da
Sociedade Civil Conveniadas.
Assessorar, orientar e operacionalizar ações pedagógicas de apoio aos professores de Educação Especial e Inclusiva, aos
Coordenadores Pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil, Conveniadas e aos Agentes Educacionais - Cuidador de
Crianças, Jovens, Adultos e Idosos, no âmbito de sua seção.
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;

li - As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflito que envolva profissionais da educação/ especial
ou das Organizações da Sociedade Civil Conveniadas, desde que pertinente à sua seção;
c) Contribuir com o Diretor de Divisão quanto o acompanhamento do trabalho das Salas de Recursos, ltinerância e Cuidadores
lotados na Divisão de Educação Especial;
d) Analisar e orientar o preenchimento de documentação dos alunos público alvo da educação especial e inclusiva;
e) Encaminhar alunos regularmente matriculados no Sistema Municipal de Ensino de Bauru com ou sem deficiência, para
avaliação e atendimentos clínicos específicos de acordo com sua necessidade.
f) Acompanhar os atendimentos prestados aos alunos regularmente matriculados no Sistema de Municipal de Ensino de Bauru
pelas Organizações da Sociedade Civil Conveniadas, orientando e avaliando o serviço prestado.
g) Levantar, tabular e analisar os dados referentes aos alunos com deficiência ou em avaliação, regularmente matriculados no
Sistema Municipal de Ensino de Bauru.
h) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
i) Orientar gestores e docentes sobre procedimentos pedagógicos de atendimentos específicos de acordo com a deficiência c,..;
necessidade do aluno;
j) Identificar, encaminhar e executar junto às Coordenações de Áreas do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisa.-.
Educacionais - DPPPE ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das atividades profissionais dos
professores e cuidadores lotados na Divisão de Educação Especial;
k) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes. cuidadores e demais servidores, conforme eventuais necessidades,
para orientar quanto às especificidades pedagógicas e o desenvolvimento humano típico e atípico dos alunos público alvo da
educação especial e inclusiva;
1) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à legislação pertinente à área;
n) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal
da Educação.

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
Divisão de Ensino Fundamental - Especial
Chefias Subordinadas

Chefe de Seção de EMEF. EMEI e EMEiI:
Função de Confiança: Chefe de Seção
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 5975/201 O.
1 - São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se refere às demandas
pertinentes à sua área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais no que se refere à Educação Especial e Inclusiva junto às
classes do Ensino Fundamental e Educação Infantil.
Planejar, desenvolver e avaliar, em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento e com as Coordenações
de Áreas do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - DPPPE, ações que envolvam a Educação
Especial e Inclusiva com vistas a atingir metas qualitativas nas classes do Ensino fundamental e Educação Infant il.
Assessorar, orientar e operacionalizar ações pedagógicas de apoio aos professores de Educação Especial e Inclusiva. aos
Diretores e Coordenado res das Unidades Escolares do Ensino Fundamental e Educação infantil e aos Agentes Educaciona is ·
Cuidador de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos, no âmbito de sua seção.
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;

li - As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Manifestar-se conclusivamente. quando provocado, em situações de conflito que envolvam profissionais da educação
especial, desde que pertinente à sua seção;
c) Contribuir com o Diretor de Divisão quanto o acompanhamento do trabalho das Salas de Recursos, ltinerância e Cuidadores
lotados na Divisão de Educação Especial;
d) Analisar e orientar o preenchimento de documentação dos alunos público alvo da educação especial e inclusiva;
e) Encaminhar alunos regularmente matriculados no Sistema Municipal de Ensino de Bauru com ou sem deficiência, para
avaliação e atendimentos clínicos específicos de acordo com sua necessidade;
f) Levantar, tabular e analisar os dados referentes aos alunos com deficiência ou em avaliação. regularmente matriculados no
Sistema de Municipal de Ensino de Bauru;
g) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
formação da c idadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
h) Orientar gestores e docentes sobre procedimentos pedagógicos de atendimentos específicos de acordo com a deficiência o u
necessidade do aluno;
i) Identificar, encaminhar e executar junto a Coordenações de Áreas do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas
Educacionais - DPPPE ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das atividades profissiona is dos
professores e cuidadores lotados na Divisão de Educação Especial;
j) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes, cuidadores e demais servidores, conforme eventuais necessidades,
para orientar quanto às especificidades pedagógicas e o desenvolvimento humano típico e atípico dos alunos público alvo da
educação especial e inclusiva;
k) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
1) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à legislação pertinente à área;
m) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal
da Educação.
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ESTADO DE SÃO PAULO

iMiiiiii

DIRETOR DE DEPARTAMENTOI>E EDUCAÇÃO INFANTIL
Cargos em Comissão e Funções de Confiança do Departamento de Educação Infantil

CARGO EM COMISSÃO : Diretor de Departamento
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência C-20 do Quadro de Cargos em Comissão - AN EXO VIII da lei nº 5975/201 O alterado
pela Lei nº 6145/2011.
1 - São funções essenciais:
Dirigir o departamento prestando assessoramento direto e imediato ao Secretário Municipal da Educação no que se refere à
organização e efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação Infantil.
Planejar e implementar em conjunto com as Divisões ações educacionais e processos de avaliação. com vistas a atingir metas
qualitativas nas unidades escolares;
Coordenar o assessoramento e a supervisão pedagógica, prestada às unidades escolares repeitando as especificidades dos
diferentes níveis e modalidades de ensino;
Avaliar as Divisões do departamento, propondo e discutindo com a equipe, medidas saneadoras dos problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;

li - As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho dos integrantes do seu departamento, identificando prioridades;
b) Orientar os servidores da educação quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
c) Implementar junto às unidades escolares quanto às normas e legislações educacionais;
d) Mediar conflitos entre profissionais da educação e comunidade escolar e apresentar às autoridades competentes quaisquer
irregularidades;
e) Propor intervenções e ações formativas quando identi ficadas fragilidades no desempenho das atividades profissionais dos
servidores subordinados;
f) Prestar informações institucionais quando solicitado;
g) Prestar informações sobre o desempenho de cada servidor subordinado, quando solicitado;
h) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
i) Participar da elaboração e zelar pelo cumprimento do calendário escolar;
j) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado;
k) Verificar junto às divisões a necessidade de aquisição de recursos de diferentes natureza, para o desenvolvimento das
atividades;
l) Verificar, em conjunto com as divisões, a necessidade de manutenção, reforma e ampliação das unidades escolares;
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencenh: à área;
n) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
formação para a cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
o) Planejar e organizar. juntamente com as divisões subordinadas, reuniões conforme dinâmica do ano letivo e eventuais
necessidades;
p) Propor intervenções e ações pedagógicas com vista a atingir ou melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB);
q) Atuar diretamente nos processos de elaboração e implementação de políticas pública~ educac ionais;
r) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação.
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ESTADO DE SÃO PAULO

Diretor de Divislo de Educaclo lftfantll
Divisão de
Divisão de
Divisão de
Divisão de
Divisão de
Divisão de
Divisão de

Educação Infantil Educação Infantil Educação Infantil Educação Infantil Ed11cação Infantil Ed11cação Infantil Ed11cação Infantil -

Setor I
Setor 2
Setor 3
Setor 4
Setor 5
Setor 6
Setor 7

CARGO EM COMISSÃO : Diretor de Divisão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia ou vencimento do
cargo efetivo+ gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº
5975/201 O, alterado pela Lei nº 6145/2011.

I - São funções essenciais:
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere à organização e
efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação Infantil.
Planejar e implementar em conjunto com o Diretor de Departamento e com as Seções, ações educacionais e processos de
avaliação, com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares.
Assessorar e supervisionar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos diferentes níveis e
modalidades de ensino.
Avaliar as Seções e unidades escolares, propondo e discutindo com as equipes, medidas saneadoras dos problemas.
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;

II - As funções detalhadas se classificam em:
a)
b)
e)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão;
Orientar os servidores subordinados quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
Implementar junto às unidades escolares normas e legislações educacionais;
Manifestar-se quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais da educação e a comunidade escolar;
Identificar e encaminhar ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das atividades profissionais do,
servidores subordinados;
Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
formação da c idadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
Planejar e organizar reuniões com os gestores das unidades escolares e demais servidores, conforme dinâmica do ano letivo e
eventuais necessidades;
Supervisionar o processo de matrícula e rematricula de alunos, detectando necessidades de abertura e fechamento de salas
para o gerenciamento de demandas;
Orientar e acompanhar o processo de eleição e composição dos colegiados e instituições auxiliares das unidades escolares;
Verificar junto às unidades escolares a necessidade de aquisição de recursos materiais e tecnológicos para o desenvolvimento
das atividades;
Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
Supervisionar o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho Pedagógico;
Auxiliar a equipe escolar na elaboração da proposta pedagógica, acompanhando sua execução, sugerindo reformulações
quando necessário;
Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado:
Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área:
Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado;
•
Orientar e acompanhar o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação docente e do desempenho dos alunos, em
vista das reais necessidades e possibilidades das unidades escolares;
Propor ações para a melhoria da prática docente e do desempenho escolar dos alunos em articulação com os demais
Departamentos e Divisões da Secretaria Municipal da Educação;
Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento de textos legais e na verificação de documentação escolar;
Apreciar e emitir parecer sobre as condições necessárias para autorização de abertura, manutenção e fechamento de classes e
ou turmas;
Analisar e propor a homologação de documentos que organizam a unidade escolar.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Diretor de Divlsio de Acompanhamento de Entidades Conveniadas e Particulares
CARGO EM COMISSÃO: Diretor de Divisão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia ou vencimento do
cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº
5975/201 O, alterado pela Lei nº 6145/2011.
1 - São funções essenciais:
Coordenar os trabalhos no âmbito de sua Divisão;
Prestar assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento e ao Secretário Municipal da Educação no que se refere
ao acompanhamento e a efetivação das normas educacionais nas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches
Conveniadas e nas Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru;
Supervisionar, orientar e assessorar ações pedagógicas, oferecendo apoio aos diretores e coordenadores pedagógicos das
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Convcniadas e as Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de
Bauru;
Avaliar as Seções subordinadas, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas e as Escolas Particulares de
Educação Infantil do Município de Bauru, propondo e discutindo com as equipes, soluções para eventuais problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua divisão e decidir aquelas de sua competência.

II - As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão;
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
c) Orientar diretores e coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas e das
Escolas Particulares de Educação Infantil, supervisionadas pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Bauru
sobre normas e legislações educacionais vigentes;
d) Manifestar em situações de conflitos entre profissionais das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas
e das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru, quando provocado;
e) Colaborar com a apuração de denúncias relativas ao funcionamento irregular das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) Creches Conveniadas e das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru;
f) Viabilizar a participação dos profissionais das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas nas ações
formativas oferecidas pelo Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - DPPPE;
g) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
h) Administrar as vagas disponibilizadas por meio de convênios com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches
Conveniadas:
i) Receber, analisar e orientar sobre a documentação de credenciamento para autorização de abertura e funcionamento de novas
Unidades de C reche das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas e das Escolas Particulares de
Educação Infantil do Município de Bauru:
j) Vistoriar. avaliar as condições fisicas do local e propor a homologação de documento para autorização do funcionamento de
novas Unidades de Creche das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas e das Escolas Particulares
de Educação Infantil do Município de Bauru;
k) Assessorar e orientar os diretores e coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches
Conveniadas e das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru, quanto a procedimentos pedagógicos,
supervisionando a efetivação do Plano de Trabalho e do Projeto Político Pedagógico;
1) Planejar e executar reuniões com diretores e coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) Creches Conveniadas para orientar quanto às questões pedagógicas e administrativas pontuais:
m) C olaborar com a apuração de denúncias sobre o funcionamento irregular de C reches e ou Escolas Particular.:s de Educação

Infantil do Município de Bauru:
Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área;
Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado:
Assessorar as equipes escolares das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas e das Escolas
Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru quanto a interpretação e cumprimento de textos legais e na
veri ti cação de documentação escolar;
s) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal
da Educação.

n)
o)
p)
q)
r)

14

ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Educação Infantil
Divisão de Acompanhamento de Entidades Conveniadas e Particulares
Chefias subordinadas

Chefe de Seclo de Entidades Conveniadas
Função de Confiança: Chefe de Seção
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 5975/20 I O.
1 - São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se refere às demandas
pertinentes à sua área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas educacionais no que se refere às Organizações da Sociedade Civil (OSC) - Creches
Conveniadas do Município de Bauru;
Orientar e Assessorar, juntamente com o Diretor de Divisão ações pedagógicas de apoio aos diretores e coordenadores
pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil (OSC) - Creches Conveniadas do Município de Bauru, no âmbito de sua
seção;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;

li - As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Contribuir com o Diretor de Divisão acompanhando o trabalho realizado pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) Creches Conveniadas;
c) Analisar e orientar o preenchimento de documentação, o Plano de Trabalho e o Projeto Político Pedagógico das
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas;
d) Orientar, juntamente com o Diretor de Divisão, os diretores e coordenadores pedagógicos sobre procedimentos pedagógicos,
supervisionando a efetivação do Plano de Trabalho e do Projeto Político Pedagógico das Organizações da Sociedade Civi l
(OSCs) - Creches Conveniadas do Município de Bauru;
e) Levantar, tabular e analisar os dados pertinentes às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas do
Município de Bauru, contabilizando-os para fins de análise e regulação de vagas disponíveis;
f) Administrar em conjunto com o Diretor de Divisão, as vagas disponibilizadas por meio de convênios com as Organizações da
Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas;
g) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
h) Colaborar com a apuração de denúncias relativas às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas do
Município de Bauru que funcionam irregularmente;
i) Planejar e organizar, juntamente com o Diretor de Divisão, reuniões com diretores e os coordenadores pedagógicos das
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas do Município de Bauru, para orientar quanto às questões
pedagógicas e administrativas pontuais.
j) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
k) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à legislação pertinente à área;
1) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos e Divisões da Secretaria
Municipal da Educação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
Chefe de Sedo de Escolas Particulares de Educado Igfantil
Função de Confiança: Chefe de Seção
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 5975/201 O.

1 - São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se refere às demandas
pertinentes à sua área de atuação;
Acompanhar a elaboração e efetivação do Projeto Político Pedagógico referente às Escolas Particulares de Educação Infantil do
Município de Bauru, juntamente com o Diretor de divisão.
Orientar e assessorar, juntamente com o Diretor de Divisão, ações pedagógicas de apoio aos diretores e coordenadores
pedagógicos das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru, no âmbito de sua seção;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência:

li - As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Contribuir com o Diretor de Divisão, supervisionando o trabalho desenvolvido nas Escolas Particulares de Educação Infantil;
c) Analisar e orientar, juntamente com o Diretor de Divisão, o preenchimento de documentação, o Plano de Trabalho e o
Projeto Político Pedagógico das Escolas Particulares de Educação Infantil;
d) Orientar, juntamente com o Diretor de Divisão, os Diretores e Coordenadores Pedagógicos sobre procedimentos
pedagógicos. supervisionando a efetivação do Plano de Trabalho e do Projeto Político Pedagógico das escolas particulares de
Educação Infantil:
e) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo. politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
f) Colaborar com a apuração de denúncias relativas às Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru que
funcionam irregularmente;
g) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à legislação pertinente à área;
h) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
i) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos e Divisões da Secretaria
Municipal da Educação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

i\.iiililll
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS.

Diretor de Departamento Departamento de Planeiamento, Projetos e Pesquisas Educacionais
CARGO EM COMISSÃO: Diretor de Departamento
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: Referencia C-20 do Quadro de Cargos em Comissão - ANEXO VIII da lei nº 5975/201 O alterado
pela Lei nº 6145/2011.
1 - São funções essenciais:
Dirigir o departamento prestando assessoramento direto e imediato ao Secretário Municipal da Educação no que se refere à
organização e efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação Infantil. Ensino
Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Planejar e implementar, em conjunto com as Divisões, ações educacionais e processos de avaliação, com vistas a atingir metas
qualitativas nas unidades escolares;
Coordenar o assessoramento e a supervisão pedagógica, prestada às unidades escolares repeitando as especificidades dos
diferentes níveis e modalidades de ensino;
Avaliar as Divisões do departamento, propondo e discutindo com a equipe, medidas saneadoras dos problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir, aquelas de sua competência;

II - As funções detalhadas se classificam em:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
o)
p)
q)

Supervisionar e orientar o trabalho dos integrantes do seu departamento, identificando prioridades;
Orientar os servidores da educação quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
Implementar junto às unidades escolares normas e legislações educacionais;
Mediar, contlitos entre profissionais da educação e comunidade escolar e apresentar às autoridades competentes quaisquer
irregularidades;
Propor intervenções e ações formativas quando identificadas fragilidades no desempenho das atividades profissionais dos
servidon:s subordinados;
Prestar informações institucionais quando solicitado;
Prestar informações sobre o desempenho de cada servidor subordinado, quando solicitado;
Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado;
Verificar junto às divisões a necessidade de aquisição de recursos de diferentes naturezas para o desenvolvimento das
atividades;
Verificar, em conjunto com as divisões, as demandas para formação continuada;
Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área;
Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
formação para a cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
Planejar e organizar, juntamente com as divisões subordinadas, reuniões conforme dinâmica do ano letivo e eventuais
necessidades;
Propor intervenções e ações pedagógicas com vista a atingir ou melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB);
Atuar diretamente nos processos de elaboração e implementação de políticas públicas educacionais;
Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação.
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ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS

Diretor de Divislo de Coordenaclo de Áreas
CARGO EM COMISSÃO: Diretor de Divisão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: : Referencia C-27 dos Técn icos+ Gratificação de 40% da mesma referencia ou vencimento dn
cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo - L<?i
5975/201 O, alterado pela Lei nº 6145/2011.
1 - São funções essenciais:
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere à organização e
efetivação de políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação
Especial e Educação de Jovens e Adultos:
Planejar, implementar e avaliar, em articulação com o Diretor de Departamento, Coordenações de Área e Seções subordinadas,
ações de envolvam a divisão com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares;
Orientar, Supervisionar e avaliar o trabalho dos coordenadores das diversas áreas do conhecimento, quanto assessoramento
pedagógico prestado às unidades escolares;
Assessorar e orientar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades
de ensino;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua divisão e decidir aquelas de sua competência.

li - As funções detalhadas se classificam em:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

-

.i)
k)

1)
m)
n)
o)
p)
q)

Supervisionar, orientar e executar o trabalho no âmbito de sua divisão;
Orientar os servidores subordinados quanto às normas, legislações e referenciais vigentes;
Planejar e executar ações de orientação pedagógica, de acordo co m as demandas do Sistema Municipal de Ensino:
Assessorar a Secretaria da Educação no desenvolvimento de ações para aprimoramento da qualidade educacional do Sistema
Municipal de Ensino.
Orientar os coordenadores das diferentes áreas do conhecimento sobre os referenciais norteadores da prática pedagógica,
atendendo aos diferentes níveis e modalidades de ensino;
Auxi liar a equipe escolar na elaboração da proposta pedagógica. acompanhando sua execução e sugerindo reformulações,
quando necessário;
Orientar pedagogicamente o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho Pedagógico;
Acompanhar. monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
Acompanhar e orientar os gestores e docentes no monitoramento e análise dos dados do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB);
Auxi liar os gestores na elaboração de planos de ação para o alcance das metas relativas aos índices de qualidade na educação;
Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
Propor ações para a melhoria da prática docente e do desempenho escolar dos alunos em articulação com os demais
Departamentos da Secretaria Municipal da Educação;
Planejar e organizar reuniões com os gestores e docentes, conforme eventuais necessidades referentes às diversas áreas do
conhecimento;
Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área;
Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado;
Propor ações para me lhorias no âmbito de sua divisão, em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal
da Educação.
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ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
DIRETOR DE DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DE ÁREAS

Coordenado de Area do DPPPE

Função caracterizada como Chefia de Seção constante da Lei 11ª 6.117/1011, artigo4ª parágrafo I ª,
Função de Confiança: Chefe de Seção
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efeti vo - Lei nº 5975/2010.
1 - São funções essenciais:
Coordenar a área de conhecimento de sua atuação, prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento,
Diretor de Divisão, gestores e docentes das Unidades Escolares;
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação Infantil,
Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Planejar, executar e avaliar, em conjunto com o Diretor de Departamento, Diretor de Divisão, e Seções, as ações de formação
continuada com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares.
Assessorar e orientar pedagogicamente os gestores e docentes quanto ao processo de ensino e aprendizagem, respeitando as
especificidades dos diferentes niveis e modalidades de ensino.
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua coordenação de área e decidir aquelas de sua competência.

li - As funções detalhadas se classificam em:
a) Assessorar a Secretaria da Educação no desenvolvimento de ações para aprimoramento da qualidade educacional do Sistema
Municipal de Ensino;
b) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
e) Planejar, executar e acompanhar ações formativas de acordo com as demandas do Sistema Municipal de Ensino;
d) Orientar gestores e docentes sobre as normas, legislações educacionais e referenciais teóricos orientadores da prática
pedagógica, atendendo aos diferentes níveis e modalidades de ensino;
e) Auxiliar a equipe escolar na elaboração da proposta pedagógica, acompanhando sua execução e sugerindo reformulações,
quando necessário;
t) Orientar a elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho Pedagógico.
g) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação docente e do desempenho dos alunos em
vistas das reais necessidades e possibilidades das unidades escolares;
h) Propor ações para melhoria da prática docente e o desempenho escolar dos alunos em articulação com os demais
Departamentos da Secretaria Municipal de Educação;
i) Acompanhar e orientar os gestores e docentes no monitoramento e análise dos dados do Índice de Desenvolvimento da
Educação Bá~ica (IDEB);
j) Auxiliar os gestores na elaboração de planos de ação para o alcance das metas relativas aos índices de qualidade na educação:
k) Acompanhar. monitorar e avaliar as políticas públicas e suas diretrizes para a educação;
I) Orientar os servidores da Secretaria da Educação quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
m) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais necessidades;
n) Planejar, executar e acompanhar ações formativas no processo de composição dos colegiados e instituições auxiliares das
unidades escolares;
o) Orientar gestores e docentes das unidades escolares quanto à utilização de diferentes materiais didático-pedagógicos;
p) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
q) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à legislação vigente na área;
r) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da Secretaria Municipal da Educação quando solicitado;
s) Avaliar projetos e ações de pesquisa e extensão para posterior encaminhamento às unidades escolares;
t) Divulgar as ações da Secretaria da Educação em eventos científicos relacionados à educação.
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ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais

Diretor de Divisão de Formaçlo Continuada
CARGO EM COMISSÃO: Diretor de Divisão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: Referencia C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia ou vencimento do
cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº
5975/201 O, alterado pela Lei nº 6145/2011.

1 - São funções essenciais:
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere à organização e
efetivação de políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação
Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Identificar, planejar e executar, em articulação com os demais departamentos da Secretaria Municipal da Educação, ações de
formação continuada a todos os servidores, de acordo com as demandas do Sistema Municipal de Ensino;
Avaliar os resultados das ações de formação continuada;
Assessorar e orientar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalic!.\.'.
de ensino;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua divisão e decidir aquelas de sua competência;

li - As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervi sionar, orientar e executar o trabalho no âmbito de sua divisão;
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas, legislações e referenciais vigentes;
c) Planejar e executar ações de formação continuada, nas modalidades presenciais e a distância, de acordo com as demandas do
Sistema Municipal de Ensino;
d) Assessorar a Secretaria da Educação no desenvolvimento de ações para aprimoramento da qualidade educacional do Sistema
Municipal de Ensino.
e) Orientar gestores, docentes e profissionais de apoio sobre os referenciais norteadores da prática pedagógica, atendendo aos
diferentes níveis e modalidades de ensino;
f) Orientar pedagogicamente o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho Pedagógico;
g) Planejar e encaminhar ações formativas no processo de composição dos colegiados e instituições auxiliares das unidades
escolares;
h) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
i) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
j) Propor ações em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal da Educação para a melhoria do
desempenho da prática profissional de todos os servidores;
k) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais necessidades referentes à
formação continuada;
1) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área;
n) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado;
o) Propor ações para melhorias no âmbito de sua divisão, em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal
da Educação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
Diretor de Divisão de Projetos e Pesquisas Educacionais
CARGO EM COMISSÃO: Diretor de Divisão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: : Referencia C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia ou vencimento do
cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº
5975/201 O, alterado pela Lei nº 6145/2011.
1 - São funções essenciais:
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere à organização e
efetivação de políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação
Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Orientar, supervisionar e avaliar o processo de submissão, análise, encaminhamento e execução de estágios supervisionados,
pesquisas e projetos de extensão em unidades escolares, respeitando os diferentes níveis e modalidades de ensino:
Assessorar e orientar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades
de ensino;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua divisão e decidir aquelas de sua competência;
li - As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar, orientar e executar o trabalho no âmbito de sua divisão;
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas, legislações e referenciais vigentes relativos a projetos. pesquisa e
extensão;
c) Manifestar-se quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais da educação, desde que pertinentes à sua
divisão:
d) Orientar e supervisionar o fluxo de projetos institucionais, de pesquisa e extensão encaminhados as unidades escolares;
e) Orientar e supervisionar o fluxo de estágios curriculares nas unidades escolares;
f) Assessorar a Secretaria da Educação no desenvolvimento de ações para aprimoramento da qualidade educacional do Sistema
Municipal de Ensino.
g) Orientar servidores/munícipes sobre os referenciais norteadores do ensino, pesquisa e extensão;
h) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
i) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
j) Propor ações embasadas nos resultados de pesquisa e extensão para a melhoria da prática docente e do desempenho escolar
dos alunos;
k) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais necessidades referentes a
projetos e pesquisa de extensão nas Unidades Escolares;
1) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a legislação pertencente à área;
n) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado;
o) Propor ações para melhorias no âmbito de sua divisão, em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal
da Educação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
Diretor de Divisão de Projetos e Pesquisas Educacionais
Chefias de Seção Subordinadas

Chefe de Seelo de Projetos
Função de Confiança: Chefe de Seção
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 5975/2010.
1 - São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se refere às demandas
pertinentes à área de atuação;
Acompanhar a efetivação das nonnas e políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação Infantil.
Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Planejar, desenvolver e avaliar, em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento, bem como as
Coordenações de Áreas, ações de envolvam a Seção com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares.
Receber e analisar projetos institucionais para possível encaminhamento às unidades escolares, respeitando as especificidades
dos diferentes níveis e modalidades de ensino.
Orientar, supervisionar e avaliar os projetos implantados nas unidades escolares, respeitando as especificidades dos diferentes
níveis e modalidades de ensino.
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua seção e decidir aquelas de sua competência.

li - As funções detalhadas se classificam em:
a)
b)
e)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
o)

Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
Orientar os servidores quanto às nonna~. legislações e referenciais vigentes;
Manifestar-se, quando provocado em situações de conflitos entre profissionais da educação, desde que pertinente à sua seção;
Receber e analisar projetos institucionais para possível encaminhamento às unidades escolares, respeitando as especificich1dP<
dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
Supervisionar e orientar a execução dos projetos nas unidades escolares com vistas a alcançar metas qualitativas;
Avaliar os resultados e impactos dos projetos implantados nas unidades escolares.
Pesquisar editais e projetos institucionais pertinentes às unidades escolares, respeitando as especificidades dos diferentes
níveis e modalidades de ensino;
Planejar e executar ações formativas, inclusive aquelas em horários de Atividade de Trabalho Pedagógico.
Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
Verificar a necessidade de aquisição de recursos de infraestrutura e materiais necessários ao desenvolvimento dos projetos de
acordo com as demandas das unidades escolares;
Planejar e organizar re uniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais necessidades;
Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à legislação pertinente à área:
Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado;
Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal
da Educação.
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Chefe de Seção de P'9quisas Educacionais
1 - São funções essenciais:
Função de Confiança: Chefe de Seção
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias.
REFERÊNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº 5975/201 O.
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se refere às demanda,
pertinentes à área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação lnfanti1.
Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Planejar, desenvolver e avaliar, em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento, bem como as
Coordenações de Áreas, ações de envolvam a Seção com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares.
Receber e analisar solicitações de estágio supervisionado e projetos de pesquisa e extensão para possível encaminhamento às
unidades escolares, respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino.
Orientar, supervisionar e avaliar os estágios e projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos nas unidades escolares,
respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino.
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua seção e decidir aquelas de sua competência.

II - As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Orientar os munícipes/servidores quanto às normas e referenciais vigentes para procedimentos pertinentes a pesquisas e
estágios;
e) Manifestar-se, quando provocado em situações de conflitos referente a sua área de atuação;
d) Receber e analisar projetos acadêmicos de pesquisa e extensão para possível encaminhamento às unidades .:scolares,
respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
e) Orientar e supervisionar a execução de projetos de pesquisa e extensão nas unidades escolares com vistas a alcançar metas
qualitativas;
t) Avaliar os resultados e impactos das ações de pesquisa e extensão desenvolvidas nas unidades escolares.
g) Receber e analisar solicitações de estágio curricular supervisionado para possível encaminhamento às unidades escolares,
respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
h) Acompanhar e orientar a realização dos estágios curriculares supervisionados nas unidades escolares com vistas a alcançar
metas qualitativas;
i) Avaliar os resultados e impactos dos estágios realizados nas unidades escolares;
j) Analisar so licitações de convênio para realização de estágio, encaminhados por diversas Instituições de Ensino junto à
Secretaria da Educação;
k) Planejar e executar ações formativas relacionadas às normas e procedimentos para elaboração de pesquisas e projetos de
extensão;
I) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a pluralidade cultural e a
formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
m) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais necessidades de orientação
para desenvolvimento e avaliação dos projetos de pesquisa e extensão;
n) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
o) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à legislação pertinente à área;
p) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado;
q) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal
da Educação.
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LEI Nº 5.949, DE 02 DE AGOSTO DE 2.010
Altera a redação do inciso I do parágrafo 1° do
artigo 5º da Lei nº 3.601 , de 27 de julho de
1.993, cria o artigo 13-A, apresentando nova
da
Secretaria
estrutura
organizacional
Municipal de Saúde.

P. 35.622/09

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município
de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. Iº

Altera a redação do inciso I, § 1° do artigo 5° da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de
1. 993, que passa a ter seguinte redação:
"Art. 5º

Secretarias Municipais são órgãos de assessoramento direto e imediato do Prefeito
Municipal, com responsabilidade de coordenação, supervisão, orientação,
acompanhamento, controle e execução de ações administrativas específicas e
determinadas do Poder Executivo Municipal.

§ 1°

Integram as Secretarias Municipais:
1-

Art. 2°

Revoga o art. 13 da Lei Municipal nº 3.601 , de 27 de julho de 1.993, que passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 13

Art. 3°

Os Gabinetes dos Secretários Municipais, com exceção da Secretaria
Municipal de Saúde, contendo:
...". (NR)

revogado". (NR)

Cria o art. 13-A e parágrafos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° da Lei Municipal nº 3.601 , de 27 de
julho de 1.993, com a seguinte redação:
"Art. 13-A

A Secretaria Municipal de Saúde, com atribuição de realizar a política municipal
de higiene e saúde, compõe-se, além do Gabinete do Secretário, do Departamento
de Saúde Coletiva, do Departamento de Planejamento, Avaliação e Controle, do
Departamento de Unidades Ambulatoriais, Departamento de Urgência e
Unidades de Pronto Atendimento e do Departamento de Administração.

§ 1º

Integram a Secretaria Municipal de Saúde:
1-

O Gabinete do Secretário Municipal, contendo:
a) Secretaria Executiva, unidade de atendimento, relacionamento,
documentação e execução;
b) Assessorias do Gabinete, unidades de assessoramento e assistência
para assuntos e matérias que reclamam conhecimento especial ou
demandam particular experiência profissional;
c) Comissão Permanente Especial de Licitação {Lei 3.899, de 23 de junho
de 1.995);
d) Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, unidade com
responsabilidade de acompanhamento, orientação e qualificação dos
profissionais da Secretaria Municipal de Saúde;
e) Assistência Farmacêutica, unidade responsável pela programação,
acompanhamento e avaliação de medicamentos e insumos;
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f)

g)

§ 2°

Ouvidoria, unidade responsável pelo recebimento de informações e
reclamações internas e externas e fornece explicações referentes ao
serviço público na área da Saúde Municipal;
O Apoio Social e Central de Regulação, unidade responsável pelo
processamento de solicitações excepcionais de fornecimentos de
materiais e serviços de saúde, avaliação e agendamento de viagens de
tratamento fora do domicílio, bem como, recebimento de ligações e
agendamento de solicitações de atenção à saúde, provenientes da
população e das unidades da rede de saúde do Município, nas centrais
de regulação médica.

li-

Os Conselhos Comunitários e o Fundo Municipal de Saúde instituídos por
lei e vinculados à Secretaria;

III-

Os Departamentos, unidades com responsabilidade de
orientação, ações administrativas específicas da Secretaria;

IV-

As Divisões, sub-unidades subordinadas aos Departamentos com
responsabilidade de orientação, acompanhamento, controle e execução de
ações administrativas específicas de cada Departamento;

V-

As Seções, setores subordinados às Divisões com responsabilidade de
acompanhamento, controle e execução de ações administrativas especificas
de cada Divisão.

supervisão,

A Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, a Assistência Farmacêutica, o Apoio
Social e Central de Regulação e o Fundo Municipal de Saúde têm natureza
organizacional de Divisão.
I-

A Gestão do Trabalho e Educação na Saúde é integrado:
a) Pela Seção de Orientação e Qualificação para o Trabalho na Saúde;
b) Pela Seção Orientação e Educação na Saúde.

li -

A Assistência Farmacêutica é integrada:
a) Pela Seção de Assistência Farmacêutica;
b) Pela Seção Técnico C ientífica.

Ili - O Apoio Social e Central de Regulação é integrado:
a)
b)
c)

§ 3°

a Seção de Apoio Social;
a Seção de Auditoria;
a Seção de Regulação da Atenção à Saúde.

O Departamento de Saúde Coletiva é integrado:
1-

pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, abrangendo:
a) a Seção Técnica de Imunização;
b) a Seção de Doenças Transmissíveis e Agravos Inusitados à Saúde.

li -

pela Divisão de Vigilância Sanitária, abrangendo:
a) a Seção de Controle de Gêneros Alimentícios;
b) a Seção de Serviços à Saúde e de Serviços de Interesse à Saúde;
c) a Seção de Produtos de Interesse à Saúde.

Ili - pela Divisão de Vigilância Ambiental, abrangendo:
a)

a Seção de Controle de Zoonoses;
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b)

§ 4°

§ 5°

a Seção de Ações de Meio Ambiente.

O Departamento de Planejamento, Avaliação e Controle é integrado:

1-

pela Divisão de Avaliação e Planejamento, abrangendo:
a) a Seção de Supervisão de Saúde Bucal;
b) a Seção de Supervisão de Saúde de Adulto e Idoso;
c) a Seção de Supervisão da Saúde da Mulher;
d) a Seção da Supervisão da Saúde da Criança e Adolescente;
e) a Seção de Supervisão de Saúde Mental;
t) a Seção de Planejamento e Equipes Multiprofissiona is;
g) a Seção de Supervisão de Programas Especiais.

II -

pela Divisão de Controle e Informação, abrangendo:
a) a Seção de Contas Hospitalares;
b) a Seção de Informações;
c) a Seção de Contas Ambulatoriais.

O Departamento de Unidades Ambulatoriais é integrado:
I -

pela Divisão de Núcleos de Saúde, abrangendo:
a) a Seção do Núcleo Beija-Flor;
b) a Seção do Núcleo Redentor;
c) a Seção do Núcleo Gasparini;
d) a Seção do Núcleo Jardim Europa;
e) a Seção do Núcleo Jardim Godoy;
f) a Seção do Núcleo Nova Esperança;
g) a Seção do Núcleo de Vila Outra;
h) a Seção do Núcleo de Vila Cardia;
i) a Seção do Núcleo Centro;
j) a Seção do Núcleo do Parque Vista Alegre;
k) a Seção do Núcleo Geisel;
1) a Seção do Núcleo da Vila Falcão;
m) a Seção do Núcleo Octávio Rasi;
n) a Seção do N úcleo Tibiriçá;
o) a Seção de Odontologia.

II -

pela Divisão do Programa Saúde da Família - PSF, abrangendo:
a) a Seção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) Mary Dota;
b) a Seção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) lpiranga;
c) a Seção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) Bela Vista;
d) a Seção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) GeiselRedentor.

Ili - pela Divisão de Saúde Mental, abrangendo:
a) a Seção do Centro de Atenção Infanto-Juvenil - CAPSi;
b) a Seção do Centro de Atenção Psico-Social Álcool e Drogas - CAPS
AD;
c) a Seção do Ambulatório Municipa l de Saúde Mental - AMSM:
d) a Seção do Centro de Atenção Psico-Social - CAPS I;
e) a Seção de Residê ncias Terapêuticas.
IV - pela Divisão de Unidades Referenciais, abrangendo:
a) a Seção do Centro de Referência em Moléstias Infecciosas - C RMI;
b) a Seção de Orientação e Prevenção do Câncer - SOPC;
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c)
d)
e)
f)
g)

§ 6°

a
a
a
a
a

Seção do Banco de Leite Humano- BLH;
Seção de Atenção ao ldoso-PROMAI;
Seção do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA;
Seção do Centro de Especialidade Odontológica - CEO;
Seção do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador.

O Departamento de Urgência e Unidades de Pronto Atendimento é integrado:
I-

pela Divisão de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), abrangendo:
a) a Seção de Unidade Pronto Atendimento do Mary Dota;
b) a Seção de Unidade Pronto Atendimento do Bela Vista;
c) a Seção de Unidade Pronto Atendimento do lpiranga;
d) a Seção de Unidade Pronto Atendimento do Geisel.

li -

pela Divisão Central de Urgência, abrangendo:
a) a Seção do Pronto Socorro Central;
b) a Seção do Pronto Atendimento Infantil;
c) a Seção do Pronto Socorro Odontológico;
d) o Serviço de Verificação de Óbito (SVO).

Ili - pela Divisão do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU),
abrangendo:
a) a Seção Técnica;
b) a Seção Administrativa.
IV - pela Divisão de Apoio Operacional, abrangendo:
a) a Seção de Transporte;
b) a Seção de Administração e Expediente.
V-

pela Divisão Técnica, abrangendo:
a) a Seção Médica;
b) a Seção de Enfermagem;
c) a Seção de Nutrição;
d) a Seção do Serviço Social.

§ 7°

Revogado.

§ 8°

O Departamento de Administração é integrado:
I-

pela Divisão de Compras e Licitações, abrangendo:
a) a Seção de Licitação e Pregão;
b) a Seção de Compras Diretas.

li -

pela Divisão de Administração e Expediente, abrangendo:
a) a Seção de Protocolo e Arquivo;
b) a Seção de Expediente Funcional.

Ili - pela Divisão de Materiais, Medicamentos e Insumos, abrangendo:
a) a Seção de Administração de Almoxarifado e Controle de Estoque;
b) a Seção de Logística.
IV - pela Divisão de Apoio Administrativo, abrangendo:
a) a Seção de Frota;
b) a Seção de Manutenção;
c) a Seção de Patrimônio." (AC)
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Art. 4°

Para dar plena execução à presente lei ficam criados 09 (nove) funções de confiança e 03 (três)
cargos em comissão, conforme incisos abaixo:
1-

li III -

09 (nove) funções de confiança de Diretor de Divisão, referência 22, com adicional de
30%;
O1 (um) cargo em comissão de Assessor de Infra-estrutura e Gestão Tecnológica,
referência 24, com adicional de 50% sobre a referência;
OI ( um) cargo em comissão de Assessor de Gestão Estratégica em Saúde, referência
24, com adicional de 50% sobre a referência.

Art. 5°

Extingue 0l(uma) função de confiança de Diretor de Divisão, referência 22, com adicional de
30%.

Art. 6°

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas em dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 7°

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 02 de agosto de 2.010.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ NUNES PEGORARO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

RENATO GRAGNANI BARBOSA DA SILVA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO DE SAÚDE
Projeto de iniciativa do
PODER EX ECUTIVO

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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LEJ Nª 7,173. DE 12 PI DEZEMBRO 01 tQII
tt 8" e '1"

Altera a ,edaçlo do 17°, acracenta os

P. S.435/l 1

no art. 1l-A da Lei Municipal n• 3.601, de 27 de
julho de 1.993 e altera a redaçlo do §2" no an. 289
da Lei Municipal ri' 1.574, de 07 de maio de
1.971.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos &ermos do art. SI da Lei Or&tnica do Município de Bauru.
faz saber que a Clmara Municipal aprovou e e)c sanciona e promulga a seguinte Lei:
An. t•

Altera a redaçlo do §7° do an. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de l.993, alterado pela Lei
Munic:ípal nº 7.123, de 26 de setembro de 2,018. que passa a ter a seguinte redação:

~An. 1l•A

( ...)

...

( )
§7°

Arl. 2"

Acrescenta o
redaçio:

~Att. 11-A

REVOGADO." (NR)

f8° no

art. l l•A da Lei Municipal n• 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a scauintc

(...)

...

( )

§ 8°

O Departamento de Admioisuaçlo t integrado:

1- pela Divisão de Administraçlo e Expediente, abran,endo:

a) a Seçlo de Pessoal;
b) a Scçlo de Protocolo e Arquivo;
e) a Seçlo de Banco de Dados.

li• pela Divislo de Compras e Licitações, abranaendo:
a) a Seçlo de Compras I;
b) a Seção de Compras li.
Ili- pela Divislo de Apoio Administrarivo, abrangendo:

a) a ScÇlo de Patrirn6nio;
b) a ScÇlo de Frota;

e) a Seçio de Transporte Esc:olar;
d) a Scçlo de Manutcnçlo de Próprios.
IV· pela Oivislo de Materiais, abrangocndo:
a) a Scçlo de Almoxa.ri(ado;
b) a ~ de LoaisticaGcraJ." (NR)

Art. 3°

Acrescenta o §'1" no an. 1t-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte
redaçlo:
~Art. ll-A

( ...)

...

( )
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§9-

Att. 4°

As descrições dos cargos em Comísslo e Funç&s de Confiança de Diretor de
Dcpenamento e as Funções de Confiança de DircU>res de Divido, Coordenadores de
Área e Chefes de Scçlo, dos Departamentos de En4íno Fundamental. Oepartamcnio de
Educaçlo Infantil e Departamento de Planejamento, Projetos, e Pesquisas Educacionais
slo encartada, nos anexos 1, II e Ili.'" (NR)

Altera a rcdaçlo do §r do an. 289 da Lei Municipal n• l.~74, de 07 de maio de 1.971, que passa a ter 1
seguinte redlÇlo:
..Att. 289

(... )

...

( )

§2º

M . 5"

Considenun-se alribujçm correllms
do maaisiúio aquelas relacionada., com a
docencia cm outras modali
de ensino. bem como as de coordenaçlo e
assessoramento peda&ó&ico n bipó
previstas nos incisos XVll e XVUJ do an. 61 da
Lei Municipal nº l.574, de O de maio 1.971 e no Sistema Municipal de Ensino." {NR)
ndo seus efeitos a panir de 13 de novembro de

Projeto de iniciativa do

PODER EXF.CUTIVO
Regisnda no Dcpartamenlo de Comunicaçlo e l>ocumeraçlo da Prcfeitllra, na mesma data.

•

CA~O E DOCUMENTAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 7.235, DE 26 DE JUNHO DE 2.019

Altera e cria dispositivos na Lei Municipal nº
3.601, de 27 de julho de 1.993 na estrutura
organizacional das Secretarias Municipais de
Obras e de Planejamento.

P. 75.528/18

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município
de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º

•

Altera o inciso li do§ 1° do art. 16 da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de l.993, que
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 16

(... )

§ 1o

( ••• )

II Art. 2°

Inclui o inciso Ili no§ 1° do art. 16 da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de l.993, com a
seguinte redação:
"Art. 16

( ... ).

§ Iº

(... ).
III -

Art. 3º

•

Pela Seção de Projetos Viários." (NR)

Altera a redação do inciso V do§ lº do art. 5° da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de
I .993, que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 5°

( ... ) .

§ Iº

(... ).
V-

Art. 4º

REVOGADO." (NR)

REVOGADO." (NR)

Inclui o inciso III no§ 5° do art. ISA da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com
a seguinte redação:
"Art. 15A

( ... )

( ... )
§ 5º

( ... ).
Ili -

Pela Divisão de Projetos Públicos e Serviços Técnicos, abrangendo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a Seção de Projetos Arquitetônicos;
a Seção de Acessibilidade e Mobiliário Urbano;
a Seção de Projetos Estruturais;
a Seção de Projetos de Instalações Prediais;
a Seção de Documentação Técnica;
a Seção de Orçamentos e Análises de Custo."(NR)

1

ESTADO DE SÃO PAULO
Ref. Lei nº 7.235/19
Art. 5°

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 26 de junho de 2.019.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

•

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

LETÍCIA ROCCO KIRCHNER
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO

RICARDO ZANINI OLIV ATTO
SECRETÁRIO DE OBRAS

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data .

•

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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LEI N° 7.173, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.018
Altera a redação do §7°, acrescenta os §§ 8° e 9°
no art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de
julho de 1.993 e altera a redação do §2° no art. 289
da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de
1.971.

P. 5.435/11

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1°

•

Altera a redação do §7° do art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, alterado pela Lei
Municipal nº 7.123, de 26 de setembro de 2.018, que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 11-A

( ... )

( ... )

§7º
Art. 2°

REVOGADO." (NR)

Acrescenta o §8° no art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte
redação:

"Art. 11-A

( ... )

( ... )

§ 8°

O Departamento de Administração é integrado:

l- pela Divisão de Administração e Expediente, abrangendo:
a) a Seção de Pessoal;
b) a Seção de Protocolo e Arquivo;
e) a Seção de Banco de Dados.

•

II- pela Divisão de Compras e Licitações, abrangendo:

a) a Seção de Compras !;
b) a Seção de Compras li.
III- pela Divisão de Apoio Administrativo, abrangendo:
a) a Seção de Patrimônio;
b) a Seção de Frota;
c) a Seção de Transporte Escolar;
d) a Seção de Manutenção de Próprios.
IV- pela Divisão de Materiais, abrangendo:

a) a Seção de Almoxarifado;
b) a Seção de Logística Geral." (NR)
Art. 3°

Acrescenta o §9° no art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte
redação:

"Art. 11-A
(. .. )

( ... )

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 7.173/18
§9º

Art. 4°

As descrições dos cargos em Comissão e Funções de Confiança de Diretor de
Departamento e as Funções de Confiança de Diretores de Divisão, Coordenadores de
Área e Chefes de Seção, dos Departamentos de Ensino Fundamental, Departamento de
Educação Infantil e Departamento de Planejamento, Projetos, e Pesquisas Educacionais
são encartadas nos anexos I, Tl e III." (NR)

Altera a redação do §2º do art. 289 da Lei Municipal nº l.574, de 07 de maio de 1.971, que passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 289

(... )

( ... )

•

§2º

Art. 5°

Consideram-se atribuições correlatas às do magistério aquelas relacionadas com a
docência em outras modalidades de ensino, bem como as de coordenação e
assessoramento pedagógico nas hipóteses previstas nos incisos XVII e XVIII do art. 61 da
Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971 e no Sistema Municipal de Ensino." (NR)

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 13 de novembro de
2.017.
Bauru, 12 de dezembro de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZEITA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

•

DAYTD JOSÉ FRANÇOSO _
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇAO

ISABEL CRISTINA MIZIARA
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

•
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601

SAO PAULO

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

•

Nomeio Relator do presente processo o Vereador:

~0i--

To¼'<)\.

Em .2.,.l... de

ALEXSSAN RO BUSSOLA
Pre 1dente

•

C9RAÇÃODE

•

~âma,a~'
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601

Senhor Presidente da
Legislação e Redação

Comissão

de

Justiça,

Com base no § 1°-A do Artigo 36 da Resolução nº
263/90
(Regimento
Interno),
solicitamos
a
prorrogação do prazo regimental para elaboráção do
parecer por mais seis dias úteis, a vencer no dia 07
de novembro de 2019.
Bauru, 31 de outubro de 2019.

,
,•

•

LOS ~ 6 BARBOSA

---

À
Diretoria de Apoio Legislativo:

•

C9RAÇÃO DE

SAO PAULO

Defiro o prazo de seis dias úteis para que o Senhor
Relator apresente o seu parecer à matéria. Entregar
o processo ao Vereador através de do livro de carga .
Bauru, 31 de outubro de 2019.

ALEXSSANDRO B SSOLA
Presidente da Co ssão de Justiça, Legislação e
Redação

...

•

~ÔHttua~~
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601

q>RAÇÃO DE

SAO PAULO

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

PARECER DO RELATOR

•

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua
normal tramitação por esta Casa de Leis.
Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao
Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final.
É o parecer.

Sala das Reuniões, em
05 de novembro de 2019.

LUIZ

•

S~ARBOSA
Relator
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C9RAÇÃO OE

SAO PAULO

Of.DAL.SPL.VE. 39/19

Bauru, 05 de novembro de 2019.

•

Senhor Presidente:
Vimos

pelo presente solicitar a Vossa

Excelência que

convoque os Senhores Secretários Municipais da Administração, Donizete do Carmo
dos Santos, e de Planejamento, Letícia Rocco Kirchner, para participarem de
reunião da Comissão de Justiça, Legislação e Redação no dia 12 de novembro de
2019, às 9 horas, e prestem esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nº 87/19, que
altera e cria dispositivos na Lei nº 3601, de 27 de julho de 1993, esclarecendo de
forma clara e didática todos os pontos do referido Projeto e, em especial, sobre o
Instituto do Planejamento.
Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos com
protestos de consideração e apreço .

•

ALEXSSAN

Presidente da Comissão de

Excelentíssimo Senhor
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente da Câmara Municipal
NESTA

BUSSOLA

stiça, Legislação e Redação

~âmtua~'
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601

C9RAÇÃO DE

SAO PAULO

Of.DAL.SPL.PM. 227/19

Bauru, 05 de novembro de 2019.

Senhor Prefeito:
Atendendo requerimento da Comissão de Justiça, Legislação e
Redação vimos solicitar a Vossa Excelência que convoque os Senhores Secretários
Municipais da Administração, Donizete do Carmo dos Santos, e de Planejamento,
Letícia Rocco Kirchner, para participarem de reunião da referida Comissão no dia 12
de novembro de 2019, às 09 horas, prestarem esclarecimentos sobre o Projeto de
Lei nº 87/19, que altera e cria dispositivos na Lei nº 3601, de 27 de julho de 1993, e
esclarecerem, de forma objetiva e didática, todos os pontos do referido Projeto e, em
especial, sobre o Instituto do Planejamento.
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos apresentando
nossos renovados protestos de consideração .

••
F ~
V
OS/ li 11""".
13· ---~

Excelentíssimo Senhor

Oficio l-2.-.,. ,~ Prot&-:olo

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

pá:I.

Prefeito Municipal de Bauru
NESTA

~

no dia

DIEGO MATHEU~~
KANASHIRO
Chefe do~~ de Proc~:f:
•

•
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601

C9RAÇÃO OE

SAO PAULO

Of.DAL.SPL.VE. 40/19

Bauru, 07 de novembro de 2019.

•

Senhor Presidente:
Considerando a impossibilidade dos Senhores Secretários
Municipais da Administração, Donizete do Carmo dos Santos, e de Planejamento,
Letícia Rocco Kirchner, de participarem de reunião da Comissão de Justiça,
Legislação e Redação agendada para o dia 12 de novembro de 2019, às 9 horas,
vimos solicitar a Vossa Excelência que encaminhe nova convocação aos mesmos
para que compareçam à reunião da referida Comissão no dia 20 de novembro de
2019, quarta-feira, às 9 horas, e esclareçam de forma clara e objetiva todos os

pontos do Projeto de Lei nº 87/19, que altera e cria dispositivos na Lei nº 3601, de 27
de julho de 1993, e, em especial, sobre o Instituto do Planejamento.
Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos com
protestos de consideração e apreço .

•

ALEXSSAND

BUSSOLA

Presidente da Comissão de J stiça, Legislação e Redação

Excelentíssimo Senhor
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Presidente da Câmara Municipal
NESTA

•

ak~~ (i,,-__
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601

C!_lRAÇÃO DE

SAO PAULO

Of.DAL.SPL.PM. 231/19

Bauru, 07 de novembro de 2019.

Senhor Prefeito:
Considerando a impossibilidade dos Senhores Secretários
•

Municipais da Administração, Donizete do Carmo dos Santos, e de Planejamento,
Letícia Rocco Kirchner, de participarem de reunião da Comissão de Justiça,
Legislação e Redação agendada para o dia 12 de novembro de 2019, às 9 horas,
vimos solicitar a Vossa Excelência que convoque os mesmos para que compareçam
à reunião da referida Comissão no dia 20 de novembro de 2019, quarta-feira, às 9
horas, e esclareçam de forma clara e objetiva todos os pontos do Projeto de Lei nº
87/19, que altera e cria dispositivos na Lei nº 3601, de 27 de julho de 1993, e, em
especial, sobre o Instituto do Planejamento.
Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos com
protestos de consideração e apreço .

•

o

Excelentíssimo Senhor
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
Prefeito Municipal de Bauru
NESTA

'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

OF. EXE Nº 426/19
P. 130.180/19

Câmara Mu 1icipal de s,iuru
Diretoria de ~polo Legislativo

Bauru, 11 de novembro de 2.019.

1 1 NOV, 2019

•

Senhor Presidente,

É o presente para e iarmos a Vossa xcelência o Pro· to e Lei nº 87/19 - SUBSTITUTIVO,
que altera e cria dispositivos na Le unicipal nº 3.601 de 27 de julho d
Atenciosas S dações,

•
Excelentíssimo Senhor
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
DO. Presidente da Câmara Municipal
NESTA

ESTADO DE SÃO PAUW

PROJETO DE LEI Nº 87/19 · SUBSTITUTIVO
Altera e cria dispositivos na Lei Municipal nº 3.601, de
27 de julho de 1.993.

P. 130.180/19

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1°

Altera o art. 16 da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 16 Revogado." (NR)

Art. 2°

Acrescenta o art. 16-A à Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:
"Art. 16-A

•

A Secretaria Municipal de Fiscalização e Licenciamento, com atribuições de realizar
a política de fiscalização do uso e a ocupação do solo, especialmente da zona urbana,
de fazer cumprir o Plano Diretor do Município de Bauru é integrada pelo Gabinete
do Secretário, contendo:
1•

II

Os Fundos e os Conselhos Municipais;

~

A Assessoria de Assuntos Institucionais;
A Secretaria Executiva;
A Divisão de Atendimento ao Público;
A Divisão de Administração e Expediente;
O Departamento de Fiscalização e Licenciamento, abrangendo:

I[[ •

IV •
V•
VI •

a) Divisão de Aprovação de Projetos, contendo:
I) Seção de Aprovação Edilfcia;
2) A Seção de Aprovação Urbanística; e
3) A Seção de Alvará e Certificado de Conclusão de Obras.
b) A Divisão de Uso e Ocupação do Solo, contendo:
1) A Seção de Licença de Atividades Permanentes e Temporárias;
2) A Seção de Licença de Atividades Rurais; e
3) A Seção de Certidões.

•

c) A Divisão de Fiscalização, contendo:
1) A Seção de Logística e Gestão de Vistorias;
2) A Seção de Notificação e Autuação; e
3) A Seção de Fiscalização Ambiental e Rural." (NR)
Art. 3°

Acrescenta o art. 20-B à Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:
"Art. 20-B

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru com estrutura
organizacional de

Secretaria Municipal com atribuições de coordenar estudos

setoriais e promover macro estudos para o planejamento municipal estabelecendo a
política de desenvolvimento urbano e socioeconômico do Município, é integrada pelo
Gabinete do Secretário, contendo:
1•

li .
III •
IV•
V •

Os Fundos e os Conselhos Municipais;
A Assessoria de Assuntos Institucionais;

A Secretaria Executiva;
A Divisão de Administração e Expediente;
A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Socioambiental,
abrangendo:
a)

b)

O Grupo Técnico de Análise de Empreendimento - GAE;
A Divisão de Pesquisa, Planejamento e Desenvolvimento Territorial,

contendo:

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Proj de Lei n' 87/19 - Substitutivo
1)
2)
3)
4)
c)

A Divisão de Diretrizes para Parcelamento e Ocupação do Solo,
contendo:

1)
2)
3)

•

d)

A Seção de Pesquisa e Estatfstica;
A Seção de Projetos Urbanfsticos;
A Seção de Planejamento Viário e Mobilidade;
A Seção de Instrumentos de Planejamento Urbano;

A Seção de Anâlise Urbanfstica;
A Seção de Anâlise Topográfica e Drenagem; e
A Seção de Análise Ambiental.

A Divisão de Cadastro e Geoprocessamento, contendo:
I)
2)
3)

A Seção de Geoprocessamento;
A Seção de Cadastro Territorial; e
A Seção de Patrimônio Imobiliário.

VI. A Coordenadoria de Habitação, contendo:
a)
b)
c)
Art. 4'

Fica extinto do quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Bauru, OI (um) cargo em comissão,
declarados em lei de livre nomeação e exoneração, de Diretor de Departamento, padrão de referência C20.

Art. 5'

Ficam criados no quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Bauru, os seguintes cargos em comissão,
declarados em lei de livre nomeação e exoneração:

Ili -

•

A Seção de Projetos Habitacionais;
A Seção de Regularização Fundiária; e
A Seção de Acompanhamento Social."

lil -

OI (um) cargo de Coordenador de Habitação, padrão de referência C-24;
OI (um) cargo de Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento, padrão de referência C24;
OI (um) cargo de Secretária de Secretaria, padrão de referência C-08;

Art. 6°

Fica criado no quadro da Prefeitura Municipal de Bauru, OI (um) cargo de Secretârio Municipal, com
subsídio de Secretário Municipal.

Art. 7°

Ficam criadas 04 (quatro) funções de confiança de Diretor de Divisão, padrão de referência C-27 da
grade salarial dos Técnicos e 10 (dez) de Chefe de Seção, com gratificação de 20% sobre o vencimento
do cargo efetivo do servidor.

Art. 8°

As descrições dos cargos em comissão, dos agentes políticos e das funções de confiança referidos nos
arts. 5°, 6º e 7°, são as encartadas no Anexo I desta Lei.

Art. 9'

Faz parte integrante desta Lei, o Anexo II contendo os organogramas:

1 - da Secretaria Municipal de Fiscalização e Licenciamento; e
H - do Instituto Municipal de Desenvolvimento e Planejamento.
Art. 10

Altera o inciso IV do § 1° do art. 5' da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de junho de 1.993, que passa ter a
seguinte redação:
..Art. 5° ( ... )
( ... )
§ lº

( ... )

2
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IV - as Divisões. subordinadas as Coordenadorias, Departamentos ou Gabinetes dos
Secretários com responsabilidades de orientação, acompanhamento, controle e
execução de ações administrativas especificas." (NR)
Art. 11

Altera o caput art. 6º da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de junho de 1.993, que passa ter a seguinte
redação:
"Art. 6° As Secretarias Municipais e a Chefia de Gabinete, poderão estruturar-se, quando necessário,
em Coordenadorias ou Departamentos e Divisões." (NR)

•

Art. 12

As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento vigente,
suplementadas, se necessário .

Art. 13

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...

•

3

ESTADO DE SÃO PAULO

-EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
li, novembro, 19

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
Temos a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Casa de Leis, o Projeto de Lei que uma vez
aprovado, promoverá a reestruturação administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal - Administração Direta. O
projeto de lei foi pensado, visando à descentralização hierárquica, o acompanhamento, controle eficiente e adequado de
seus órgãos na avaliação das ações administrativas e da modernização de gestão integrada, com o objetivo da
racionalização do uso dos recursos disponíveis e ampliação do desempenho geral do governo municipal, na entrega de
bens e serviços à sociedade, com a qualidade necessária.

•

O objetivo do projeto é extinguir a Secretaria Municipal de Planejamento e criar a Secretaria Municipal
de Fiscalização e Licenciamento, com atribuições de realizar a política de fiscalização do uso e a ocupação do solo,
especialmente da zona urbana, de fazer cumprir o Plano Diretor do Município de Bauru. Criar a Assessoria de Assuntos
Institucionais sem a nomeação ou designação de cargos comissionados ou funções de confiança (servidor concursado).
Tem a função de estabelecer um canal de comunicação entre os diversos setores da Secretaria Municipal, assessorar e
apoiar tecnicamente o titular da pasta, na articulação, acompanhamento, análise, controle e execução de projetos de sua
pasta.
Cria a Divisão de Uso e ocupação do Solo que terá a incumbência de cuidar das licenças de atividades
permanentes e temporárias urbana e rurais. Cria na estrutura organizacional da pasta uma área para lotar os Fundos e
Conselhos Municipais, para esta, não haverá cargos comissionados ou funções de confiança (servidor concursado) e a
finalidade é contribuir para a definição dos planos de ação da cidade, através de reuniões periódicas e discussões, atuando

de maneira diferente, de acordo com a sua especificação. Mantém a Secretaria Executiva e a Divisão de Administração e
Expediente para que atuem no atendimento, relacionamento, documentação e execução com responsabilidades de
orientação, acompanhamento, controle e execução de ações administrativas, operacionais e de recursos humanos
específicas. Mantém também a Divisão de Aprovação de Projetos com toda a sua estrutura.

•

Também propomos a criação do Instituto Municipal de Planejamento com estrutura organizacional de
Secretaria Municipal, com atribuições de coordenar estudos setoriais e promover macro estudos para o planejamento
municipal estabelecendo a política de desenvolvimento urbano e socioeconômico do Município. Cria a Assessoria de
Assuntos Institucionais sem a nomeação ou designação de cargos comissionados ou funções de confiança (servidor
concursado). Tem a função de estabelecer um canal de comunicação entre os diversos setores da Secretaria Municipal,
assessorar e apoiar tecnicamente o titular da pasta, na articulação, acompanhamento, análise, controle e execução de
projetos de sua pasta.
Cria a Coordenadoria de Habitação com a função de organizar as demandas atuais e futuras do
município em relação às questões urbanísticas da cidade, cria a Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento
Socioambiental com o objetivo atuar no planejamento e na implementação de ações socioambientais de forma coletiva. a
fim de contribuir para a resolução dos problemas da cidade.
Cria a Divisão de Pesquisa, planejamento e desenvolvimento territorial que será responsável em cllidar
dos projetos urbanísticos, do planejamento viário e mobilidade e do planejamento urbano do município, cria também a
Secretaria executiva e a Divisão de Administração e Expediente que são unidades de atendimento, relacionamento,
documentação e execução com responsabilidades de orientação, acompanhamento, controle e execução de ações
administrativas, operacionais e de recursos humanos específicas.
Cria na estrutura organizacional da pasta uma área para lotar os Fundos e Conselhos Municipais, para
esta, não haverá cargos comissionados ou funções de confiança (servidor concursado) e a finalidade é contribuir para a
definição dos planos de ação da cidade, através de reuniões periódicas e discussões, atuando de maneira diferente, de
acordo com a sua especificação. Reaproveita a Divisão de Cadastro, da Secretaria de Planejamento para o Instituto e o
reestrutura para que também fique responsável pelo geoprocessamento do município. Reaproveita também a Divisão de
Diretrizes e Normas para o Instituto e a reestrutura para que também fique responsável pelo parcelamento e ocupação de
solo do município. Reaproveita ainda da Seplan para o Instituto de Planejamento, o Grupo Técnico de Análise de
Empreendimento - GAE que tem a responsabilidade de fazer análise do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), nos
processos de aprovação de empreendimentos classificados como polos geradores de tráfego ou sujeito à impacto
urbanístico.
4
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Para dar plena execução a esse projeto de lei, propomos a extinção de 01 (um) cargo em comissão de
Diretor de Departamento, bem como a criação de OI (um) cargo de Coordenador de Habitação, padrão de referência C-24;
de OI (um) cargo de Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento, padrão de referência C-24; de OI (um) cargo de
Secretária de Secretaria, padrão de referência C-08; de OI (um) cargo de Secretário Municipal, padrão de referência, o
subsídio do Secretário Municipal; de 04 (quatro) funções de confiança de Diretor de Divisão, padrão de referência C-27 da
grade salarial dos Técnicos e de 10 (dez) funções de confiança de Chefe de Seção, com gratificação de 20% da referência
do cargo efetivo do servidor.
Visando a adequação da estrutura organizacional das Secretarias Municipais ao projeto, propomos
também a alteração do inciso IV, do§ 1° do art. 5° e do artigo 6°, da lei 3.601, de 27 de junho de 1993, incluindo no nível
hierárquico de subordinação das Divisões, as Coordenadorias e Gabinete do Secretário e ainda a possibilidade das

Secretarias Municipais e Chefia de Gabinete, quando necessário, se estruturarem em Coordenadorias, Departamentos ou
Divisões.

•

Com essas alterações, o quadro de cargos em comissão, de agentes políticos e de funções de confiança
d esses óãfiarãd
re:1 os, 1c o a see:umte
- ~orma:

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE
CONFIANÇA

EXISTENTE

PROPOSTO

RESULTADO

Cl~

1

1

o

~

2

1

-1

1

1

5

5

o
o

14

9

-5

Ul O

SECRETÁRIA DE SECRETARIA

.( Ul

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

õ2

<<
f-< -

SECRETÁRIO MUNICIPAL

-

Ul U

~ô
"' :l

DIRETORIA DE DIVISÃO

CHEFIA DE SEÇÃO

TOTAL GERAL
23
17
-6
Obs: Dos 23 cargos e funções de confiança que ex1st1am na Secretana de Plane1amento, foram extintos OI Diretor
de Departamento e 05 Chefes de Seção, Os demais cargos em comissão e funções de confiança foram
reaproveitados na Secretaria de Fiscalização e Licenciamento.

..

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE
CONFIANÇA

•

SECRETÁRIA DE SECRETARIA
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
COORDENADOR DE HABITAÇÃO

Cl

~

0 Ul

~~

z

"' ,_J
<
é,

...

DIRETORIA DE DIVISÃO
CHEFIA DE SEÇÃO

PROPOSTO

RESULTADO

o

1

1

o

1

1

o
o
o
o
o

1

1

1

1

4

4

15

15

Ul 0

f-< .'.!;
- Ul
f-<

SECRETÁRIO MUNICIPAL

EXISTENTE

TOTAL GERAL
23
23
Obs: Foram criados OI Secretário Mumc1pal, 01 Secretária de Secretário, 02 Coordenadores, 04 funções de
Confiança de Diretor de Divisão e 15 funções de confiança de Chefe de Seção, porém considerando o
reaproveitamento de 05 funções de Chefe de Seção da SEPLAN que foram extintos, assim, será necessária a criação
de 10 funções de Chefe de Seção.

..

Essa alterações são muito importantes para nosso Município, pois esta estrutura organizacional foi
criada para a realidade de duas décadas atrás, quando tínhamos uma população resídente de pouco mais de 200 mil
habitantes e demandava estruturas de serviço menores. Hoje, nossa cidade deve oferecer condições de atender
satisfatoriamente aos anseios de quase 400 mil habitantes, com uma realidade de serviços mais complexa, em quantidades
cada vez maiores, inclusive por força de serviços transferidos de outras esferas governamentais para o município.
Cumpre-nos esclarecer também que este projeto, inicialmente haverá impacto mensal de R$ 37.155,54
(trinta e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta cinquenta e quatro centavos). No entanto este impacto
financeiro será reduzido a zero quando realizarmos a reestruturação completa das todas as Secretarias Municipais com o
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objetivo de trazer uma nova visão de gestão dos serviços públicos
ser implantada, buscando adequar às
necessidades da população, com a capacidade de uma rápida respos
suas de andas. Para isso se faz necessária uma
máquina pública moderna, preparada para assumir as no
isponí eis e principalmente, possibilitando ao
gestor público atuar dentro de sua área de especiali
Destarte, pela relevânci

Atenciosas Sauda es,

PREF !TO

•
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=ANEXOI=
1 - DESCRIÇÃO DO CARGO DE AGENTE POLÍTICO
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL
PADRÃO: Subsídio do Secretário Municipal
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado Ao Prefeito Municipal

Descrição Detalhada:
Administrar a Secretaria Municipal, definindo diretrizes, planejando, coordenando e supetvisionando ações, alinhados
com o projeto de governo.
Administrar organizações da esfera pública e relacionadas.
Administrar recursos financeiros, compras, contratos, materiais, patrimônio, recursos de informática, serviços de

infraestrutura e infonnações institucionais.
Apresentar ao Prefeito Municipal o relatório anual da gestão na Secretaria.

•

II - DESCRIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO DECLARADOS EM LEI DE LIVRE NOMEAÇÃO E
EXONERAÇÃO
CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE HABITAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-24 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo.
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Secretário Municipal.
Descrição Detalhada:
Articular a Polftica Municipal de Habitação com a política de desenvolvimento urbano e com as demais políticas públicas
do Município.
Avaliar a viabilidade de projetos.
Coordenar a formulação da Polftica Municipal de Habitação.

Coordenar a articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil.
Coordenar projetos, programas e ações da área.
Coordenar recursos financeiros relacionados à área, inclusive junto aos órgãos, entidades e programas federais e estaduais
de habitação.
Coordenar o estímulo à participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política
Municipal de Habitação.
Coordenar a realização de estudos e pesquisas da ârea.
Gerenciar a qualidade da prestação de serviços.
Identificar prioridades.
Propor alternativas estratégicas.
CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-24 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo.
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Secretário Municipal.
Descrição Detalhada:
Articular a Política Municipal de planejamento e desenvolvimento com a política de habitação e com as demais políticas
públicas do Município.
Avaliar a viabilidade de projetos.
Coordenar a formulação da Política Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.

Coordenar a articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil.
Coordenar projetos, programas e ações da área.
Coordenar recursos financeiros relacionados à área. inclusive junto aos órgãos, entidades e programas federais e estaduais

de Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar o estímulo à participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Polftica
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar a realização de estudos e pesquisas da área.
Gerenciar a qualidade da prestação de serviços.
Identificar prioridades.
Propor alternativas estratégicas.
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•

CARGO EM COMISSÃO: SECRETÁRIA DE SECRETARIA
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-08 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado aos Coordenadores, ou Chefe de Gabinete ou Secretários Municipais,
Descrição detalhada:
Administrar agenda pessoal do Secretário.
Administrar e atualizar arquivos.
Anotar informações.
Assessorar no preparo de apresentações.
Assessorar o superior nas atividades que lhe forem delegadas e que demandam relação de confiança, alinhadas com o
projeto de governo.
Assistir e secretariar em reuniões, quando designado.
Atender, encaminhar e fazer chamadas telefônicas.
Cadastrar e catalogar documentos.
Cobrar ações, respostas e relatórios .
Controlar correspondência eletrônica (e-mail).
Criar e manter atualizados os dados de entidades, contatos e locais.
Digitar e formatar documentos.
Elaborar e enviar informações para o Diário Oficial.
Elaborar relatórios, convites, convocações, planilhas e gráficos.
Gerenciar a tramitação de processos.
Levantar e direcionar informações.
Levantar necessidades de material.
Receber e transmitir fax.

Receber. protocolar, triar, destinar e registrar correspondência.
Recepcionar, orientar e encaminhar pessoas.
Redigir oficios, memorandos, cartas, convocações e atas.
Reproduzir documentos (fotocópia).

III - DESCRIÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA OCUPADAS EXCLUSIVAMENTE POR SERVIDORES
EFETIVOS
FUNÇÃO DE CONFIANÇA: CHEFE DE SEÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Gratificação de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor.
NÍVEL HIERÁRQUICO: subordinado ao Diretor de Divisão, Diretor de Departamento, Gerente Executivo,
Coordenador ou Secretário Municipal.
Descrição Detalhada:
Acompanhar a execução de projetos e ações da área de sua competência.
Acompanhar e controlar os projetos e ações administrativas no âmbito de sua Seção, alinhados com o projeto de governo.
Avaliar aplicabilidade das normas vigentes.
Coordenar utilização de infraestrutura.
Dirigir equipes da Seção.
Estabelecer metas e prioridades da Seção.
Opinar, conclusivamente, sobre todas as questões em matérias no âmbito de sua Seção e decidir, motivadamente aquelas
de sua competência.
Planejar ações estratégicas para a Seção.
Prestar assessoria e assistência direta e imediata ao superior hierárquico.
Propor modificações nas nonnas.
Supervisionar movimentação e conservação de materiais e patrimônio.
FUNÇÃO DE CONFIANÇA: DIRETOR DE DIVISÃO
CARGA HORÁRIA: 40 (Quarenta) Horas Semanais
PADRÃO: C-27 da grade salarial dos Técnicos (Lei 5975/2010) mais uma gratificação de 40% (quarenta por cento) da
mesma referência, salvo se optar pelo vencimento do cargo efetivo, onde lhe será devido apenas a gratificação sobre a
mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo, se mais vantajoso, a critério do servidor.
NÍVEL HIERÁRQUICO: subordinado ao Diretor de Departamento, Gerente Executivo, Coordenador ou Secretário.
Descrição Detalhada:
Acompanhar a execução de projetos da área.
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Acompanhar e controlar os projetos e ações administrativas no âmbito de sua Divisão, alinhados com o projeto de
governo.
Avaliar aplicabilidade das nonnas vigentes.
Coordenar e supervisionar ações operacionais.
Coordenar utilização de infraestrutura.
Dirigir equipes da Divisão.
Estabelecer metas.
Exercer atribuições delegadas pelo seu superior hierárquico.
Identificar pontos críticos e prioridades da Divisão.

Opinar, conclusivamente, sobre todas as questões e matérias no âmbito de sua Divisão e decidir, motivadamente, aquelas
de sua competência.

Orientar, acompanhar e controlar as ações administrativas no âmbito de sua Divisão.
Planejar ações estratégicas para a Divisão.
Prestar assessoria e assistência direta e imediata ao superior hierárquico.
Propor modificações nas normas.
Supervisionar movimentação e conservação de materiais e patrimônio.
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=ANEXO II=
ORGANOGRAMAS
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Bauru, 14 de novembro de 2019.
OF GP 2355/19
Câmara Mu 1icipal de Bauru
Diretoria de 4.poio Legislativo

Excelentíssimo Senhor
José Roberto Martins Segalla
Presidente da Câmara Municipal

1 9 NOV. 2019
Ef':ITRAD

Hora IÇ,l1,S (a)

,
J

•

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Senho ·
claração de Ordenador
da Despesa, Ref. Processo 130.180/2019-Impacto Salarial C gos e, omissão e Funções de
Confiança para ser incluído o presente documento ao Pro· to de L substitutivo ao Projeto
de Lei 87/19, que se encontra nesta Casa de Leis·......--+--....

•

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy - Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: (14) 3235-1000
www.bauru.sp.gov.br

•

•

ESTADO DE SÃO PAULO

•

REF. PROCESSO 130.180/2019 - IMPACTO SALARIAL CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE
CONFIANÇA

Declaração de Ordenador da Despesa
(Atendimento ao art.16 da Lei de Responsabilidade Fiscal)

Na qualidade de ordenador da despesa, declaro que o presente gasto dispõe
de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de
caixa. Conformando-se às orientações do Plano Plurianual e da Lei de
Diretrizes Orçamentárias,

motivo

pelo

qual,

foi

encartado

cópia

do

respectivo anexo desses instrumentos orçamentários do Município.
•

Em

seguida,

estimo

o

impacto trienal

da

despesa,

nisso

também

considerando sua eventual e posterior operação:
1

Unid. Valor
1

R
%
%

463.701 26
O 0497%
O 0497%

Exercício 2021

•

R

482.249 31
O 0492%
O 0492%

R
%
%

503.950 53
O 0490%
0,0490%

019.

EVERSON D

CHI

Secretário de E onomia e Finanças

; Pr
20 (Previsão IPCA): R$ 932.991.624,90
;; Pr
2.991.624,90
;;, Previsão
ura 2021 (Previsão IPCA): R$ 979.546.706, 15
;v Previsão
979.546.706, 15
'Previsão rçamento refeitura 2022 (Previsão IPCA): 1.028.524.041 ,45
~ Previsão do caixa 2022: R$ 1.028.524.041,45
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal
Dr. José Roberto Martins Segalla

•

Venho justificar minha ausência na reunião da Comissão de Justiça, a ser
realizada no dia 20 de novembro de 2019, em razão de audiência que ocorrerá no Ministério
do Desenvolvimento Regional nessa mesma data, a qual irá tratar da liberação de recursos
para o Município de Bauru.
Tentamos de toda forma promover a compatibilização das agendas até o
dia de hoje, porém não houve viabilização.
Por tal razão, a Diretora de Planejamento Natasha Lamônica irá representar
a Secretaria de Planejamento na reunião da Comissão de Justiça. Mantenho-se a disposição
para eventuais esclarecimentos .

•

Secretária de Planejamento

•

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601

q>RAÇÃO DE

SAO PAULO

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

Nomeio Relator do presente processo o Vereador:

n~s\~~~
Em -2.0de

~~\\>--

~

DROBUSSOLA

•

de 2019.

•

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601

Solicitamos seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal para que
encaminhe cópia integral do processo administrativo referente
ao Projeto de Lei nº 87/19, processado sob nº 220/19, que
altera e cria dispositivos na Lei nº 3601, de 27 de julho de
1993, inclusive com os pareceres da Secretaria Municipal de
Negócios Juríd·cos e demais pareceres técnicos.
Bauru, 20
n vempro
de 2019.
/ ,
BENEDIT

Relator

or.P esidente da Câmara Municipal:
Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria,
solicitamos encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito
Municipal.
Bauru, 20 de n vembro de 2019.

ALEXSSAND

Presidente da

•

q>RAÇÃO DE

SAO PAULO

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e
Redação:

•

•

BUSSOLA

omissão de Justiça, Legislação e Redação

A
Diretoria de Apoio Legislativo:
Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito Municipal, conforme
solicitação.
Baurr.1J1,-,20-,de,RQll

JO

?firf&4H'f,~spacho supr Segue cópia do ofício.
Bauru, 20 de novembro de 019.

~~~,~
JosÉ SCHIAV

RONALDO

Diretor de Apoio Legislativo

NE
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601

•

CgRAÇÃODE

SAO PAULO

Of.DAL.SPL.PM. 240/19

Bauru, 20 de novembro de 2019.

•

Senhor Prefeito:
Em anexo, estamos encaminhaf!dO manifestação do Relator da
Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Vereador Benedito Roberto Meira,
sobre o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 87/19, processado sob nº 220/19, que altera
e cria dispositivos na Lei nº 3601, de 27 de julho de 1993, a fim de que Vossa
Excelência tome as providências necessárias para atender ao requerido pela
Comissão.
No aguardo da mais breve

resposta,

subscrevemo-nos

apresentando nossos renovados protestos de consideração .

•
Oficio
Pé!:I..

2t) v-10/ 1, f'õo!ooolo tll 4
e. 5 "1/Ytr no dia a.,\ fl I J..IJ

~.

Excelentíssimo Senhor
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
Prefeito Municipal de Bauru
NESTA

~ \~ ~-

DíEGO MATHEUS CARVALHO KANASHiRO
Chem do Serviço de Procedimaotoo L ;!ls!ivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULo
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Secretaria do Negócios Jurídicos

Em atenção à solicitação do Senhor Prefeito, a Secretaria de Administração elaborou minuta de
projeto de lei, trans-feFledo-as-divis1íes-de--licitaçã0-das.Secr.etarias..de.Administração;--Saúde·e"Edueaçã<>-Pata a._,
Soore!aFia-de-Finanças, transferindo a TI para o Gabinete do Prefeito, extinguindo a Secretaria de
Planejamento e criando as Secretarias de Governo, de Fiscalização e Licenciamento e o Instituto de
Planejamento, criando também as Coordenadorias Temáticas, assim como criando cargos em comissão e
funções de confiança com o objetivo de dar plena execução a esta lei.
· Portanto, nos termos da Lei 5804/2009, encaminho a minuta a essa Secretaria para análise jurídica
quanto aos cargos criados, assim como das Secretarias criadas, especialmente quanto ao Instituto de

•

Planejamento, se pode ser criado da forma proposta ou se deve ser em legislação própria.
Esclareço ainda que após a análise dessa Secretaria, os autos ·serão· encaminhados à Secretaria de
Finanças para verificar se há dotação orçamentária e em caso positivo, a elaboração do formulário "ordenador
de despesas" para a assinatura dos Secretários de Finanças e Sr. Prefeito, o envio à Funprev para elaboração
da avaliação atuarial prévia e por fim, o envio ao sr. Prefeito para autorização quanto ao envio à Câmara
Municipal.
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Processo Administrativo nº 130180/2019
A Sra Diretora de Divisão da Procuradoria Consultiva

O Sr. Secretário de Administração solicita parecer jurídico a
respeito do presente projeto de lei que visa alterar e criar dispositivos na Lei Municipal nº
3601/93.

O presente projeto de lei visa a adequação da estrutura
organizacional, transferindo a TI para o Gabinete do Prefeito; extingue a Secretaria de
Planejamento e cria as Secretarias de Governo, de Fiscalização e Licenciamento e o Instituto de
Planejamento; cria ainda as Coordenadorias Temáticas; cria cargos em comissão e funções de
confiança.

No artigo 1º do projeto de lei cria no artigo 4° da Lei Municipal nº
3601/93, diretamente ligados no Gabinete do Prefeito, nos incisos IX a XIV as seguintes
Coordenadorias: de Segurança Pública, da Cidadania e Direitos Humanos, da Juventude, da
Pessoa com Deficiência, dos Direitos dos Animais e da Tecnologia da Informação. Os
respectivos cargos em comissão estão sendo criados no número de cinco, com denominação
genérica de Coordenador Estratégico, referência Cl2 (artigo 11, III do projeto de lei).

Consta na exposição de motivos que qs ocupantes destes cargos
em comissão farão a coordenação de políticas públicas desenvolvidas nas Comissões,
Conselhos ou mesmo Secretarias Municipais nas diversas áreas de atuação.
No inciso XIV do artigo 1° do projeto de lei, ternos a criação da
estrutura organizacional da Coordenadoria de Tecnologia de Informação ligada diretamente ao
Gabinete do Prefeito, abrangendo:

a Seção de Instrução de Processos, Atos e Registros;

1
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b. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação;
c. Gestão de Projetos, Contratos e Convênios;
d.Divisão de Sistemas e Aplicações abrangendo a Seção de
Desenvolvimento e Seção de Banco de Dados;
e.Divisão de Suporte Técnico abrangendo a Seção de Assistência ao
Usuário e a Seção de Manutenção de Máquinas;
f.Divisão de Infraestrutura e Operações abrangendo a Seção de Redes
e Servidores, a Seção de Instalação e Cabeamento, a Seção de
Telecomunicações.

O cargo de Coordenador de Informática já consta no quadro de
cargos em comissão com referência C24.

O artigo 2° do projeto de lei revoga o §3°, o inciso I e alíneas "a",
"b" e "c" do artigo 12 da Lei Municipal nº 3601/93, retirando o Departamento de
Processamento de Dados da Secretaria Municipal de Finanças.

No artigo 3° do projeto de lei revoga o artigo 16 da Lei Municipal
nº 3601/93 que regulamentava a SEPLAN.

No artigo 4° cria o artigo 16A institnindo a Secretaria Municipal
de Fiscalização e Licenciamento com atribuições de realizar a política de fiscalização do uso e
ocupação do solo, especialmente da zona urbana, de fazer cumprir o Plano Diretor do
Município de Bauru, passando a ser integrada por:

I.Os Fundos e os Conselhos Municipais;
II.A Assessoria de Assuntos Institucionais;
III. A Secretaria Executiva;
IV. Divisão de Atendimento ao Público;
V.A Divisão de Administração e Expediente;
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VI. Departamento de Fiscalização e Licenciamento, abrangendo:

•

a)
1)
2)
3)

A
A
A
A

b)
1)
2)
3)

A Divisão de Uso e Ocupação do Solo, contendo:
A Seção de Licença de Atividades Permanentes e Temporárias;
A Seção de Licença de Atividades Rurais; e
A Seção de Certidões.

c)
1)
2)
3)

A Divisão de Fiscalização, contendo:
A Seção de Logística e Gestão de Vistorias;
A Seção de Notificação e Autuação; e
A Seção de Fiscalização Ambiental e Rural.

Divisão de Aprovação de Projetos, contendo:
Seção de Aprovação Edilícia;
Seção de Aprovação Urbanística; e
Seção de Alvará e Certificado de Conclusão de Obras.

Os incisos I a V serão subordinados diretamente ao Secretário de
Fiscalização e Licenciamento.

No artigo 5° cria o artigo 20A na Lei Municipal nº 3601/93
instituindo a Secretaria Municipal de Governo com atribuições de realizar a articulação política
do Governo Municipal nas relações com as esferas de governo, demais poderes e órgãos da
Prefeitura e nos assuntos técnicos, administrativos, sociais do Município. É integrada pela
Secretaria Executiva e Assessoria de Assuntos Institucionais.

Neste caso, está sendo criada uma Secretaria Municipal apenas
para "articulação política", o que, na prática, seria função implícita do cargo em comissão de
Chefe de Gabinete.

Não vislumbramos compatibilidade desta Secretaria Municipal
com apenas o Secretário Municipal e respectivo Secretário de Secretaria, coexistindo
paralelamente com o cargo em comissão de Chefe de Gabinete e a estrutura organizacional do
Gabinete do Prefeito.
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Apesar estar definida como Secretaria Municipal, não possm
estrutura

organizacional,

não

se

enquadrando

no

padrão

de

Secretaria/Departamento/Divisões/Seções.

Entendemos que mais viável seria a criação de um cargo em
comissão para a realização de referida função.

No artigo 6° do projeto de lei cria o Instituto de Planejamento e
Desenvolvimento de Bauru com estrutura organizacional de Secretaria Municipal e atribuições
de coordenar estudos setoriais e promover macro estudos para o planejamento municipal,
estabelecendo a política de desenvolvimento urbano e socioeconôrnico do Município.

É integrado pelo Gabinete do Secretário contendo:
I.
II.
III.
IV.
V.

Os Fundos e os Conselhos Municipais;
A Assessoria de Assuntos Institucionais;
A Secretaria Executiva ;
A Divisão de Administração e Expediente;
A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento
Socioambiental, abrangendo:

a)
O Grupo Técnico de Análise de Empreendimento- GAE;
b) A Divisão de Pesquisa, Planejamento e Desenvolvimento
Territorial, contendo:
1) A Seção de Pesquisa e Estatística;
2) A seção de Projetos Urbanísticos;
3) A Seção de Planejamento Viário e Mobilidade;
4) A Seção de Instrumentos de Planejamento Urbano, Avaliação e
Perícia
e)
A Divisão de Diretrizes para Parcelamento e Ocupação do Solo,
contendo:
1) A Seção de Análise U rbanistica;
2) A seção de Análise Topográfica e Drenagem; e
3) A Seção de Análise Ambiental.
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d) A Divisão de Cadastro e Geoprocessamento, contendo:
1)A Seção de Geoprocessamento;
2)A Seção de Cadastro Territorial; e
3)A Seção de Patrimônio Imobiliário.

_--

VI.A Coordenadoria de Habitação, contendo:
1)
2)
3)

A Seção de Projetos Habitacionais;
A Seção de Regularização Fundiária; e
A Seção de Acompanhamento Social.

Apesar de constar que o Instituto de Planejamento possm
estrutura de Secretaria Municipal, também não possui a estrutura padrão de Secretaria
Municipal com Secretário/Departamentos/Divisões/Seções.

No artigo 8° do projeto de lei ena no quadro de cargos em
comissão um cargo de Coordenador de Habitação e um cargo de Coordenador de Planejamento
e Desenvolvimento, ambos referência C24 (artigo 8°, I e II) para esta Secretaria.

No artigo 7º do projeto de lei extingue dois cargos em comissão
de Diretor de Departamento.

No artigo 8° do projeto de lei cria no quadro de cargos em
comissão: um cargo de Coordenador de Habitação e um cargo de Coordenador de
Planejamento e Desenvolvimento, ambos referência C24 (já relacionados anteriormente); cinco
cargos de Coordenador Estratégico referência C12; dois cargos de Secretária de Secretaria
referência C8 para as novas secretarias municipais criadas e um cargo de Gerente Geral de
Compras referência C26.

No artigo 9° do projeto de lei cria dois cargos de Secretário
Municipal como já relacionado anteriormente, para a Secretaria Municipal de Governo e para o
Instituto de Planejamento.

5
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No artigo 1O do projeto de lei cria seis funções de confiança de
Diretor de Divisão referência C27 da grade salarial dos Técnicos e quinze de Chefe de Seção
com gratificação de 20% da respectiva referência.

No artigo 11 do projeto de lei apresenta a alteração do quadro de
cargos em comissão incluindo os cargos criados, nos termos do artigo 71 da LOMB que
disciplina ser obrigatória a fixação, por lei, de quadro de lotação numérica de cargos e funções,
sem o que não será permitida a nomeação ou contratação de servidores.

No artigo 12 do projeto de lei, no anexo I apresenta as descrições
dos cargos em comissão, agentes políticos e funções de confiança.

Com relação aos cargos em comissão de Controlador Geral e de
Auditor Geral reiteramos a manifestação formalizada no processo administrativo nº 37199/10
no sentido de não concordar com a compatibilidade das funções dos cargos com as de
Engenheiro, no sentido de que as áreas de autuação de Engenheiro (atividades de construção
civil e infraestrutura) não correspondem às dos cargos da Controladoria Geral do Município
que possuem como área de atuação fiscalização financeira, contabilidade e auditoria do

Poder Executivo.
As atribuições na área de engenharia da Controladoria
podem ser efetuadas mediante perícias e inspeções técnicas, atribuições típicas do cargo efetivo
de Engenheiro/ Engenheiro Civil.

No artigo 13 apresenta o anexo II com os organogramas.

O Supremo Tribunal Federal (STF) em recente julgamento
i,-

1firmou sua jurisprudência dominante no sentido de que a criação de cargos em comissão

i·. -mente

se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se

6
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prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. O tema é objeto
do Recurso Extraordinário (RE) 1041210, que teve repercussão geral reconhecida.

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o
exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se
prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou
operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a
autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o
número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo
que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de
forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

Assim, os cargos em comissão criados seguem as regras impostas
na repercussão geral do STF, devendo apenas a Secretaria de Administração confirmar que o
presente projeto de lei, quanto a criação de cargos em comissão, está de acordo com
percentual mínimo de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração da Prefeitura
Municipal de Bauru a serem preenchidos por servidores municipais efetivos fixados em 30%
do total de cargos existentes nos termos da Lei Municipal nº 6657/15.

Para a criação de despesa que provoque o aumento com despesa de
pessoal, há necessidade de atendimento ao inciso I do artigo 21 da Lei de Responsabilidade
Fiscal que exige o cumprimento das exigências dos artigos 16 e 17 da mesma lei, do inciso XIII
do artigo 37 e do§ 1º do artigo 169 da Constituição Federal.

7
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O artigo 169,§ 1º da Constituição Federal dispõe:

Artigo 169 - A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os
limites estabelecidos em lei complementar.
§1º - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de

carreira, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer
título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta,

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só
poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender
às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes;

II -

se houver autorização específica em lei de diretrizes

orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e sociedades de

economia mista.
Por sua vez, os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal
dispõem:
Art.

16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação

governamental

que

acarrete

aumento

da

despesa

será

acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual
8
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e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias.
§ 12 Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação
específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de
forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a
realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os
limites estabelecidos para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes
orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos,
prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja
qualquer de suas disposições.
§ 22 A estimativa de que trata o inciso I do caput será

acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.
§ 32 Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada

irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes
orçamentárias.
§ 42 As normas do caput constituem condição prévia para:

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução
de obras;
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 32 do art. 182
da Constituição.

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.Nº•__.iia:::::l,..!:..!_ _-'1+-l---l

FOLHAS 'J..C{,
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa
corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução

por um período superior a dois exercícios.
§ l.!! Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o

caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso l

do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu cnsteio.

•

§ 2.!! Para efeito do atendimento do § l.!!, o ato será acompanhado de
comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as
metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § l .!! do
art. 4.!!, devendo seus efeitos f"manceiros, nos períodos seguintes, ser
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução
permanente de despesa.

§ 32 Para efeito do § 22, considera-se aumento permanente de receita o
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo,
majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 42 A comprovação referida no § 22, apresentada pelo proponente,

•

conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo
do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do
plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 52 A despesa de que trata este artigo não será executada antes da

implementação das medidas referidas no § 22, as quais integrarão o
instrumento que a criar ou aumentar.

10
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§ 62 O disposto no § 12 não se aplica às despesas destinadas ao serviço
da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata
o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 72 Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por
prazo determinado.
O Parágrafo Único, mc1so I do artigo 22 da Lei de
Responsabilidade Fiscal veda expressamente a criação de cargo e o provimento de cargo

•

público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, se a despesa com pessoal
exceder a 95% do limite (limite prudencial) .
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95%

(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou
órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença

•

judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a
revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo. emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de
pessoal a qualquer titulo, ressalvada a reposição decorrente de
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aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação,
saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II
do § 6° do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de
diretrizes orçamentárias.
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido

no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem
prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente
terá de ser eliminado nos dois guadrimestres seguintes, sendo pelo
menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as
providências previstas nos §§ 3° e 4° do art. 169 da Constituição.
Pelo último índice publicado, a despesa com pessoal encontra-se
abaixo do limite prudencial, não havendo impedimento para o presente projeto de lei de criação
de cargos, o que deve ser confirmado pelo Sr. Secretário de Finanças no momento do
encaminhamento à Câmara Municipal.
Foram apresentados os impactos salariais às fls. 31/32, faltando a
declaração do ordenador de despesa e parecer atuarial da FUNPREV .

O artigo 264 da Lei Municipal nº 5631/08 que instituiu o Plano
Diretor Participativo disciplina que as estratégias deverão obedecer o disposto na citada lei
sendo acompanhadas de ações administrativas da Prefeitura Municipal de Bauru como a
modernização e adequação da estrutura administrativa visando dar andamento às diretrizes,
orientações e providências prioritárias. No entanto,

não vislumbramos obrigatoriedade na

criação do Instituto de Planejamento por lei específica.

12
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Ante

o

exposto,

entendemos

não

haver

ilegalidade

ou

inconstitucionalidade no presente projeto de lei, apenas apontamos as sugestões acima à título
de colaboração. Indicamos ainda providências a serem tomadas necessárias ao procedimento
administrativo de criação de cargos.

Bauru, 13 de setembro de 2019.

Gabriel

ar ~ a

Procuradora Jurí ca Municipal

•
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Processo Administrativo nº 130180/2019
A Sra. Diretora de Divisão da Procuradoria Consultiva

O Sr. Secretário de Administração apresenta-nos nova
minuta de projeto de lei que visa alterar e criar dispositivos na Lei Municipal nº
3601/93.

A minuta inicial foi reduzida para constar na estrutura
organizacional apenas a criação da Secretaria de Fiscalização e Licenciamento e o
Instituto de Planejamento; criar duas Coordenadorias Temáticas; criar cargos em

•

comissão e funções de confiança.

No artigo 1º do projeto de lei revoga o artigo 16 da Lei
Municipal nº 3601/93 que regulamentava a SEPLAN.

No artigo 2° cria o artigo 16A instituindo a Secretaria
Municipal de Fiscalização e Licenciamento com atribuições de realizar a política de
fiscalização do uso e ocupação do solo, especialmente da zona urbana, de fazer
cumprir o Plano Diretor do Município de Bauru, passando a ser integrada por:

I.Os Fundos eos Conselhos Municipais;
II.A Assessoria de Assuntos Institucionais;
III.A Secretaria Executiva;
IV. Divisão de Atendimento ao Público;
V.A Divisão de Administração e Expediente;
VI. Departamento
abrangendo:

de

Fiscalização

e

Licenciamento,

a) A Divisão de Aprovação de Projetos, contendo:
1) A Seção de Aprovação Edilícia;
2) A Seção de Aprovação Urbanística; e
3) A Seção de Alvará e Certificado de Conclusão de
Obras.
b) A Divisão de Uso e Ocupação do Solo, contendo:
1) A Seção de Licença de Atividades Permanentes e
Temporárias;
2) A Seção de Licença de Atividades Rurais; e
3) A Seção de Certidões.

1

c)
1)
2)
3)

PROC. N2

lV>II~

FOLHAS

Ul

~

'\

--·

A Divisão de Fiscalização, contendo:
A Seção de Logística e Gestão de Vistorias;
A Seção de Notificação e Autuação; e
A Seção de Fiscalização Ambiental e Rural.
Os incisos I a V serão subordinados diretamente ao

Secretário de Fiscalização e Licenciamento.

No artigo 3° do projeto de lei cria o artigo 20B, o
Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru com estrutura organizacional

•

de Secretaria Municipal e atribuições de coordenar estudos setoriais e promover
macro estudos para o planejamento municipal, estabelecendo a política de
desenvolvimento urbano e socioeconômico do Município.
É integrado pelo Gabinete do Secretário contendo:

I. Os Fundos e os Conselhos Municipais;
II. A Assessoria de Assuntos Institucionais;
m. A Secretaria Executiva ;
IV. A Divisão de Administração e Expediente;
V. A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento
Socioambiental, abrangendo:

•

a) O Grupo Técnico de Análise de EmpreendimentoGAE;
b) A Divisão de Pesquisa, Planejamento e
Desenvolvimento Territorial, contendo:
1) A Seção de Pesquisa e Estatística;
2) A seção de Projetos Urbanísticos;
3) A Seção de Planejamento Viário e Mobilidade;
4) A Seção de Instrumentos de Planejamento Urbano,
Avaliação e Pericia.
c) A Divisão de Diretrizes para Parcelamento e Ocupação
do Solo, contendo:
1) A Seção de Análise Urbanística;
2) A seção de Análise Topográfica e Drenagem; e
3) A Seção de Análise Ambiental.

d) A Divisão de Cadastro e Geoprocessamento, contendo:
l)A Seção de Geoprocessamento;
2)A Seção de Cadastro Territorial; e
3)A Seção de Patrimônio Imobiliário.

VI.A Coordenadoria de Habitação, contendo:
l)
2)
3)

A Seção de Projetos Habitacionais;
A Seção de Regularização Fundiária; e
A Seção de Acompanhamento Social.

No parecer de fls. 25/37 apontamos que apesar de
constar no projeto de lei que o Instituto de Planejamento possui estrutura de Secretaria
Municipal, não constava a estrutura padrão de Secretaria Municipal com
Secretário/Departamentos/Divisões/Seções. Assim foram apresentados os artigo l O e
11 do projeto de lei adequando a estrutura ao conteúdo da Lei Municipal nº 3601/93 .

•

No artigo 11 do projeto de lei altera a redação do artigo
6° da Lei Municipal nº 3601/94 permitindo que as Secretarias Municipais e a Chefia
de Gabinete estruturem-se, quando necessário, em Coordenadorias ou Departamentos
e Divisões.

No artigo 10 do projeto de lei altera a redação do inciso
IV,

§1º do artigo 5° da Lei Municipal nº 3601/94 passando a definir as Divisões

como subordinadas às Cordenadorias, Departamentos ou Gabinetes dos Secretários
com responsabilidades de orientação, acompanhamento, controle e execução de ações
administrativas específicas.

•

No artigo 4° do projeto de lei extingue um cargo em
comissão de Diretor de Departamento referência C20.

No artigo 5° do projeto de lei cria no quadro de cargos
em comissão um cargo de Coordenador de Habitação e um cargo de Coordenador de
Planejamento e Desenvolvimento, ambos referência C24 e um cargo de Secretária de
Secretaria referência C-08 para esta Secretaria.

No artigo 6° do projeto de lei cria no quadro de cargos
em comissão um cargo de Secretário Municipal.
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No artigo 7º do projeto de lei cria quatro funções de
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confiança de Diretor de Divisão, referência C27 da grade salarial dos Técnicos e dez
de Chefe de Seção com gratificação de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo do
servidor.

No artigo 8° do projeto de lei apresenta o Anexo I com
as descrições dos cargos em comissão, dos agentes políticos e das funções de
confiança criados pelos artigos 5°/7°.

No artigo 9° apresenta o Anexo II com os organogramas
da Secretaria Municipal de Fiscalização e Licenciamento e do Instituto Municipal de
Desenvolvimento e Planejamento.

O Supremo Tribunal Federal (STF) em recente
julgamento reafirmou sua jurisprudência dominante no sentido de que a criação de
cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção,
chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas,
técnicas ou operacionais. O tema é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 1041210,
que teve repercussão geral reconhecida.

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica
para o exercício de funções

de direção,

chefia e

assessoramento, não se prestando ao desempenho de
atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor
nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e
com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no
ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar

r
j
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descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os
instituir.

Assim, os cargos em comissão criados seguem as regras
impostas na repercussão geral do STF.

A Secretaria de Administração confirmou às fls.
141/142 que o projeto de lei anterior quanto a criação de cargos em comissão, estava
de acordo com percentual mínimo de cargos em comissão de livre nomeação e

•

exoneração da Prefeitura Municipal de Bauru a serem preenchidos por servidores
municipais efetivos fixados em 30% do total de cargos existentes nos termos da Lei
Municipal nº 6657/15. Portanto, o presente projeto de lei que reduziu o número de
cargos em comissão a serem criados, está de acordo com referida lei.

Para a criação de despesa que provoque o aumento com
despesa de pessoal, há necessidade de atendimento ao inciso I do artigo 21 da Lei de
Responsabilidade Fiscal que exige o cumprimento das exigências dos artigos 16 e 17
da mesma lei, do inciso XIII do artigo 37 e do §1º do artigo 169 da Constituição
Federal.
O artigo 169,§ 1° da Constituição Federal dispõe:
Artigo 169-A despesa com pessoal ativo e inativo da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá
exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
§1°

- A concessão de qualquer vantagem ou aumento de

remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou
alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão ou

contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e
entidades da administração direta ou indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só

poderão ser feitas:
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I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesas de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes;
II - se houver autorização específica em lei de diretrizes

orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e sociedades
de economia mista.
Por sua vez, os artigos

16 e 17 da Lei de

Responsabilidade Fiscal dispõem:
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação

governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-f"manceiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento

tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto
de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por
crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da
mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa
de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos
para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes
orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes,
objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e
não infrinja qualquer de suas disposições.

_,

§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput será

acompanhada das premissas e metodologia de cálculo
utilizadas.
§ 3º Ressalva-se do

disposto neste artigo a despesa

considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de
diretrizes orçamentárias.
§ 4º As normas do caput constituem condição prévia para:

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou
execução de obras;
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º
do art. 182 da Constituição.
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a

despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação

legal de sua execução por um período superior a dois
exercícios.
§ 12 Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que

trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa
prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos
recursos para seu custeio.

§ 22 Para efeito do atendimento do § 12 , o ato será
acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou
aumentada não afetará as metas de resultados fiscais
previstas no anexo referido no§ 12 do art. 4º, devendo seus
efeitos

financeiros,

nos

períodos

seguintes,

ser

compensados pelo aumento permanente de receita ou pela
redução permanente de despesa.
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O parecer atuarial da FUNPREV de fls. 114 pode ser
considerado válido, tendo em vista que formalizado para o projeto de lei anterior e no
presente projeto haver redução de cargos em comissão a serem criados.

Ante o exposto, entendemos não haver ilegalidade ou
inconstitucionalidade no presente projeto de lei.

Bauru, 11 de novembro de 2019.
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

PARECER DO RELATOR

•

O Substitutivo às folhas 238 a 240 é legal e constitucional,
nada obstando sua normal tramitação por esta Casa de Leis.
Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao
Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final.
É o parecer.

Sala das Reuniões, em
20 de novembro de 2019.

,,

•

'

ERTOMEIRA

•

~âuvuaklorzalr/4 g/UUU
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•

C!,)RAÇÃO DE

SAO PAULO

PROC. N2
FOLHAS

~/A<!J

J

a.,f~

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

PARECER FINAL

•

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o
parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e
constitucionalidade do Substitutivo às folhas 238 a 240.
Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa,
deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final.
É o nosso parecer.

Sala de Reuniões, em
20 de novembro de 2019.

ALEXSSAN
O BUSSOLA
Pres dente

•

R~DRIGUESBARBOSA
LUIZ
Mem0ro

Relator

\

AVIDA SILVA
Membro

Bauru, 25 de novembro de 2019.
OF GP 2402/19

Excelentíssimo Senhor
José Roberto Martins Segalla
Presidente da Câmara Municipal

Câmam Mu 1icipal de B,iuru
Diretoria de :\paio legislativo

2 6 NOV, 7019

•

ENTRA~
Senhor Presidente,

Hora-1,ff_(aJ_jf__
---===.i

Em atenção ao oficio DAL.SPL.PM 240/19, Processo 130180/2019, solicita cópia
integral do processo administrativo refrente ao Projeto de Lei 87/19, segue em anexo o solicitado
(cópia do Proc. 130180/2019) .

•

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy- Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: (14) 3235-1000
www.bauru.sp.gov.br
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PiEFEITURA DO MUNICIPIO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

NTERESSADO:

ASSUNTO:
•

/

/ J ta: (06/09/2019] Processo: 130180/2019
~nteress;•.Jo: SECP.~,'\R;A 1'1UNICH'Al DA ADMINISTRACAO
Origem. DEPAiHAMENTO DE AOMINISTRACAO DE PESSGAL"
De ~;o i~.ac · ::ncarnH.~ctriJs Projeto de !.ei referent e a alt
eraç-i,, !:. cn,1ção t.,e dispcsitrl/-'S r.a Lt i n° 3 .601,
d~~ ;- de: 1u 1í" . ~e 1993.

Processo:

3778/2019

Data:

17/09/2019

Req.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Hls.:

PROCESSO 130180/2019 PMB
PROJETO DE LEI REF A ALTERAÇÃO E
CRIAÇÃO DE DISPOSITIVOS NA LEI
3601 /93
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Altera e crin dispositivos na Lei Municipal nº
3.601. de 27 de julho de 1.993.

---

O PREFEITO MUNICIPAL DE BACRU. nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru.

--- -

...

. .

.

------ -

faz snber que n Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1°

Acrescenta os incisos IX. X. Xl, XII. XIII e XIV ao§ 1° do art. 4° da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993.
com a seguinte redação:

•

"'Art. 4°

(... )

§ 1º

(... )
IX

Coordenadoria de Segurança Pública;

X

A Coordenadoria da Cidadania e Direitos Humanos:

XI

A Coordenadoria da Juventude;

XII

A Coordenadoria da Pessoa com Deficiência;

XIII

A Coordenadoria dos Direitos dos Animais;

XIV

A Coordenadoria de Tecnologia de lnfonnação. abrangendo:

a)

A Seção de Instruções de Processos. Alos e Registros:

b)

O Comitê Gestor de Tecnologia da lnfonm1ção: e

e)

A Gestão de Projetos. Contratos e Convênios;

d)

A Divisão de Sistemas e Aplicações, abrangendo:

e)

1.

a Seção de Desenvolvimento e:

2.

a Seção de Banco de Dados:

A Divisão Suporte Técnico. abrangendo:

1.

n Seção de Assistênciu ao Usuário e:

2.

a Seção de Manutenção de Máquinas:

1
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f)

A Divisão de Infraestrutura e Operações, abrangendo:

1.

a Seção de Redes e Servidores~
a-Seção de lnstalações-e-€abeamento"'e:-

3.

Art. 2°

~

a Seção de Telecomunicações." (NR)

Altera o§ 3º. inciso 1, alíneas "a", ''b" e "e"' e acrescenta o§ 4° ao artigo 12 da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de
julho de 1.993. com a seguintes redações

"Art. 12 (... )

...

( )

§ 3º

Revogado.

1.

Revogado.
a) Revogado.

b) Revogado.

e) Revogado.

Art. 3°

Altera o artigo 16 da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de I.993, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 16

Art. 4°

Revogado.'· (NR)

Acrescenta o art. 16-A à Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:

'"Art. 16-A

A Secretaria Municipal de Fiscalização e Licenciamento, com atribuições de realizar a politica de

fiscalização do uso e a ocupação do solo. especialmente da zona urbana. de fazer cumprir o Plano
Diretor do Município de Baum é integrada pelo Gabinete do Secretário. contendo:

1.

II.

lll.

Os Fundos e os Conselhos Municipais;

A Assessoria de Assuntos Institucionais;

A Secretaria Executiva:

2
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lV.

V.
VI.

Divisão de Atendimento ao Público:

A Divisão de Administração e Expediente;

O Departamento de Fiscalização e Licenciamento, abrangendo:

a)

b)

e)

Art. 5º •

A Divisão de Aprovação de Projetos, contendo:

1)

A Seção de Aprovação Edilícia;

2)

A Seção de Aprovação Urbanística; e

3)

A Seção de Alvará e Certificado de Conclusão de Obras.

A Divisão de Uso e Ocupação do Solo, contendo:

1)

A Seção de Licença de Atividades Pennanentes e Temporárias:

2)

A Seção de Licença de Atividades Rurais: e

3)

A Seção de Certidões.

A Divisão de Fiscalização, contendo:

1)

A Seção de Logística e Gestão de Vistorias;

2)

A Seção de J"-lotificação e Autuação: e

3)

A Seção de Fiscalização Ambiental e Rural." (NR)

Acrescenta o art. 20•A à Lei Municipal nº 3.601. de 27 de julho de l .993, com a seguinte redação:

"Art. 20-A

A Secretaria Municipal de Governo. com atribuições de realizar a articulação política do Governo
Municipal, nas relações com as esferas de governo, demais poderes e órgãos da Prefeitura e nos
assuntos técnicos. administrativos e sociais do município, é integrada pelo Gabinete do Secretário.
contendo:

1.
11.

Art. 6º -

A Secretaria Executiva:
A Assessoria de Assuntos Institucionais:

Acrescenta o art. 20-B à Lei Municipal nQ 3.601. de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:

.. Art. 20-B

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru com estrutura organizacional de Secretaria
Municipal com atribuições de coordenar estudos setoriais e promover macroestudm, para o

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

planejamento municipal estabelecendo a política de desenvolvimento urbano e socioeconómico do
Município, é integrada pelo Gabinete do Secretário, contendo:

1.

Os Fundos e os Conselhos Municipais;

li.

A Assessoria de Assuntos Institucionais;

Ili.

A Secretaria Executiva;

IV.

A Divisão de Administração e Expediente;

V.

a)

O Grupo Técnico de Análise de Empreendimento-GAE;

b)

A Divisão de Pesquisa, Planejamento e Desenvolvimento Territorial, contendo:

c)

d)

1)

A Seção de Pesquisa e Estatística;

2)

A Seção de Projetos Urbanísticos;

3)

A Seção de Planejamento Viário e Mobilidade;

4)

A Seção de Instrumentos de Planejan1ento Urbano, ~valiação e Perícia

A Divisão de Diretrizes para Parcelamento e Ocupação do Solo, contendo:
1)

A Seção de Análise Urbanística:

2)

A Seção de Análise Topográfica e Drenagem: e

3)

A Seção de Análise Ambiental.

A Divisão de Cadastro e Geoprocessamento. contendo:

1)

Vl.

•

A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Socioambiental, abrangendo:

A Seção de Gcoprocessamento:

2)

A Seção de Cadastro Territorial: e

3)

A Seção de Patrimônio Imobiliário.

A Coordenadoria de Habitação. contendo:

4
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Art. 7°

PREFEITURA MU

l)

A Seção de Projetos Habitacionais:

2)

A Seção de Regularização Fundiária; e

3)

A Seção de Acompanhamento Social."

-- - -·- - ------·---- -

Ficam extintos 02 (dois) cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de Diretor de
Departamento. padrão de referência C-20.

••

Art. 8°

Ficam criados no quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Bauru, os seguintes cargos em comissão. declarados
em lei de livre nomeação e exoneração:

Art. 9°

l.

OI (um) cargo de Coordenador de Habitação. padrão de referência C-24:

II.

01 (um) cargo de Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento. padrão de referência C-24:

lll.

05 (cinco) cargos de Coordenador Estratégico, padrão de referência C-12;

IV.

02 (dois) cargos de Secretária de Secretaria, padrão de referência C-08:

V.

01 (um) cargo de Gerente Geral de Compras, padrão de referência C-26

ficam criados no quadro da Prefeitura Municipal de Bauru. 02 (dois) cargos de Secretário Municipal, padrão de
referência. o subsídio do Secretário Municipal.

Art. 1O

Ficam criadas 06 (seis) funções de confiança de Diretor de Divisão, padrão de referência C-27 da grade salarial dos
Técnicos e 15 (qui,nze) de Chefe de Seção, com gratificação de 20% da referência.

Art. 11

Altera o Anexo XV1ll- do quadro de cargos em comissno. da Lei Municipal n" 5.975, de OI de outubro de 2.010.
que passa a ter a seguinte redação:

"ANEXO XVIJJ
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
CARGOS

LOTAÇAO

E:-.QUADRAMENTO

(. )

..

(... )

( ... )

AUDITOR GERAL

01

Cl2

...

( ... )

( ... )

( )

5
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CONTADOR GERAL

01

Cl2

CONTROLADOR GERAL

OI

C25

( ... )

(... )

( ... )

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

39

C20

SECRETARIA DE SECRETARJA

16

C08

( ... )

( ... )

( ... )

COORDENADOR DE HABITAÇAO

OI

C24

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E

01

C24

COODENADOR ESTRATEGICO

05

C12

GERENTE GERAL DE COMPRAS

OI

C26

•

DESENVOLVIMENTO

Art. 12 As descrições dos cargos em comissão, dos agentes políticos e das funções de confiança referidos nos arts. 8", 9°, IO
dos cargos em comissão de Auditor Geral, Contador Geral e Controlador Geral, são as encartadas no Anexo l desta

Lei.
Art. 13

Faz parte integrante desta Lei, o Anexo li contendo os organogramas:

1.

da Secretaria Municipais de Governo:

li. da Secretaria Municipal de Fiscalização e Licenciamento: e

Ili. do lnstituto Municipal de Desenvolvimento e Planejamento.

Art. 14

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento vigente. suplementadas. se
necessário.

Arl. 15

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURr

05, setembro. 19

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Casa de Leis, o Projeto de Lei que uma vez
aprovado, promoverá a reestruturação administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal - Administração Direta. O
projeto de lei foi pensado, visando à descentralização hierárquica, o acompanhamento. controle eficiente e adequado de seus
órgãos na avaliação das ações administrativas e da modernização de gestão integrada, com o objetivo da racionalização do uso
dos recursos disponíveis e ampliação do desempenho geral do governo municipal, na entrega de bens e serviços à sociedade.
com a qualidade necessária.
Nosso objetivo neste projeto é criar a Coordenadoria de Segurança Pública, uma vez que o artigo 144
da Constituição Federal. estabelece que a segurança pública é dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de
todos. Ou seja, é uma responsabilidade compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal. Ela é exercida para a
proteção das pessoas e do patrimônio, bem como para a preservação da ordem pública. Sendo a segurança pública uma
responsabilidade de todos, cada esfera do governo tem o compromisso de realizar investimentos para melhorar esta área A
criação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) é considerado um marco divisório na história do país. O Susp dá
arquitetura unifonne ao setor em âmbito nacional e prevê, além do compartilhamento de dados, operações e colaborações nas
estruturas federal, estadual e municipal.
As bases da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), foi criada a Lei nº
13.675, de 11 de junho de 2018, sob a coordenação do Ministério da Justiça, estabeleceu competências, princípios. objetivos.
estratégias. meios e instrumentos pelos quais deve ser realizada a atuação do Estado no âmbito da segurança pública e
•

regulamentada, no âmbito da União. pelo Decreto nº 9.489, de 30 de agosto de 2018 instituindo, como instrumentos centrais
do sistema. de um lado o Conselho de Segurança Pública e Defesa Social como órgão de discussão e legitimação das políticas
e dos planos de segurança que deverão ser igualmente criados, para os mesmos fins, pelos Estados. Distrito Federal e
municípios e, de outro. os mecanismos de controle. de transparência. de prestação de contas. de capacitação e valorização dos
profissionais de segurança pública,
No ano de 2017 foi anunciado o Plano Nacional de Segurança Pública, tendo por objetivos a redução de
homicídios dolosos e feminicídios. a redução da violência contra a mulher. a racionalização e modernização do sistema
penitenciário e o combate integrado à criminalidade organizada transnacional. Foram estabelecidos objetivos e estratégias a
serem implementados mediante os programas temáticos em todas as esferas da federação.
Um dos objetivos do plano visa fortalecer a atuação dos Municípios nas ações de prevenção ao crime e ã
violência, sobretudo mediante ações de reorganização urbanística e de defesa social e define estratégias, tais como:
~ Estimular a criação de consórcios e outras parcerias intermunicipais para atuação conjunta em ações de

segurança pública, a exemplo do compartilhamento de câmeras com tecnologia que possibilite a melhoria dos resultados e a
redução dos custos:
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- Definir estratégias para que as questões urbanas atinentes à área da segurança pública sejam
contempladas nos planos diretores municipais;

- Fomentar o desenvolvimento de políticas municipais interinstitucionais para prevenção social e
situacional à violência, abrangendo a assistência a egressos do sistema prisional, inclusive por meio da instalação de

_ patronatos;.
- Fomentar a implementação de programas voltados ao atendimento e acolhimento de segmentos
socialmente vulneráveis, estimulando sua vinculação às respectivas redes de assistência psicossocial;
- Estimular a implementação de estratégias de mediação de conflitos, inclusive no âmbito da comunidade
escolar;

- Estimular a implantação de obse!v'atórios municipais para produção e análise de dados sobre situações
de violência e avaliação de iniciativas de prevenção;
O Plano propõe ainda que antes de implementar ações para melhorar a segurança da cidade, o governo
municipal deve compreender como ftmciona a dinâmica da criminalidade em seu município. Assim, cada municipio deve
realizar um diagnóstico da situação em que se encontra a segurança pública e que

cabe a gestão municipal a elaboração de

um Plano Municipal de Segurança Pública, cujas ações podem ser executadas por uma Secretaria Municipal de Segurança
Pública ou outro órgão que possibilite o desenvolvimento dessas políticas. Com a criação dessas instâncias, o município pode
planejar. implementar. monitorar e avaliar projetos que tenham o objetivo de prevenir o crime e reduzir o sentimento de
insegurança dos seus cidadãos.
Várias são as ações que podem ser desenvolvidas através da prevenção e da cidadania. Para isso, a
prefeitura pode desenvolver políticas de prevenção ao crime que tenham como público alvo, principalmente, as crianças e os
adolescentes em programas de programas de educação nas escolas, que trabalhem na elaboração de medidas que visem a
redução das ações violentas~

de profissionalização e lazer, com o objetivo de ocupar os jovens no período extraclasse

evitando, dessa fonna, o seu envolvimento com atividades ilícitas e outros.
Dentro do Sistema Único de Segurança, estão presentes os Conselhos Comunitários de Segurança
Pública, como canais de comunicação entre a população e as agências responsáveis pela segurança pública no âmbito local e
Fóruns Municipais de Segurança Pública, também atuando como um canal de comunicação entre a população e agências
responsáveis pela segurança. O principal objetivo do fórum é a construção de uma política municipal preventiva na segurança
pública.
O município de Bauru tem desenvolvido ações e políticas públicas comunitárias de segurança através
dos Conselhos Comunitários de Segurança do Estado de São Paulo ou CONSEGs. que foram criados por Decreto Estadual n. 0
23.455. de I Ode maio de 1985.
Outra importante ação foi a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública através da Lei 6 193 de
09 de março de 2012. vinculado ao Gabinete do Prefeito, que entre seus objetivos destacamos a de formular. encaminhar e
Jdiberarjunto com poderes constituídos no âmbito local. bem como acompanhar a implementação de políticas relacionadas
ao enfrentamento da violência e criminalidade. monitorar e avaliar políticas públicas na área da segurança, estimular o
desenvolvimento de medidas preventivas e sócio educativas entre outras.
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No ano de 2013. o Conselho Municipal de Segurança do Município apresentou o Plano Municipal de
Segurança elaborou estudos sobre o assunto no município propondo ações visando a redução do uso de drogas e em especial
ao enfrentamento ao crack . visando seu consumo e seus efeitos por meio de ações assistenciais; melhoria de segurança nas
escolas: defesa do patrimônio; defesa da ordem e tranquilidade publica; melhoria nos programas de iluminação pública entre

outros.
Várias outras ações tem sido desenvolvidas pela municipalidade, porém há necessidade da criação de um
órgão que possa integrar essas ações além de dar cumprimento ao estabelecido no Plano Nacional de Segurança Pública.
Visa também criar a Coordenadoria da Cidadania e Direitos Humanos, pois o reconhecimento e a
incorporação dos Direitos Humanos no ordenamento social, politico e jurídico brasileiro resultam de um processo de

•

conquistas históricas. que se materializaram na Constituição de 1988. Desde então, avanços institucionais vão se acumulando e
começa a nascer um Brasil melhor, ao mesmo tempo em que o cotidiano nacional ainda é atravessado por violações rotineiras
desses mesmos direitos. As diretrizes nacionais que orientam a atuação do poder público no âmbito dos Direitos Humanos
foram desenvolvidas a partir de 1996. ano de lançamento do primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 1.
Passados mais de dez anos do fim da ditadura, as demandas sociais da época se cristalizaram com maior ênfase na garantia dos
direitos civis e políticos. O Programa foi revisado e atualizado em 2002, sendo ampliado com a incorporação dos direitos
econômicos, sociais e culturais, o que resultou na publicação do segundo Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 2.
A terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 3, representa mais um passo largo nesse processo
histórico de consolidação das orientações para concretizar a promoção dos Direitos Humanos no Brasil. Entre seus avanços
mais robustos, destaca-se a transversalidade e inter-ministerialidade de suas diretrizes, de seus objetivos estratégicos e de suas
ações programáticas, na perspectiva da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos. O debate público, em
escala nacional, para elaboração do PNDH-3 coincidiu com os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e com
a realização da 11" Conferência Nacional dos Direitos Hwnanos (IIª CNDH).
O terceiro Programa Nacional. foi instituído pelo Decreto 7 037 de 21 de dezembro de 2009 e pelo
decreto 7 177 de 12 de maio de 2010, incorporando as resoluções da 1 lª Conferência Nacional de Direitos Humanos.
abortando as questões das áreas referentes a segurança alimentar. educação. saúde, habitação, igualdade racial. direitos das
mulheres, juventude, criança e adolescente, pessoas com deficiência. idosos, meio ambiente, etc.
O PNDH-3 concebe a efetivação dos direitos humanos como uma política de Estado. centrada na
dignidade da pessoa humana e na criação de oportunidades para que todos e todas possam desenvolver seu potencial de forma
livre. autônoma e plena.
A Carta Constitucional inclui entre os fundamentos do Estado brasileiro a cidadania e a dignidade da
pessoa humana, estabelecendo como objetivo primordial a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. além de
comprometer-se com o desenvolvimento nacional. a erradicação da pobreza. redução das desigualdades sociais e regionais e a
promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos ou discriminação de qualquer tipo. E obriga o país a reger suas relações
internacionais pela prevalência dos Direitos l lumanos.
Diante da Constituição. os Estados. cidades e municípios, têm a responsabilidade de garantir que os
direitos e as práticas internas correspondam ao mandato do Direito Internacional de proteção e promoção os direitos humanos.
O poder municipal tem sido cada vez mais ressaltado pela comunidade internacional como componente estratégico para o
desenvolvimento de ações que resultem em um efetivo respeito aos direitos da pessoa humana. O fortalecimento do papel do
poder local para enfrentar os problemas como a exclusão social. toma-se um dos novos paradigmas no de promoção do
desen\'olvimento humano sustentável.
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A Coordenadoria da Cidadania e dos Diretos Humanos deverá tratar de políticas para diversos segmentos

e será responsável pelo diálogo, elaboração e implantação de políticas públicas para grupos específicos que devem ser
priorizados, sendo:
Mulher: como missão elaborar, propor, articuJar, planejar e fomentar a implantação de políticas públicas

.,,para. a.de.fesa_dos..direitos ..das mulheres...e.equidade.de gênero, assim.como..coor.denar,:,r-0jetos-eprngr.amas par-a~mbateHodas
as formas de discriminação e preconceitos:

Diversidade de Gênero: responsável por formular, articular, propor e monitorar políticas públicas que
visem à promoção da cidadania e a garantia de direitos.

Imigrantes: objetivo é articular as políticas públicas migratórias no município de forma transversal.
intersetorial e Inter secretarial;
População de Rua: tem como objetivo articular a gestão transversal das ações públicas voltadas a esta
comunidade, pautada na ampliação do diálogo com organizações da sociedade civil e movimentos sociais:

•

Criança e Adolescente: tem por finalidade coordenar e acompanhar as ações de promoção, defesa e
proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, atuando junto às instâncias que formulam e executam políticas públicas
voltadas a essa população, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e as linhas decorrentes da
Política Nacional de Direitos Humanos e da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes;
Pessoa Idosa: como objetivo articular e integrar as políticas públicas para pessoas idosas junto aos órgãos
da administração pública municipal. Promove a participação ativa da pessoa idosa na estruturação da rede de proteção e defesa
dos direitos da pessoa idosa. Apoia e dá suporte ao Conselho Municipal do Idoso, que representa a população idosa;
Igualdade Racial: surgiu corno um órgão voltado à promoção de igualdade racial, que trabalha com o
tema de maneira multifacetada: xenofobia. questões étnicas, intolerância correlatas;
Políticas sobre Drogas: articulando iniciativas e apoiando projetos voltados para a promoção e defesa dos
direitos humanos e da participação social no âmbito municipal:
Pessoas desaparecidas: desenvolve está empenhado em melhorar o conhecimento e a compreensão de
problemas relacionados ao desaparecimento de pessoas e aumentar a conscientização sobre a experiência do impacto nos
familiares quando um ente querido está desaparecido;
Educação em Direitos Humanos: criada com a finalidade de desenvolver políticas públicas a partir das
diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Direitos Humanos.
A Coordenadoria também irá atuar em conjunto com o Conselho Municipal. criado pela Lei nº 6.069, de
09 de maio de 2.011, vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito Municipal.
Nosso objetivo também visa criar a Coordenadoria da Juventude, uma vez que essa coordenadoria deve
rt=sguardar um caráter geral, de autonomia e ao mesmo tempo de interligação com o conjunto do Governo (e não com um setor
específico). dessa forma. a Coordenação Municipal de Juventude deve estar diretamente ligada ao Gabinete do Prefeito. A
referida proposta de criação. como se observa, visa incluir um órgão gestor de políticas públicas de juventude, com as
diretrizes. objetivos e estratégias destinadas a fomentar e coordenar as ações em favor da juventude bauruense com a
sociedade civil. A referida inclusão toma-se indispensável devido a urgência de políticas específicas para esse segmento

10

•

PROC.N2_,i.:i.::::.u,..1__-:rl-+rJ!
FOLHA.S

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAU

populacional da wciedade brasileira, vu1norávcio o quc!ltõc!l como desemprego. violência, drogas e às mazelas decunt::ult:::. Ja
falta de investimentos em educação, saúde, cultura, esportes.
Expcriencias bem-sucedidas - realizadas lanlo no Brasil quanto no exterior Ji.:n1011strarn que estimular o

protagonismo juvenil e a força criativa do jovem mostra-se eficaz para enfrentar os desafios gerados por este quadro crítico.
1'ãra· isto, O Jovem deve ser encárãõffcõffio suJ'éilõ, -éõriiõ ·pessoa capaz de part1c1par, ampliar, influtr e transfonnar projetos.
programas e atividades implementados pelo governo ou pela sociedade civil. A título de esclarecimento, cumpre asseverar que

a juventude tem sido abordada com redobrada atenção e prioridade, seja por parte do legislador federal. seja por parte da
Administração Pública Municipal, via Poder Legislativo e Executivo. merecendo destaque: (1) os dados apresentados pelo
CENSO de 2010, que apontou que o Município de Bauru possuía uma população juvenil de 87.755 jovens, o que corresponde
a mais de 25,5% (vinte e cinco por cento) da população; (li) o art. 227, da CF/88, que dispõe ser dever do Estado. da família e
da sociedade, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura. à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda fonna de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão: (lII) a Lei Federal nº. 12.852. de 05 de agosto de 2013. que, ao instituir o Estatulo da Juventude e dispor sobre os
direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das às políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude
SlNAJUVE. O sistema estabelece que: a) que as políticas públicas devem ser regidas. em síntese, pelos princípios da:
promoção da autonomia e emancipação dos jovens; valorização e promoção da participação social e política, de fonna direta e
por meio de suas representações~ promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do País; reconhecimento do
jovem como sujeito de direitos universais, geracionais e singulares; promoção do bem-estar, da experimentação e do
desenvolvimento integral do jovem; respeito ã identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude; promoção da vida
segura, da cultura da paz, da solidariedade e da não discriminação; e valorização do diálogo e convívio do jovem com as
demais gerações; b) que os agentes públicos envolvidos com polfticas públicas de juventude devem observar. em síntese, as
seguintes diretrizes: desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas e ações: incentivar a ampla
participação juvenil em sua formulação. implementação e avaliação: ampliar as alternativas de inserção social do jovem.
promovendo programas que priorizem o seu desenvolvimento integral e participação ativa nos espaços decisórios;
proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os órgãos públicos e privados prestadores de serviços à
população, visando ao gozo de direitos simultaneamente nos campos da saúde, educacional. político, econômico, social,
cultural e ambiental; garantir meios e equipamentos públicos que promovam o acesso à produção cultural. à prática esportiva.
à mobilidade territorial e à fruição do tempo livre; promover o território como espaço de integração: fortalecer as relações

institucionais com os entes federados e as redes de órgãos. gestores e conselhos de juventude; estabelecer mecanismos que
ampliem a gestão de infonnaçào e produção de conhecimento sobre juventude.
Considerando que em 13 de julho de 2010 a palavra jovem foi incluída na redação da Constituição
Federal. alterando a denominação do Capítulo VU e modificando o seu art. 227. para que os jovens também tenham os seus
direitos garantidos com absoluta prioridade não só pelo Estado. mas também pela sociedade;
Considerando que, a Lei Nº 12.852 de 05 de agosto de 2013. institui o Estatuto da Juventude. que
estabelece jovens aquelas pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 anos (vinte nove anos de idade), tendo como princípio a
participação da juventude no desenvolvimento do País;
Considerando que, o Município de Bauru segundo o Censo de 2010, possui uma população juvenil de
87 .755 (oitenta e sete mil. setecentos e cinquenta e cinco jovens) correspondendo mais de 25.5% da população:
Considerando que, o municipio de Bauru está em processo de criação do Conselho Municipal de
Juventude de Bauru (COMJ). que tem por finalidade fom1t1lar e propor diretrizes da ação governamental. voltada a promoção
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de políticas públicas para Juventt1de, desenvolvendo a intersetorialidade. das políticas estrutllrantes, programas e ações, junto a
administração pública, entre outros objetivos afetos ao conselho referenciado.
Diante do exposto a Coordenação de Políticas de Juventude que tem como finalidade assessorar, assistir,
apoiar. articular, criar e acompanhar ações, programas e projetos voltados à juventude no intuito de proporcionar protagonismo

jlU1elllLe..a parti.cipação...política~os.Jmc.ens,..reparar...ou compensar.dificuldades de acesso_dos_jo:vens ..a..bens...e...direitos.., bem
como dar visibilidade à temática da juventude na sociedade.
Visa também criar a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência. sendo extremamente necessário. uma
vez que a população com deficiência no Brasil tem crescido em decorrência do aumento na expectativa de vida da população.
e da violência urbana (assaltos, violência no trânsito, entre outros motivos), alterando paulatinamente o perfil desta população
que. anteriormente, era o de deficiências geradas por doenças.
Os princípios da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, surgiu para promover.
defender e garantir condições de vida com dignidade e a emancipação dos cidadãos e cidadãs do mundo que apresentam

•

alguma deficiência.
A Constituição Federal/88, no art.º 3° dispõe como objetivos fundamentais: promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo. cor, idade e quaisquer outras fonnas de discriminação.
A Lei 7 .853/89, institui a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que
compreende o conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais
das pessoas portadoras de deficiência.
Sendo competência dos órgãos e das entidades do Poder Público assegurar à pessoa portadora de
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao
turismo. ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação pública à habitação. à cultura, ao
amparo à iniancia e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal,
social e econômico.
Ainda. como instrumentos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência,
temos a articulação entre entidades governamentais e não-governamentais que tenham responsabilidades quanto ao
atendimento da pessoa portadora de deficiência, em nível federal. estadual, do distrito federal e municipal.
No que se refere a Lei 13.146/2015, dispõe sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem por
finalidade assegurar e promover. em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa
com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
Coloca ainda. que a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário. sobretudo com
a finalidade de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias: atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento
ao público e disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos. que garantam atendimento em igualdade de
condições com as demais pessoas. cabendo ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a
vida.
Desta forma, destaca-se a importância da implantação da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, que
tem como propósito promover a inserção social e criar condições para uma melhor qualidade de vida da pessoa com
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deficiência, visando assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos da pessoa com deficiência.
proporcionando sua participação social.

A respectiva Coordenadoria, terá como responsabilidade a fonnulação, proposição. estabelecimenlo e
coordenação das políticas públicas voltadas à defesa e promoção dos direitos das Pessoas com Deficiências. realizando a
-· ·-micuiação e mteriocuçao dãspciffii"êãspll.tíliCas de fonna a garantir o acesso

à pessoa com deficiência à saúde, educação.

transporte, habitação. esporte, lazer, cultura, assistência social, trabalho, habitação entre outras e ser fomentadora de parcerias
com Organizações da Sociedade Civil e outros órgãos.

Ainda, possibilitará o assessoramento técnico às Organizações Não Governamentais para que os serviços
e programas de atenção às pessoas com deficiência se organizem como uma rede de atendimento a pessoa com deficiência.
Entre as ações da coordenadoria. estão previstas as campanhas póblicas de conscientização em conjunto
com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE: medidas de proteção e segurança voltados a
pessoa com deficiência e ações que garantam a acessibilidade aos sistemas de transportes, equipamentos urbanos e a
adequação dos espaços póblicos para garantir a circulação dessas pessoas, eliminando-se as barreiras existentes, garantindo o
respeito de seus direitos fundamentais como indivíduos.
Outra questão imprescindível, é a articulação com órgãos de iniciativa privada para cursos de capacitação
e fonnação das pessoas com deficiência propiciando acesso ao trabalho e emprego.
Ressaltamos que a Coordenadoria, adotará todas as medidas necessárias para a proteção e promoção da
pessoa com deficiência.
Tem o objetivo também de criar a Coordenadoria dos Direitos dos Animais, uma vez que a Constituição
Federal, artigo 225 e a Constituição do Estado de São Paulo, artigo 193, detenninarn, que o Poder Público. envidara esforços
para desenvolvimento de Políticas públicas de bem estar animal. tendo por obrigação a proteção da fauna. temos que a
importância da instituição de uma Coordenadoria especifica para tratar de assuntos relacionados aos animais esta pautada na
legalidade
Considerando ainda o Decreto nº 64.188, que reorganiza a Polftica e o Sistema Estadual de Defesa dos
Animais Domésticos das famílias dos Canídeos e Felídeos. bem como outros diplomas, nos quais preconizam que os
municípios poderão participar com projetos para desenvolvimento de políticas de bem estar animal utilizando-se de verba
Estadual, e importante criação de órgão que trata especificamente destes assuntos voltados aos animais para gerir estes
projetos, executando-os
Outrossim. além de cumprir os ditames legais, a criação da coordenadoria se mostra como uma atitude
moral humana. tendo guarida no fato de que, se constituindo tal órgão dentro da administração Municipal. serão especificas as
políticas para os animais. refletindo no bem estar da sociedade. haja vista que animais e humanos estão totalmente interligados
no meio social. seja urbano ou rural.
Ademais. considerando as políticas existentes na cidade para os animais. como programa de castração
municipal da secretaria do meio ambiente e o programa do castra móvel da secretaria de saúde. bem como a fiscalização de
maus tratos. a necessidade da coordenadoria se dá. para ampliação destas politicas através de coordenação especifica. o que
possibilita que especialista na área dos direitos animais (o coordenador) possa trabalhar para o florescimento de novas
políticas.
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Destarte, considerando os reclames da população, e a necessidade de se instituir centro de reabilitação de
animais, com abrigo municipal, campanhas pennanentes de adoção, atendimento público, orientação veterinário, etc .• bem
como ouvidoria especifica de maus tratos, há que se ter um órgão para coordenar tais ações.
Considerando que outros municípios, já possuem órgão da administração municipal sejam eles

{secretarias, de direitos~animais.,,11.u_co.or.d.~mHlru:i~) BautJ-t, cidJW..e_rn.o};!©lQ ~m m\!.it~s polfüç-ª5 d§Vt acom..P,anlJa.r_o~tn.Q.vjru~to
de inclusão dos animais na esfera de preocupação da administração.
Por fim. é extremamente importante a criação da Coordenadoria para possibilitar que as leis municipais e
estaduais com pouca ou nenhuma observância, sejam colocadas em pratica, fazendo desta forma a vontade do nobre
legislador, que tanto se empenha para regular as relações humanas e agora também, humana e animal visando: a) prezar pela
ordem constitucional e aplicá-la de acordo com a legislação infraconstitucional, lutando para que os dispositivos legais sejam
aperfeiçoados. envidando esforços para que a legislação federal, estadual e municipal aplicável no que tange à proteção e
defesa de todo e qualquer animal não humano no estado de São Paulo seja respeitada e implementada no território do estado
de São Paulo~ b) colaborar com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com as Secionais da OAB em
território nacional, bem como com todas as Subseções do estado de São Paulo, agindo em caso de inércia, inexistência de
Comissões de Proteção e Defesa Animal e Comissões de Meio-Ambiente ou em casos mais graves, de impacto que exceda a
região afetada ou, ainda, atingindo apenas a região ou Subseção invocada por particulares, advogados. Ongs ou órgãos
públicos. não tenha logrado êxito em atingir a excelência, o objetivo inicial ou desenvolvimento de ações necessárias e não
tenha a possibilidade de utilização dos recursos institucionais e políticos afetos à Seccional, bem como de relevância tal que
possã afetar a Instituição da OAB-SP de qualquer forma, sua imagem, suas Comissões, Conselho, Diretoria ou Presidência: e)
fomentar a criação, manutenção e desenvolvimento de Comissões de Proteção e Defesa Animal nas Subseções integrantes da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, bem como, diante da inexistência de Comissão Especial, estabelecer
contato e planos de ação conjuntos, em caso de necessidade e subsidiariamente. com as Comissões de Meio-Ambiente das
Subseções da Seção de São Paulo; d) atender com primazia solicitações do Ministério Público, Justiça Comum e
Especializada, Delegacias e Polícia Militar, Guarda Municipal. Polícia Ambiental, órgãos públicos e privados de proteção e
defesa animal. especialmente das Subseções que integram esta Secional; e) atender, dentro de critérios legais, a sociedade na
condição de denunciante, orientando-as e encaminhando~as aos órgãos legais competentes para tomada de providências,
investigação. oferecimento de denúncias, processamento e punição. empenhando esforços para atuar como conciliador em
casos concretos de maus-tratos a animais; f) integrar órgãos públicos na tentativa de estabelecer convênios com o objetivo de
resguardar a integridade e o bem-estar dos animais domésticos. domesticados. silvestres. em um meio-ambiente equilibrado.
Estabelecer convênios prioritários com o Ministério Públicos Estadual e Federal. bem como com a Justiça Comum e
Especializada: g) fomentar e coordenar atividades educacionais e conscientizadoras da sociedade. organizando atividades.
palestras, seminários. audiências públicas. debates, visitas monitoradas e eventos diversos, envolvendo órgãos de interesse da
proteção e defesa animal, levando às pessoas a possibilidade de compreenderem a legislação brasileira de proteção e defesa
animal em vigor. bem como a normativa alienígena e nosso posicionamento frente aos dispositivos legais e tratados
internacionais: h) empenhar-se na apresentação e aprovação de proposições legislativas e dos demais poderes junto aos entes
municipais. estaduais e federais, para fins de aprimoramento e regulamentação da legislação e nonnatização de proteção
animal atual, bem como envidar esforços para evitar que projetos de lei e congêneres, na esfera dos entes legislativos.
executivos e judiciários. sendo prejudiciais à proteção à fauna, lato sensu, sejam aprovados e executados contra a Carta Magna
e o Princípio da Legalidade e i) esmerar-se pela inovação legislativa dentro do escopo de proteger. defender e elevar a
condição dos animais não humanos a sujeito de direitos no ordenamento jurídico brasileiro e agravar as penas de maus-tratos
infligidos aos animais com fins de resguardar, dentro da atual legislação vigente, as condições necessárias para sobrevivência
das espécies e dos animais sem distinção.
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Visa também estruturar e transferir a Coordenadoria de Tecnologia de Informação da Secretari:i
Municipal de Economia e Finanças para o Gabinete do Prefeito, uma vez que suas atividades tem o objetivo de atender a
demanda de toda da Prefeitura Municipal de Bauru, este órgão está com uma estrutura completamente ultrapassada, uma

Ve7.

que foi criado há mais de vinte e seis anos, sem que houvesse qualquer reestruturação, trazendo muitos riscos para o banco de
dados do Município:
Nosso objetivo também é transferir a Divisão de Compras e Licitações das Secretarias Municipais de
Administração, de Saúde e de Educação para a Secretaria Municipal de Economia e Finanças, assim a aquisição de produtos e
serviços será gerenciado em uma única Secretaria, facilitando e agilizando tomando cada vez mais eficiente as licitações da
Administração Direta.
Visa também extinguir a Secretaria Municipal de Planejamento e criar a Secretaria Municipal de
Fiscalização e Licenciamento, com atribuições de realizar a política de fiscalização do uso e a ocupação do solo,
especialmente da zona urbana e o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru com estrutura organizacional de
Secretaria Municipal uma vez que em 2018 sua população do Município de Bauru foi estimada pelo IBGE em 374 272
habitantes, com grandes demandas sociais e uma grande parcela de seus habitantes dependem de

ações das politicas

públicas. Em relação a infraestrutura urbana, com cenários de regiões bastante desenvolvidas com oferecimento de serviços
públicos e outros ainda com grandes demandas. O Governo Municipal através de sua estrutura organizacional

tem buscado

atender e prestar serviços à comunidade. Porém. entende que após a última atualização de seu organograma que aconteceu há
mais de 20 anos. há necessidade de adequação e modernização

na govemança pública e articulação com órgãos público:-;

diversos e com a sociedade civil organizada Dentre essas mudanças. propõe a criação da Secretaria de Governo.
A Secretaria de Governo, terá a missão de Governo (Segov) de assistir ao prefeito na sua
representação civil e nas relações com autoridades em geral. contribuir para a formulação do Plano de Ação do Governo
Municipal e de programas setoriais do Gabinete do Prefeito, promover a integração da população ao processo de gestão
pública municipal e assessorar tecnicamente o Poder Executivo Municipal na articulação e acompanhamento, análise e
controle dos assuntos relacionados aos órgãos

no âmbito federal e estadual, promover a relação institucional do Poder

Executivo com o Poder Legislativo.
A Secretaria Municipal de Governo além de coordenar a articulação política, visando o funcionamento
eficiente e a integração do poder executivo ao público em geral, será de auxiliar e representar o Prefeito Municipal em suas
atribuições legais e atividades oficiais, assim como em suas funções administrativas, políticas e sociais.
A

Secretaria

poderá ainda, assumir outras atribuições a critério do chefe do executivo como: a)

subsidiar o Chefe do Executivo Municipal na integração dos munícipes para melhor conhecer os anseios e necessidades da
comunidade, direcionando de maneira precisa a sua ação: b) promover o desenvolvimento das relações entre o Executivo e
outro!! órgãos governamentais, administração empresarial e público em geral; e) promover a identificação entre a opinião
pública e os objetivos do governo: d) promover a integração e articulação dos órgãos municipais visando à eficiência dos
programas e projetos: e) promover a relação institucional entre o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário a fim de dinamizar
as relações entre as esferas dos Poderes Federal, Estadual e Municipal; e com a Sociedade Civil Organizada e ~egmentos
Religiosos: f) propor e acompanhar a implementação de mecanismo de democratização da gestão nos diferentes órgãos da
administração pública e g) incentivar, propor, acompanhar e articular a implementação de diferentes canais de interlocução do
governo com a sociedade civil em torno dos projetos de interesse da cidade.
Para dar plena execução a esse projeto de lei. propomos a extinção de OI (um) cargo de Diretor de
Departamento, bem como a criação de OI (um) cargo de Coordenador de Habitação, padrão de referência C-24: de OI (um)
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cargo de Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento, padrão de referência C-24; de 05 (cinco) cargos de Coordenador
Estratégico, padrão de referência C-24; de 02 (dois) cargos de Secretária de Secretaria, padrão de referência C-08; de 01 (um)
cargo de Gerente Geral do Município, padrão de referência C-24, de 02 (dois) cargos de Secretário Municipal, padrão de
referência, o subsídio do Secretário Municipal; de 05 (cinco) funções de confiança de Diretor de Divisão. padrão de referência
C-27 da grade salarial dos Técnicos e de 17 (dezessete) de Chefe de Seção, com gratificação de 20% da referência.
Com essas alterações, o quadro de cargos em comissão, de agentes políticos e de funções de confiança
desses órgãos, ficará da seguinte forma:

!CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
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Obs.: Foram transferidos 01 função de confiança de Diretor de Div1sao
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Se(.'retaria de Finanças para o Gabinete do Prefeito.
Foram criados OI Gerente Geral de compras, OS cargos em comissão de Coordenadores, 02 funções de confiança de
Diretores de Divisão e 05 funções de confiança de Chefes de Seção.

'CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
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43

!TOTAL GERAL

-5

38

Ohs.: Foi extinto 01 cargo em comissão de Diretor de Departamento e transferido 01 função de confiança de Diretor de
Divisão e 03 funções de confiança de Chefe de Seção da Secretaria de Finanças para o Gabinete do Prefeito.
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Obs.: Foram criados 01 Secretario Municipal e 01 Secretária de Secretaria.
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. de confiança que ex1st1am na Secretaria de PlaneJamento, foram extintos 01 Diretor de
Obs.: Dos 23 cargos e funçoes
Departamento e 05 Chefes de Seção. Os demais cargos foram reaproveitados na Secretaria de Fiscalização e
Licenciamento.
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Obs.: Foram criados 01 Secretário Munmpal, 01 Secretána de Secretário, 02 Coordenadores, 04 funçoes de confiança
de Diretorde-Oivisão-e-i.5.-fnnçõade--confiança deehcfe"'de Seção: -

Essas alterações são muito importantes para nosso Município, pois esta estrutura organizacional foi
criada para a realidade de duas décadas atrás, quando tínhamos uma população residente de pouco mais de 200 mil habitantes

e demandava estruturas de serviço menores. Hoje, nossa cidade deve oferecer condições de atender satisfatoriamente os
anseios de quase 400 mil habitantes, com wna realidade de serviços mais complexa, em quantidades cada vez maiores.
inclusive por força de serviços transferidos de outras esferas governamentais para o município.
Cumpre~nos esclarecer também que este projeto, haverá inicialmente, um impacto mensal de R$
93.055,53 (noventa e três mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). No entanto este impacto financeiro será
reduzido a zero quando realizarmos a reestruturação completa das todas as Secretarias Municipais com o objetivo de trazer
uma nova visão de gestão dos serviços públicos tem que ser implantada, buscando adequar às necessidades da população, com
a capacidade de uma rápida resposta às suas demandas. Para isso se faz necessária urna máquina pública moderna. preparada
para assumir as nova'l tecnologias disponíveis e principalmente, possibi!ilando ao gestor público atuar dentro de sua área de
especialização.

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.

Atenciosas Saudações.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXOI
1- DESCRIÇÃO DO CARGO DE AGENTE POL(TICO

CARGO: S'ECIÜÕTÁlTTO MUNlCIPAL
PADRÃO: Subsídio do Secretário Municipal
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Prefeito Municipal

Descrição Detalhada:
Administrar a Secretaria Municipal, definindo diretrizes, planejando, coordenando e supervisionando ações, alinhados com o

•

projeto de governo.
Administrar organizações da esfera pública e relacionadas.
Administrar recursos financeiros. compras, contratos. materiais. patrimônio, recursos de informática, serviços de infraestmtura
e infonnações institucionais.
Apresentar ao Prefeito Municipal o relatório anual da gestão na Secretaria.

li - DESCRIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO DECLARADOS EM LEI DE LIVRE NOMEAÇÃO E
EXONERAÇÃO

•

CARGO EM COMISSÃO: AUDJTOR GERAL
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência c.12 da grade salarial dos cargos em comissão
ESC'OLARJOAOE: Ensino Superior Completo (graduação ou tecnólogo) nas áreas de ciências contábeis. ciências
jurídicas/direito. ciências econômicas/economia. administração de empresas, administração/gestão pública ou engenharia.
EXIGÊNCIA: Pos~;uir notórios conhecimentos na área de controle interno e de administração pública. possuir idoneidade
moral. reputação ilibada e não possuir processo administrativo disciplinar. com decisão condenatória transitada em julgado.
J'\ÍV[L HIERÁRQl JCO: Subordinado ao Controlador Geral
Descrição detalhada:
Acompanhar e avaliar a execução de auditorias.
Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Assessorar o Controlador Geral.
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Auxiliar na elaboração e acompanhamento de atos nommtivos concernentes à ação do Sistema Integrado de Fiscalização
Financeira, Contabilidade e Auditoria.
Elaborar e estabelecer normas e métodos de planejamento e administração de recursos públicos.
Emitiu:elatórios .sobre ..a..situaçãQenoontr.adaJ1os setores daAdministração.Direta,..l ndireta.e-.fundacional.-- ~

Fiscalizar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência patrimonial nos órgãos e entidades da
Administração Municipal. assim corno da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado.

FiscaJizar e avaliar o cumprimento da preservação do Patrimônio Municipal e controlar o comportamento praticado nas
operações, exercendo controle interno por meio de auditorias, inspeções, verificações e perícias.
Fiscalizar e controlar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza mantidos pela Administração Direta, Indireta e
Fundacional.
Fiscalizar e examinar as prestações de contas dos agentes da Administração Direta. Indireta e Fundacional responsáveis por
bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal.
Fiscalizar e examinar. por amostragem, os processos de despesa de órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e
Fundacional.
Fiscalizar o controle contábil, financeiro. orçamentário. operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta,
Indireta e Fundacional quanto à legalidade, legitimidade. economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias
de receitas.
Fiscalizar, coordenar. acompanhar e avaliar as ações setoriais.
Fiscalizar, orientar e assessorar o Poder Executivo no uso. destinação e aplicação de recursos püblicos.
Promover a apuração de denúncias fonnais, relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou
entidade da Administração. dando ciência ao Controlador Geral. sob pena de responsabilidade solidária.
RealizGr outras.tarefas afins.

CARGO EM COMISSÃO: CONTADOR GERAL
CARGA HORÁRlA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência c.12 da grade salarial dos cargos em comissão

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo nas áreas de ciências contábeis/contabilidade.
EXJGÊNCIA: Possuir notórios conhecimentos na área de controle interno e de administração pública, possuir idoneidade
moral. reputação ilibada e não possuir processo administrativo disciplinar, com decisão condenatória transitada em julgado.
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Controlador Geral
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n,-~.-rição detalhada:

A1:nmpanhar e avaliar ft excc.11çJ:io de nuditoriac,.
Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Assessorar o ControladõrGeral.
Auxiliar na elaboração e acompanhamento de atos normativos concernentes à ação do Sistema Integrado de Fiscalização
Financeira. Contabilidade e Auditoria.
Elaborar e estabelecer nonnas e métodos de planejamento e administração de recursos públicos.
Emitir relatórios sobre a situação encontrada nos setores da Administração Direta, Indireta e Fundacional.

•
,'

Examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras. inclusive as notas explicativas em relatórios dos Órgãos da
Administração Direta, Indireta e Fundacional.
Fiscalizar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência da gestão orçamentária e financeira nos órgãos e
entidades da Administração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e
privado.
fiscalizar e acompanhar o controle de operações de crédito, avais e garantias, bem como. dos direitos e haveres do Município.
Fiscalizar e avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e diretrizes orçamentárias relacionadas aos
programas de governo e a execução dos orçamentos do Município.
Fiscalizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta,
Indireta e Fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias
de receitas.
Fiscalizar. acompanhar e avaliar os resultados dos registros contábeis dos atos e fatos relativos às despesas da Administração
Pública, com vistas à elaboração das contas do Poder Executivo.
Fiscalizar. coordenar. acompanhar e avaliar as ações setoriais.
Fiscalizar. orientar e assessorar o Poder Executivo no uso, destinação e aplicação de recursos públicos.
Promover a apuração de denúncias fonnais, relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou
entidade da Administração Direta e Indireta, dando ciência ao Controlador Geral. sob pena de responsabilidade solidária.
Realizar fü.calizaçào financeira, contábil e auditoria do Poder Executivo.
Realizar outras tarefas afins.

CARGO EM COMISSÃO: CONTROLADOR GERAL
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-25 da grade salarial dos cargos em comissão
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ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo (graduação ou tecnólogo) nas áreas de ciências contábeis, ciências
jurídicas/direito. ciências econômicas/economia. administração de empresas, administração/gestão pública ou engenharia.
EXIGÊNCIA: Possuir notórios conhecimentos na área de controle inlt::mu e Jt:: a<lminislra!Jâu pública. possuir idoneidade
moral. reputação ilibada e não possuir processo administrativo disciplinar, com decisão condenatória transitada em julgado.
transitada em julgado.

J\'ÍVEL HIERÁRQIIICO: Subordinado ao Prefeito Municipal
Descrição detalhada:
Coordenar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos Jo
Município.
Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da administração municipal. assim como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito
público e privado,
Controlar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza mantidos pela Administração Direta. Indireta e Fundacional.
Determinar. acompanhar e avaliar a execução de auditorias.
Elaborar e estabelecer nom1as e métodos de planejamento e administração de recursos públicos.
Elaborar e manter atualizado o plano de aplicação orçamentária dos órgãos da Administração Direta e aprovar o plano de
aplicação orçamentária dos órgãos da Administração Indireta e Fundacional.
Emitir opinião sobre a situação encontrada nos setores da Administração Direta, Indireta e Fundacional expedindo um
certificado de auditoria em nome do órgão fiscalizado.
Examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, qualquer que seja o objetivo, inclusive as notas
explicativas e relatórios de órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional.
Examinar as prestaçõ·es de contas dos agentes da Administração Direta, Indireta e Fundacional responsáveis por bens e valores
pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal.
Exercer o controle contábil. financeiro, orçamentário. operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta.
Indireta e Fundacional quanto à legalidade, legitimidade. economicidade. razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias
de receitas.
Exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias. bem como dos direitos e haveres do Município.
Orientar e expedir atos nonnativos concernentes à ação do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira. Contabilidade e
Auditoria.
Orientar. assessorar e aconselhar o Poder Executivo no uso, destinação e aplicação de recursos públicos.
Programar: coordenar, acompanhar e avaliar as ações setoriais.
Promover a apuração de denúncias formais, relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou
entidade da administração, dando ciência ao titular do Poder Executivo. ao interessado/ denunciante e ao titular do órgão ou
autoridade equivalente a quem se subordine o autor do ato objeto da denúncia. sob pena de responsabilidade solidária.
Propor ao Chefe do Poder Executivo o bloqueio de transferência de recursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias.
Realizar controle e fiscalização financeira, contábil e auditoria.
Realizar controle. fiscalização e assessoria.
Realizar outras tarefas afins, e.
Supervisionar o Contador Geral e o Auditor Geral.
Supervisionar tecnicamente e fiscalizar as atividades do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira. Contabilidade e
Auditoria.
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CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE HABJTAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-24 da grade salarial dos cargos em comissão

--E6fi>b\ili0AilE:-Ensin.,.;,,,perior Completo.
NÍ\'EL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Secretário Municipal.
Descrição Detalhada:
Articular a Política Municipal de Habitação com a política de desenvolvimento urbano e com as demais políticas pública,; do

Município.
Avaliar a viabilidade de projetos.
Coordenar a fonnulação da Política Municipal de Habitação.
Coordenar a articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil.
Coordenar projetos. programas e ações da área
Coordenar recursos financeiros relacionados à área, inclusive junto aos órgãos, entidades e programas federais e estaduais de
habitação.
Coordenar o estímulo ã participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política

Municipal de Habitação.
Coordenar a realização de estudos e pesquisas da área.

1

Gerenciar a qualidade da prestação de serviços.
Identificar prioridades.
Propor alternativas estratégicas.

CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-24 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo.
"-:Í\'EL HIERÁRQl!ICO: Subordinado ao Secretário Municipal.

Descrição Detalhada:
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Articular a Política Municipal de planejamento e desenvolvimento com a polftica de habitação e com as demais politicas
públicas do Município.

Avali ar a viabilidade de projetos.
- Coordenar..aionnulação..da.P..ol-itiGa-Municipal de-P-lanejamento-e--Desenvolvimento.-~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Coordenar a articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil.
Coordenar projetos. programas e ações da área.

Coordenar recursos financeiros relacionados à área, inclusive junto aos órgãos. entidades e programas federais e estaduais de
Planejamento e Desenvolvimento.

Coordenar o estímulo à participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar a realização de estudos e pesquisas da área.
Gerenciar a qualidade da prestação de serviços.
Identificar prioridades.
Propor alternativas estratégicas.

CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR ESTRATÉGICO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-12 da grade salarial dos cargos em comissão

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo

NÍVEL HIERÁRQl11CO: Subordinado ao Prefeito Municipal.
Descrição Detalhada:
Assessorar nas reuniões que envolvam assuntos estratégicos relacionados à Secretaria.
Assessorar o planejamento estratégico de programas e ações da Secretaria.
Coordenar. avaliar e supervisionar a execução de planos, programas e projetos, zelando para que se dê rigorosamente. de
acordo com as políticas e diretrizes do plano de ação do governo municipal.
Diagnosticar problemas e identificar prioridades.
Estabelecer rede de relacionamento e parceria<; estratégicas com outros órgãos.
Estimular a participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos do governo municipal.
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Exercer a coordenação setorial da gestão das políticas públicas, dos sistemas e programas relativos à sua Secretaria.
Intermediar ações entre a Secretaria que estiver lotado e demais órgãos.
Levantar dados para o estudo dos sistemas administrativos.

Orgàíliiai, gererlCiãre'capaéifaígrupO ae·voiúntàfiõs J)afã dãfsupõrfeR ãprõjelõsfêlãêiõnados a~suã-áfeã:
Prestar assessoria ao Secretário da Pasta.
Prestar assessoria nas atividades delegadas pelo Secretário da Pasta, bem como coordenar ações na área de sua competência.
alinhadas com o projeto de governo.

•

Promover a integração dos planos e projetos dos diversos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta
Propor alternativas estratégicas e soluções globais.

CARGO EM COMISSÃO: GERENTE GERAL DE COMPRAS

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-24 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo.
NÍ\'EL HlERÁRQl !ICO: Subordinado ao Prefeito Municipal
Descrição Detalhada:
Assessorar na realização dos procedimentos licitatórios e expedientes visando à contratação de obras, serviços. e a aquisição
de bens de consumo e permanente da Prefeitura Municipal de Bauru;
Auxiliar o Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitações naquilo que for necessário para a emissão de respostas aos
pedidos de questionamentos, impugnações e recursos advindos dos certames licitatórios (salvo aqueles de ordem técnica);
Assessorar na elaboração de novos projetos e programas, orientando a correta apresentação das planilhas que cada programa
exige.
Acompanhar processo Iicitatório. o andamento da execução de obras e serviços e a aquisição de equipamentos.
Assessorar na elaboração dos orçamentos anuais, prevendo recursos de contrapartida de projetos apresentados.
Assessorar no envio de propostas. documentos, projetos e plano de trabalho.
Avaliar resultado de trabalho.
Avali ar a viabilidade de projetos.
Coordenar e orientar os servidores do Departamento, dentro das diretrizes legais que norteiam os procedimentos licitatórios;
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Encaminhar minutas de editais para exame e emissão de parecer jurídico:
Gerenciar convênios e contratos de repasse.
Gerenciar o desempenho das atribuições dos órgãos que lhe são subordinados:
Gerenciar os serviços pertinentes à elaboração de editais e licitações;
Identificar necessidade e planejar a racionalização do uso de recursos.
Monitorar prazos pertinentes a todo contrato de repasse.
Monitorar as fontes e dotação orçamentária: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei

Orçamentária Anual (LOA) para a execução de programas e projetos.
Prestar assistência a seu chefe imediato na coordenação e gerenciamento de programas, projetos e atividades afins a sua área

de competência;

CARGO EM COMISSÃO: SECRETÁRIA DE SECRETARIA

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-08 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Chefe de Gabinete ou Secretários Municipais,
Descrição detalhada:

Administrar agenda pessoal do Secretário.
Administrar e atualizar arquivos,
Anotar informações.
Assessorar no preparo de apresentações.
Assessorar o superior nas atividades que lhe forem delegadas e que demandam relação de confiança. alinhadas com o projeto
de governo.
Assistir e secretariar em reuniões. quando designado.
Atender, encaminhar e fazer chamadas telefônicas.
Cadastrar e catalogar documentos.
Cobrar ações, respostas e relatórios.
Controlar correspondência eletrônica (e-mail).
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Criar e manter atualizados os dados de entidades, contatos e locais.
Digitar e formatar documentos.
Elaborar e enviar informações para o Diário Oficial.

Elaborar relatórios;convites, ""conv<fcações, planilhas e gráficos.
Gerenciar a tramitação de processos.
Levantar e direcionar infonnações.
Levantar necessidades de material.

•

Receber e transmitir fax.
Receber, protocolar, triar, destinar e registrar correspondência
Recepcionar, orientar e encaminhar pessoas.
Redigir oficias, memorandos, cartas, convocações e atas.
Reproduzir documentos (fotocópia).

Ili - DESCRIÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA OCUPADAS EXCLUSIVAMENTE POR SERVIDORES
EFETIVOS
Fl':S:ÇÃO DE CONFIANÇA: CHEFE DE SEÇÃO
CARGA IIORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Gratificação de 20% sobre a referência do cargo efetivo do servidor.
NÍVEL HIERÁRQl'ICO: subordinado ao Diretor de Divisão. Diretor de Departamento, Gerente Executivo, Coordenador ou
Secretário Municipal.

Descrição Detalhada:
Acompanhar a execução de projetos e ações da área de sua competência.
Acompanhar e controlar os projetos e ações administrativas no âmbito de sua Seção. alinhados com o projeto de governo.
A Yaliar aplicabilidade das normas vigentes.

Coordenar utilização de infraestrutura.
Dirigir equipes da Seção.
Estahe!eccr metas e prioridades da Seção.
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Opinar, conclusivamente, sobre todas as questões em matérias no âmbito de sua Seção e decidir. motivadamente aquelas de
sua competência.
Planejar ações estratégicas para a Seção.
pres.1qr_p.~s~~ssorja c~assistência dir~tn e.iniJ:diata aQsuperior hierárquico._
Propor modificações nas normas.
Supervisionar movimentação e conservação de materiais e patrimônio.

FUNÇÃO DE CONFIANÇA: DIRETOR DE DIVISÃO
CARGA HORÁRJA: 40 (Quarenta) Horas Semanais
PADRÃO: C-27 da grade salarial dos Técnicos (Lei 5975/2010) mais urna gratificação de 40% (quarenta por cento) da

mesma referência, salvo se optar pelo vencimento do cargo efetivo. onde lhe será devido apenas a gratificação sobre a
mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo, se mais vantajoso. a critério do servidor.
N1VEL HIERÁRQUICO: subordinado ao Diretor de Departamento. Gerente Executivo, Coordenador ou Secretário.

Descrição Detalhada:
Acompanhar a execução de projetos da área.
Acompanhar e controlar os projetos e ações administrativas no âmbito de sua Divisão, alinhados com o projeto de governo.
A vali ar aplicabilidade das nonnas vigentes.

c_l

Coordenar e supervisionar ações operacionais.
Coordenar utilização de infraestrutura.
Dirigir equipes da Divisão.
Estabelecer metas.
Exercer atribuições delegadas pelo seu superior hierárquico.
Identificar pontos críticos e prioridades da Divisão.
Opinar. conclusivamente. sobre todas as questões e matérias no âmbito de sua Divisão e decidir, motivadamente. aquelas de
sua competência.
Orientar. acompanhar e controlar as ações administrativas no âmbito de sua Divisão.
Planejar ações estratégicas para a Divisão.
Prestar a..,sessoria e assisténcic:1 direta e imediata ao superior hierárquico.
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Ao
Secretário de Administração

Em atenção à solicitação do Senhor Prefeito, elaboramos o projeto de lei (folhas _J, alterando
e criando dispositivos na Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993 com o objetivo de extinguir a Secretaria Municipal
de Planejamento e criar a Secretaria de Governo, a Secretaria de Fiscalização e Licenciamento e o Jnstitutod e Planejamento.
alem de transferir a TI da Finanças para o Gabinete e das Divisões de Licitações da Administração, Saúde e Educação para a
Secretaria de Finanças, assim como criar cargos e funções de confiança para a viabilidade do projeto. Assim. encaminho os

autos com as seguintes sugestões:

1.

Envio à Secretaria de Finanças para verificar se há dotação orçamentária para cobrir as despesas oriundas
desta alteração e em caso positivo, a elaboração do formulário "ordenador de despesas" para a assinatura
dos Secretários de Finanças e Sr. Prefeito.;

2.

Envio à Funprev para elaboração da avaliação atuarial prévia;

3.

A Secretaria dos Negócios Jurídicos para análise e parecer quanto ao projeto de lei, e por fim;

4.

Ao Prefeito para autorização quanto ao envio à Câmara Municipal.

Bauru, 05/09/2019

Tatiane Bertocco da Silva
Agente de Administração
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IMPACTO SALARIAL · ORGANOGRAMA
CARGOS EM COMISSÃO

13° SALÁRIO (1/12)

PREVIDÊNCIA PATRONAL
(22%)

1/3 FÉRIAS
CONSTITUINTES

VALE COMPRA

R$4.530,39

RS 12.956,92

RS 106,49

RS 500,00

·-·-··- -RS 54.364,70
___ _J____

1

VALE COMPRA
NATALINO

VALE REFEIÇÃO

VALE TRANSPORTE

CUSTO MENSAL

CUSTO ANUAL

RS 72.500.17

R$ 870.002,02

IMPACTO REALIZADO CONFORME DETERMINA O INCISO IDO ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000
!IMPACTO MENSAL NA FOLHA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU RS 32.170.499,87 • Agosto/2019

0,224 %
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RS 2.200.946,93

DATA: 05/09/2019
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VALOR

13° SALÁRIO (1/12)

RS 20.073,79

RS 1.672,82

PREVIDÊNCIA PATRONAL

IMPACTO SALARIAL • ORGANOGRAMA
FUNÇÕES DE CONFIANÇA

1/3 FÉRIAS
CONSTITUINTES

(22%)

VALE COMPRA

VALE COMPRA
NATALINO

RS
___________ ________,..________
~---RS 4.784,25

-------~------------,.._

-,

RS 106,49

500,00

VALE REFEIÇÃO

VALE TRANSPORTE

CUSTO MENSAL

CUSTO ANUAL

RS 27.179,02

RS 326.148,18
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IMPACTO REALIZADO CONFORME DETERMINA O INCISO IDO ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000
IMPACTO MENSAL NA FOLHA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU R$ 32.170.499,87 • Agosto/2019

0,083 %
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2019
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R$ 28.507,29
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2019
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21121
R$ 30.508,50
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R$ 366.102,03
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RS 342.087,49
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DATA: 05/09/2019

OBS: VALE COMPRA, VALE REFEIÇÃO E VALE TRANSPORTE NÃO CONSIDERADOS PARA EFEITO DE IMPACTO SALARIAL
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VALOR

13° SALÁRIO (1112)

RS 74.438,49

RS 6.203,21
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PREVIDÊNCIA PATRONAL
(22%)

113 FÉRIAS
CONSTITUINTES

VALE COMPRA
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CUSTO MENSAL

CUSTO ANUAL

RS 99.031,03

RS 1.188.372,32

IMPACTO REALIZADO CONFORME DETERMINA O INCISO IDO ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000
IMPACTO MENSAL NA FOLHA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU R$ 32.170.499,87 • Agosto/2019
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CUITOMUAL
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202'1 .

2019
RS 98.489,36

2019
R$ 393.957,44

RS 105.403,31
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2020

211n1 ·~·

R$ 112.802,63

2021..

TUJAI..
R$ 316.695,30
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R$1 .264.839,76

RS1.353.631,51

R$ 3.012.428,72

DATA: 05/09/2019
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Secretário de Administração

Em atenção à solicitação do Senhor Prefeito, elaboramos o projeto de lei (folhas 01 a 25).
alterando e criando dispositivos na Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993 com o objetivo de
extinguir a Secretaria Municipal de Planejamento e criar a Secretaria de Governo, a Secretaria de
Fiscalização e Licenciamento e o Instituto de Planejamento, alem de transferir a TI da Finanças para o
Gabinete e das Divisões de Licitações da Administração, Saúde e Educação para a Secretaria de Finanças.
assim como criar cargos e funções de confiança para a viabilidade do projeto. Assim, encaminho os autos
(-

com as seguintes sugestões:
1.

Envio à Secretaria de Finanças para verificar se há dotação orçamentária para cobrir as despesa'.>
oriundas desta alteração e em caso positivo, a elaboração do formulário "ordenador de despesas'"
para a assinatura dos Secretários de Finanças e Sr. Prefeito.:

2.

Envio à Funprev para elaboração da avaliação atuarial prévia;

3.

À Secretaria dos Negócios Jurídicos para análise e parecer quanto ao projeto de lei, e por fim :

4.

Ao Prefeito para autorização quanto ao envio à Câmara Municipal.

Bauru, 05/09/2019

o da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

À

Secretaria do Negócios Jurídicos

/

Em atenção à solicitação do Senhor Prefeito, a Secretaria de Administração elaborou minuta de
projeto de lei, trans-fer-inde-as-tHvisões de licitação das Secretarias de Administração, Saúde e Educação para a ...Sooreta-Fta-de- Finanças, transferindo a TI para o Gabinete do Prefeito, extinguindo a Secretaria de
Planejamento e criando as Secretarias de Governo, de Fiscalização e Licenciamento e o Instituto de
Planejamento, criando também as Coordenadorias Temáticas, assim como criando cargos em comissão e
funções de confiança com o objetivo de dar plena execução a esta lei.
Portanto, nos tennos da Lei 5804/2009, encaminho a minuta a essa Secretaria para análise jurídica
quanto aos cargos criados, assim como das Secretarias criadas, especialmente quanto ao Instituto de

.e

Planejamento, se pode ser criado da fonna proposta ou se deve ser em legislação própria .
Esclareço ainda que após a análise dessa Secretaria, os autos serão encaminhados à Secretaria de
Finanças para verificar se há dotação orçamentária e em caso positivo, a elaboração do formulário "ordenador
de despesas" para a assinatura dos Secretários de Finanças e Sr. Prefeito, o envio à Funprev para elaboração
da avaliação atuarial prévia e por fim, o envio ao sr. Prefeito para autorização quanto ao envio à Câmara
Municipal.
/
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A Sra. Diretora de Divisão da Procuradoria Consultiva

O Sr. Secretário de Administração solicita parecer jurídico a
respeito do presente projeto de lei que visa fllterar e criar dispositivos na Lei Municipal nº
360 1/93.

O presente projeto de lei visa a adequação da estrutura
organizacional, transferindo a TI para o Gabinete do Prefeito; extingue a Secretaria de
( -

Planej amento e cria as Secretarias de Governo, de Fiscalização e Licenciamento e o Instituto de
Planej amento; cria ainda as Coordenadorias Temáticas; cria cargos em comissão e funções de
confi ança.

No artigo 1º do projeto de lei cria no artigo 4° da Lei Munil'ipal nº
360 1. 93, diretamente ligados no Gabinete do Prefeito, nos incisos IX a XIV as ~eguintes

Coordenadorias: de Segurança Pública, da Cidadania e Direitos Humanos, da Juventude, da
Pessoa com Deficiência, dos Direitos dos Animais e da Tecnologia da Informação. Os
respectivos cargos em comissão estão sendo criados no número de cinco, com denominação
genérica de Coordenador Estratégico, referência C 12 (artigo 11 , III do projeto de lei).

·•

Consta na exposição de motivos que os ocupantes destes cargos
e; 1

e. missão farão a coordenação de políticas públicas desenvolvidas nas Comissões,

( onse: hos ou mesmo Secretarias Municipais nas diversas áreas de atuação.

No inciso XIV do artigo 1º do projeto de lei, temos a criação da
e~trull!ra organizacional da Coordenadoria de Tecnologia de Informação ligada diretamente ao
( iab:nete cio Prefeito, abrangendo:

a. Seção de Instrução de Processos, Atos e Registros;

'
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b. Comitê Gestor de Tecnologia da Informação;
l:.Geslàu <le Projetos, Contratos e Convênios;

d.Divisão de Sistemas e Aplicações abrangendo a Seção de
Desenvolvimento e Seção de Banco de Dados;
e.Divisão de .Suporte Técnico abrangendo a Seção de Assistência ao
Usuário e a Seção de Manutenção de Máquinas;
f.Divisão de Infraestrutura e Operações abrangendo a Seção de Redes
e Servidores, a Seção de Instalação e Cabeamento, a Seção de

(-

Telecomunicações.

\

O cargo de Coordenador de Informática já consta no quadro de
cargos em comissão com referência C24.

O artigo 2° do projeto de lei revoga o §3º, o inciso I e alíneas "a",
''b" e ''c'" do artigo 12 da Lei Municipal nº 3601 /93, retirando o Departamento de
Processamento de Dados da Secretaria Municipal de Finanças.

No artigo 3° do projeto de lei revoga o artigo 16 da Lei Municipal
nº 360 1/93 que regulamentava a SEPLAN.

No artigo 4° cria o artigo 16A instituindo a Secretaria Municipal
de> r iscalização e Licenciamento com atribuições de realizar a política de fiscalização do uso e
c--.:upaç·ão do solo, especialmente da zona urbana, de fazer cumprir o Plano Diretor do
l\ 1 ur.ii: ípio de Bauru. passando a ser integrada por:

l. Os Fundos e os Conselhos Municipais;
II. A Assessoria de Assuntos Institucionais;
III.A Secretaria Executiva;

IV. Divisão de Atendimento ao Público;
V.A Divisão de Administração e Expediente;
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VI. Departamento de Fiscalização e Licenciamento, abrangendo:
a)
1)
2)
3)

A Divisão de Aprovação de Projetos, contendo:
A Seção de Aprovação Edilícia;
A Seção de Aprovação Urbanística; e
A Seção de Alvará e Certificado de Conclusão de Obras.

b)
1)
2)
3)

A Divisão de Uso e Ocupação do Solo, contendo:
A Seção de Licença de Atividades Pennanentes e Temporárias;
A Seção de Licença de Atividades Rurais; e
A Seção de Certidões.

c)
1)
2)
3)

A
A
A
A

Divisão de Fiscalização, contendo:
Seção de Logística e Gestão de Vistorias;
Seção de Notificação e Autuação; e
Seção de Fiscalização Ambiental e Rural.

Os incisos I a V serão subordinados diretamente ao Secretário de

r ·scalizaçf.p e Licenciamento.
No artigo 5° cria o artigo 20A na Lei Municipal nº 3601 /93
institui ndo a Secretaria Municipal de Governo com atribuições de realizar a articulação política
do Governo Municipal nas relações com as esferas de governo, demais poderes e órgãos da
Prefeitura e nos assuntos técnicos, administrativos, sociais do Município. É integrada pela
Secretaria Executiva e Assessoria de Assuntos Institucionais.

Neste caso, está sendo criada uma Secretaria Municipal apenas
para "'articulação política'·, o que, na prática, seria função implícita do cargo em comissão de
C:1e~e;• de Gabinete.

Não vislumbramos compatibilidade desta Secretaria Municipal
cr ,rr. ..pena, o Secretário Municipal e respectivo Secretário de Secretaria, coexistindo

p ,rnlclamr n e com o cargo em comissão de Chefe de Gabinete e a estrutura organizacional do
( ial-<ncte cic Prefei to.

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

[~~~~ :!=$
Apesar estar definida como Secretaria Municipal, não possui
estrutura

organizacional,

não

se

enquadrando

no

padrão

de

Secretaria/Departamento/Divisões/Seções.

Entendemos que mais viável seria a criação de um cargo em
comissão para a realização de referida função.

No artigo 6º do projeto de lei cria o Instituto de Planejamento e
Desenvolvimento de Bauru com estrutura organizacional de Secretaria Municipal e atribuições
de coordenar estudos setoriais e promover macro estudos para o planejamento municipal,
estabelecendo a política de desenvolvimento urbano e socioeconômico do Município.

É integrado pelo Gabinete do Secretário contendo:

I. Os Fundos e os Conselhos Municipais;
II. A Assessoria de Assuntos Institucionais;
III. A Secretaria Executiva;
IV. A Divisão de Administração e Expediente;
V. A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento
Socioambiental, abrangendo:

•

a)
O Grupo Técnico de Análise de Empreendimento- GAE;
b)
A Divisão de Pesquisa, Planejamento e Desenvolvimento
Territorial, contendo:
1)
A Seção de Pesquisa e Estatística;
2)
A seção de Projetos Urbanísticos;
3)
A Seção de Planejamento Viário e Mobilidade;
4)
A Seção de Instrumentos de Planejamento Urbano, Avaliação e
Perícia.
c)
A Divisão de Diretrizes para Parcelamento e Ocupação do Solo,
contendo :
1)
A Seção de Análise Urbanística;
2)
A seção de Análise Topográfica e Drenagem; e
3)
A Seção de Análise Ambiental.
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d)
1)A
2)A
3)A

A Divisão de Cadastro e Geoprocessamento, contendo.
Seção de Geoprocessamento;
Seção de Cadastro Territorial; e
Seção de Patrimônio Imobiliário.

VI.A Coordenadoria de Habitação, contendo:
1)
2)
3)

A Seção de Projetos Habitacionais;
A Seção de Regularização Fundiária; e
A Seção de Acompanhamento Social.

Apesar de constar que o Instituto de Planejamento possui
estrutura de Secretaria Municipal, também não possui a estrutura padrão de Secretaria
Municipal com Secretário/Departamentos/Oi visões/Seções.

No artigo 8° do projeto de lei cria no quadro de cargos em
com i::,são um cargo de Coordenador de Habitação e um cargo de Coordenador de Planejamento
e Desenvoh ·imento, ambos referência C24 (artigo 8°, I e II) para esta Secretaria.

No artigo 7° do projeto de lei extingue dois cargos em comissão
de Diretor de Departamento.

1

No artigo 8° do projeto de lei cria no quadro de cargos em
comi ssão: um cargo de Coordenador de Habitação e um cargo de Coordenador de
Planej amento e Desenvolvimento, ambos referência C24 (já relacionados anteriormente); cinco
cargos de Coordenador Estratégico referência C 12; dois cargos de Secretária de Secretaria
referência C8 para as noYas secretarias municipais criadas e um cargo de Gerente Geral de
Compras referência C26.

No artigo 9° do projeto de lei cria dois cargos de Secretário
M uniC' ipal c0mo já relacionado anteriormente. para a Secretaria Mw1icipal de Governo e para o
lnstituio de Planejamento.

5
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No ~igo 10 do projeto de lei

cria[i~~t:~i::~~:i ~:i

Diretor de Divisão referência C27 da grade salarial dos Técnicos e quinze de Chefe de Seção
com gratificação de 20% da respectiva referência.

No artigo 11 do projeto de lei apresenta a alteração do quadro de
cargos em comissão incluindo os cargos criados, nos termos do artigo 71 da LOMB que
disciplina ser obrigatória a fixação, por lei, de quadro de lotação numérica de cargos e funções,
sem o que não será permitida a nomeação ou contratação de servidores.

{- -

No artigo 12 do projeto de lei, no anexo I apresenta as descrições
dos cargos em comissão, agentes políticos e funções de confiança.

Com relação aos cargos em comissão de Controlador Geral e de
Auditor Geral reiteramos a manifestação formalizada no processo administrativo nº 371 99/1 O
no sentido de não concordar com a compatibilidade das funções dos cargos com as de
l:ngenheiro. no sentido de que as áreas de autuação de Engenheiro (atividades de construção
civil e infraestrutura) não correspondem às dos cargos da Controladoria Geral do Município
que possuem como área de atuação fiscalização financeira, contabilidade e auditoria do

Poder Executivo.
As atribuições na área de engenharia da Controladoria
podem ser efetuadas mediante perícias e inspeções técnicas, atribuições típicas do cargo efetivo
dl' Fnf; enkiro/ Engenheiro Civil.

No artigo 13 apresenta o anexo II com os organogramas.

O Supremo Tribunal Federal (STF) em recente julgamento
1

i r ; r, ·1ou

r·

sua jurisprudência dominante no sentido de que a criação de cargos em comissão

~r .e se _j ustifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se

6
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prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou ~peracio·~;is~:Otemã-e"õójél ": ;:..,,__·
do Recurso F.xtraordinário (RF) 1041 ?.10, que teve repercussão geral reconhecida.

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o
exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se
prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou
operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a
autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o
número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo
que os cnar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de
forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.

.,

Assim, os cargos em comissão criados seguem as regras impostas
na repercussão geral do STF, devendo apenas a Secretaria de Administração confirmar que o
presente projeto de lei, quanto a criação de cargos em comissão, está de acordo com
percentual mínimo de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração da Prefeitura
Mur.icipal de Bauru a serem preenchidos por servidores municipais efetivos fixados em 30%
do tc,tal de cargos existentes nos tem1os da Lei Municipal nº 6657/ 15.

Para a criação de despesa que provoque o aumento com despesa de
pes:o.oa!, h:1 necessidade de atendimento ao inciso 1 do artigo 21 da Lei de Responsabilidade

F1scal que e1< ige o cumprimento das exigências dos artigos 16 e 17 da mesma lei, do inciso XIII
do ani go 37 e do § 1º do artigo 169 da Constituição Federal.
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O artigo 169,§ 1º da Constituição Federal dispõe:

Artigo 169 - A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos
Estados, do Distrito Feder-ai e dos Municípios não poderá exceder os
limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1° - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a

criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de
carreira, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer

título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só

poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender

às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela
deco rren tes;

li -

se houver autorização específica em lei de diretrizes

orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e sociedades de
economia mista.

1

Por sua vez, os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal
dispõem:
Art.

16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação

governamental

que

acarrete

aumento

da

despesa

será

acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual
8

e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias.
§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação
específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de
forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a
realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os
limites estabelecidos para o exercício;

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes
orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos,
prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja
qualquer de suas disposições.

§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput será
acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada
irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes

1

orçamentárias.

§ 4º As normas do caput constituem condição prévia para:

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução
de obras;
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182
da Constituição.
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Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa

corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução

por um período superior a dois exercícios.
§ lº Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o

caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I

do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2º Para efeito do atendimento do§ 1º, o ato será acompanhado de

comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as
metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § l º do
art. 4º, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução
permanente de despesa.
§ 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento permanente de receita o
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo,
majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 4º A comprovação referida no § 2º, apresentada pelo proponente,

1

conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo
do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do
p lano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes da
implementação das medidas referidas no § 2º, as quais integrarão o
instrumento que a criar ou aumentar.
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§ 6º O disposto no § 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço
da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata
o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 7º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por

prazo determinado.
O Parágrafo Único, mc1so I do artigo 22 da Lei de
Responsabilidade Fiscal veda expressamente a criação de cargo e o provimento de cargo
público. admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, se a despesa com pessoal
exceder a 95% do limite (limite prudencial).
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95%
(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou
órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença
judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a

'

revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de

11
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aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação,
saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II
do § 6° do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de
diretrizes orçamentárias.
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido

•

no art. 20, ultrapassar os limites defmidos no mesmo artigo, sem
prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente
terá de ser eliminado nos dois guadrimestres seguintes, sendo pelo
menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as
providências previstas nos§§ 3º e 4° do art. 169 da Constituição.
Pelo último índice publicado, a despesa com pessoal encontra-se
abaixo do limite prudencial, não havendo impedimento para o presente projeto de lei de criação
de cargos. o que deve ser confirmado pelo Sr. Secretário de Finanças no momento do
encaminhamento à Câmara Municipal.
Foram apresentados os impactos salariais às fls. 31/32, faltando a

•

declaração do ordenador de despesa e parecer atuarial da FUNPREV .

O artigo 264 da Lei Municipal nº 563 1/08 que instituiu o Plano
Diretor P2ní cipativo disciplina que as estratégias deverão obedecer o disposto na citada lei
st ndo acompanhadas de ações administrativas da Prefeitura Municipal de Bauru como a
modeu ização e adequação da estrutura administrativa visando dar andamento às diretrizes,
o rie m~ições: e providências prioritárias. No entanto,

não vislumbramos obrigatoriedade na

e ria.;àú do í nsti tuto de Planejamento por lei específica.

12

31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

Ante

o

exposto,

entendemos

i

[~;~~~:~~~--!LJ

não

haver

ilegalidade

ou

inconstitucionalidade no presente projeto de lei, apenas apontamos as sugestões acima à título
de colaboração. Indicamos ainda providências a serem tomadas necessárias ao procedimento
administrativo de criação de cargos.

Bauru, 13 de setembro de 2019.

Gabrie1J
Procuradora Jurí ca Municipal
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Departaaento de M•rende Eacolar, do Oepertaaento
de Unidade• Secolarei e do Oeparteaento Intentil.
11

O Depart&IHnto P•d•lSL' rJico é int••r•do :

Div i. eio de Açõe ■
Fund•••nt•i•
d•
Educe<::io, ebr,1n1·,1 tndo :
• > • S•çio de CL,,:>rden«çio Peciaaósice;
b) a Seçiio d• Mtltiaeioe;
e> a Seoão dt! P•■■ qui•• e Apoio a Projeto•

I - pela

&ducecionaI•

21

I - pela Oivieio de Apo i o Ali ■entar, abr•n•endo :
a> a Se9ic de F~oduçlo Ali•enter <padaria•
vaca aecân ic1 l;
bl a Seção de N1 tri\;io;
e> a Seçião de A1· ,: ,io • Diatri~uioio;
II - pele

Divi ■ i ,:,

Al i ■ent. a9io

de

Eaoolar,

•bran ■endo :

a> a

SeQio

lntidade ■

b> a

S•çi.o

i■ oolar••

31

,ie

Al l ■enta9ao

•

d1
Ali iaentoçio
d•
Unidade•
CBl "IIe , BKPG■ e IIPG•> .

O Departaaento d• IJn . i•du•
I

Crec:h••

de

'·/i r• ~ulada ■;

- pela Di vi ■ io d e

BeoolaT ■•

lln•ino de

j

int••r•do :

Pria■ iro

Gr•u,

abranaendo :

•>

a Seção ,:la &PMG Santa Kar i a;
b> a S•çio •~• &J1PCi Ivan ln•l•r d• Ala■ ida ;
e> a Sec,io de JMPG Anibal Oifrinoia;
d) a Seçio •!o -rúoleo de .ln•ino Renovado

Diviai ;
d•
l n • i no
lepe~ial ,
abr•n•endo :
• l & Seçio ,ia -~AH ;
b) • Seçio ,fo i.ar l ■ool& Rt.tael lt&urício ;
o> a Seçio ,ia 30RRI;
dl • Seçi.o ,:lo 1,ar leoole S•,nta i:.,usia ;
•> a Sec:io ,i a \Pil«:I.

II - pela

Div í ■ ,io d•
lduoaoio de
Adu 1 toa , ab·r a, 1endo :
&l • Seçi.o ~•1•ion,1l Centro;
bl • Sec:io lt • 1 ion,ll Bela Vieta ,

UI - pela

Jov■ n•

cl a Seçio ,~ ion41 Redentor ;
- t h . 7 ··
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d) a Seçiio ~egi.onal Parque São Geraldo;
e> a Seoio l!eg .. onal \fila Falcão.

O Departamento ,ie i:ciu<iaoio Infantil é

inte ■ rado:

I - pela Oivi•ão de Sduoaoio Infantil Re■ ional
Centro, abrangendo:
al a Seção d~ EMBI Stélio M. Loureiro;
b> a Se9io d,i !,HEI Abi.ail P'. Horta;
e> a Seoã,, dt, EIIBI Garibaldo;
dl a Seoão d" Jll!I Pinóquio.
II - P•la Oi vi oão d<? Bducaoão Intant il Re•ional
&ela Vi ata, 4'!1bt llna1111ndo;
a> a Se9io d" IMBI Lei la B. Ai dar;
b> • S•9io d« tHBI Carla• C. 1/ianna;
e) a Seção dt1 E.!SBI Carloa G.P. de Kello;
d) a Seç,io do !..!UI Mareia A.K. Carvalho;
el a Seção dn llfiH Lione Club;
t> a Seoio d,i !JfBI João Marin■oni.

III • pela Diviaio d~, Educação Infantil Reaional
Parque Si·o Gttt"'e. ldo, abrana•ndo:
a) a Seçio dll f.l«I Mercia de A. B1 ■hetti;
bl a Seoio ca !U'III Kasdalena P. da Silva

•

Plart.ha.;
ol • Se,;,io du E!UI
d J a Seçio d11 tlBI
e) a. S•ç,io d11 !iltll
tl a Seoio d« l:l'IBI
■ > • Seoio d•• K.'!flI
hl a Seoio d<1 r:iuz

Orlando

s.

Martin ■;

Maria B.C. de Pádua;
Jay•e Biohu ■ ky;
Bdne E. Faina,
Corival T. de Godoi;
Cetharina P. Silva.

IV• pele Oiviaio d, Bduoaç,io Intentil R••ional
\fila Faloãonnv,att•ial, ebrensendo:
al a Seoio d,1 !~II Keri• Alloe S.Prudente;
bl a
se.,io d,,
BMBI Antonio Gued•• de
Azevedo;

eJ
dl
~>
tl

a
a
"
•
1l a

Baoio
Seoio
S•cio
Seoilo
Se,;,ao

d,1 1·,nI Chep•u&inho Vora•lho;
d,1 ,~!III Roberval Barrou;
d,1 r:ur Ilera Lúcie e. Sevi;
d,1 :iMBI Manoel d• A. Brandia;
d,1 l~UI Aparecid~ P.Pezzatto;

-th.
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&

Seção

d,

SMJU

Fra.nci ■ eo

Nettor
i)

j )
l l

V -

"a
"

Gabriel li

Seção da EMEI Jaty Q. de Gorreta;
Sec~ío da l!MEI Floripea s de sm,~
Seção da !:Ml!I Maria Iz0l ina T.Zanetta

pela Diviaic dt! iduCJ&ç,io Infantil R•sional
Redentor/Geisel, abrans•ndo:
al "Seção da iMSI Ga ■p&r&inho;
bl a Seção da !Ml!I Maria Ro ■ a C. Lima;
cl a Seção da EMBI Wil,on M. Bonato;
dl a Seçliio da EMEI I ■ aac Portal Roldan;
e> a Seoio d~ BMBI Leila de Fáti ■.1 A,

Ca.aa.ab,

t> a Seção da ~IO:l Nidoval Reia.
VI - pele Div!eio d$ Kduoeç,io Infantil •• Creche ■, abronsencto;
a) a Sacio Reaional Centro atinsindo a Creche Le•ooádif::i Correa, a Cr•ah• Rodri•u••

de Abnu, a Cr•ohe Medre CllÍl !& e a Ca•a
Cri•n~,a Madrt! M«ria Theodora Voiron;
bl

&

Seção Res,on&l Bela Viota a~inaindo

•

Creohtti Vâni,i N&ri«,a Cr•c,he Sio rranoi•co de A■ •i• a Creche Alice Barro ■
de
e,)

Azevedo e a Ca•a da Cri•nQa;
& Seç,io Reijion•l Parque Sio Geraldo,
atinsindo a Creche Felix A.Ceata, a Creche irne ■ to Qua••ic, & Creohe Kubert R•d•••rker ■,

,1

Creche Ir•n~

l. •

Cr•oh• Unido ■ para o Be■,

Cheraont

e

• Creche

80■

._

Pa1tor;
d)• Seção Ras.onal Vila Falcão atinaíndo •
Cr1ch•• Gi••·• M.S.Pinto, a Creche Ir■i Ca.tarina, a Creohe Ouro 'J'•rd•, a Creche
Nova lii~•P•ri11.11.Q&, • Creche Ma,...ia Rib•iro,a
Crech••· Li I i,.n At>areoida H.ad.ad, a Creche

Parqu~ Real
el a Sec;,õc, Re,,;ion,,l Redentor/G<ti ■ el atinaindo a Cre,:ihe l?in•o de Gente, a Crech•
Monteiro Lo,.,atc,.a Creche Bio Jud.aa e Sio
Diaa1, a Cr~ahe Doce R•c~nto, • Creche
Pa•tor·•• ~• Bel<Í■,

I
-ti•, 9 -
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Arti•o

12

i:w l 4~

,z_g

-

'

'
v

A Secretaria Munic~p4l de E00noaiA e Finanças com
atri buiçio de real ;:ze r a execuoio orca.mtntá.ria no
âmbito municipal, c,0~1:,õe .. ee, além do Gabinete do

Secretário, do Depurt<1.aento de Finan9a1,d0 Depar- - - - - - - - - - - -----~,unenu,....,ie-.A,.,.,..,aà;.•çi',, • do Dapart ••en.t<>-d-..P41F>Co,..•~--------ce ■ aamento

11

de Da.doo.

O Departamento de l~ ir~Mica• é intearado:

I - pela Divisão de Controle Financeiro, abra.nw
••ndo;
a> a Seçio dt! f-a.••••nto • Control• da• Receita• B.snei.r.ia.a i
b) " S•çi<> do 1-.nâliee da Receita.
II - pela Divi 1.!io c1,,. Contabil id4de, abransendo:
ala Sa,;,io du C'ont,ibilide.de;
b) a Seçio du :o ■a<la de Contaa.

III - pela

Divieão ,,, Planejaa•nto, ll.aboração e

Bxecuçiio

Orçil■f'

ri.tá.ris, abransendo:

a) a Seçio do fdQeite Oroa••ntária;
b) a S<!9io d<! c,,nti•ole de !apanho.
O Departamento de 11r1 <tcacla,;,io

Tributá1·ia

•

in-

tesrado:

•

I - pala Oivi•io dt Raoaita Kobiliária,
abransendo:
.a) • :Be,;,io do C,1damtro Mobili<irio;
b) a S,o,;,io do J.,1n,;,a ■•nto da I ■po•to• ,o T4xa•;
o> a Seç,io dct l•>ntl•ole da IC!IS .
I I • pela Oivi•io dt Raoaita Iaobili<iria, abransendo:
a) a Seoio du r~adatJtro Iaobiliário;
b> a lle,;,io do 1.. ,n9<1 ■ento do IPTU;
ol a Seçi<i du ( ,,ntl'ibui,;,io de Melhoria•.
Ili - pela Divi 1io clt
Auditoria Fi•oal Tributária , abra naend<. :
a) a SeQio dn J i•c.ulisaoio de I ■po•toe
"
Tax••;
bl a Se,;,io do 1 :oti11ativa•.
O Oep.s.rta ■ ento d-a J)r< ,e•o•••nto d• Oado11 é
srado:
fh.10·•

int•-

.
G
.
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I - pela Oivi•ão de 1:>r0eeeeament0 de Dadc ■
gendo:
a> a Seçio de ,l\n1t l i 111ce e Progri&maçio;
b) a Seção de Operaoão de Dado•;
e) a Seção de Gcntrole de Qua.lida.de.

7?<1/l"I

;i~

,abron

XII - Dd 61GRlr'llUi'l4 JflllfTCTPAL la MdDB
Artiso

13

A Secretaria Municipdl de Saúde,

coa

etribuioio

de reeli:tar a polii:ica municipal de hiaiene e
saúde, compõe-ae~ a~é• do Gabinete do
Secretá•
rio, do Departamento de Saúde Coletiva, do Depar-

tamento de Pla.neja•eNto, Avaliação e Controle, do
O.partamente de Unidu:dea

Ambula.toriai ■

parta.menta de Uraêocia e

S■ersincia..

e do

De--

O Departamento de 3a1.:ide Coletiva é integrado:
I - P•l• Divia.io :le Vi11ilin0ía Bpídeaiolócica,
abransendo;
a> a Seoio Té,:=n ca de I ■un i z&oio;
b) a Seoio de Doenç4 Tran••i~aivei• e .-«revoe In1Je í t•!ldo• À SaÚdé.

II - pela Oivi~ão de Vi•ilinoia S&nitária, &br&n•

•endo:
4l a. Seção de Controle de Zoonoaea e Outra•
Aç8ea Sobro ,, K•io Aabiente;
b) a Seçic de Control• d• Gênero• Ali••ntiaioe.
O Departamento de ?l~n~jaaento, AveliaQio e

Con-

trole é intearado:

I - p•lG

Oivieio
a.branaendo:
4)

ae

Avaliação e

Pla.neja.■ento,

"Seção d• Super-woieio Odontolósioe;
Seçio de S·ip•rvi•io de Knf'al" ■••••i
Seçio do s,.perviaio da llquipa. Kultipro~

bl "
cl a

tia ■ ional;

dl a Sa.çio de s.,pervi ■ io de Clínica Médica;
•>a.Seção d1 3upervi ■ io de Gineoolosia e
Ob ■ tatríc:,ia;

t> a. Be,;,io d• s,,perviaio Pediátrica.;
ai a Seçie de S,,pa.rvi1io de Prosra••• E1pe0ieie.
II - pela Oivio.iío de Controle e lnton1açio,abran••ndo:
a> a S•çic, de C~ntaa Ho•pitalare•;
Seçi"'-'' d• I ltora&oõee;

b) •

ti.:. 11-

J

\

'
V

--

.
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39

U1lidadea Ambulatariaia ft inte-

O D•pa.rtam•nto de

grado:
I

-

pela Divisão de? Núcleos de Saúde, abrangando:
a) a Seção d,, Núcleo Beija Flcrj
hJ-"--Seoõo d~cl110 Redento:,,,
e) a Se,;,ão d·> Núcleo Ga•parini;
d) a Seclío d:, Núcleo Jardim Europa;
e) a Saoio d,, llúcl41o Jardim Godoy;
f) a Secio do NUoleo Nova Eeperança;
s> a Seção d,, llúolao Octávio Ra.ai;
hl
Seoio do !,úoleo Jardi ■ Sio Paulo;
i)
Sa,;,io d,:, Núcleo Parque Jaraauá;
j ) a Seção do !fúoleo de vu .. Outra;
kl a Seção d-:, !lúolao de Tibiriçá;
1) a Se,;,io
d" Húcleo de Saúde Centro;
al a Seoõo d,:, Núcleo da Bal& Vi8ta;
nl a Seção d-, Húclt10 de Vila Cardia;
ol a
Seção d:- Núcleo do Parque Vista.
Ale•r•;
p) a Seçâ.o d·> HIJclcao Gei••lí
q) a Seçõ.o d·> H<iol410 da Vi la Faloio;
r)
Seção ela ::1i11ica da &ducaçio Para a
Saúde;;
•> a Saciâ.o d•> P·o•to de Aa•i•tincia Médica.

..

.

II - pela Diviaio de Saúde do Trabalhador,
abrangendo:
a> a Secio d,
Acidente• do Trabelho e
Doeno1.• Proli•a.ionaia;
b> a. Seoio d,1 t~aboretório.

III - pela Divieio d,, Sa,jde Mental, abrangendo:
a) a Seçio d~ »úolmo Infantil;
b) a Seoio Hoe~ital D!e;
e) a Seção d,:, Uúcl1t0 d• Apoio Paico-Bocialj
d> a Seoito d•t .:aer11inoia P■ íquiátrioa.

IV - p•la.

Di"·iaio:

de

Unidade•

Referenciai•,

abran ■enóo:

a) a Seoio d,1 l •oenQa ■ Tranami •• í ~• i • 1
bl •
Seç,io d• Orlenteçio e Prevenção
Cinoet·;
e) a Se,;,íl:o d-~ · 1ana,3 d• L• itc,.

O Departa11ent<>
intearado:

Ur11inoia

ele

I • pel4
O·lviti.c
4branaanco:

a} a

Sw1:,ic
fl,,12-

•:1•

Jiédii:,&

e

Bac,rgincia

S•rviç,aa

do

do

l?ronto

é

Kédieoa,
Socorra

.t

.

a

.'

.

..

,
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'7.1.~ lt:?

Central;
Seção
Médica
do
Pronto
Socorro
Infantil;
el a
Seoiio
daa
Unidade•
Deacentra1i~~dao;
dl a Se,;,<io do Serviço de Verificaç<io de
bl a

Óbitos.

11 - pela D1v1aao d• ~nrermaaea, abrana•ndo:
4) 4 Seção de $nfermacem do Pronto Socorro
Central;
b> a Se9io de ~nter•o••• do Pronto So~orro
Infantil;
cl a Seoio de Enterms••• da• unidade•
D••centra:. i z a.das.
III - pela
Oivia.io
de
Serviço•
Técnico•,
abrangendo:
al a Seç,i.o dtt ~,carvii;,o ■ OdontolÓ8i.ao•;
b) a Seçio do f,orvic;:c Social;

cl a Seç,õío ,!e Unidade Oe ■ oentralizada
Ur11inci& do H'úcleo Mary Dota;

de

dl ,. Seçlio de Unidade De ■ centralizada
Urgência de Vila Ipir&n••,

de

IV - pela Divisão dt Apc>io

Opere.aional,

a.bran-

••ndo:
a l a Seçio du j ,~an11port• e Reoepçio;
b> o Seoi,o d•r E·:1tatí1ti0a, Reaiatro • Prontuário•;
o l a Seç,io d◄t 1 i•pc,u. • Con ■ ervaçio;
d}

&

Seoi•~ dt! #dairli ■ tração e Almoxaritodo.

A or•anizaoio e !unç,<><1• <la Divi ■ão de Saúde
do
Tre.balhador ••r,io 1~ i>·uda11 •• resula••nto, que pre•
verá, inclueive, & c<'n ■ tituíçiio de Conselho Consultivo coa repr••cm1nçiãc, paritária para
aeoa•

panhar e.• aua• .ati,,ir~,d•11.

XIII - lM Bn=R,l"Ftoll.lA llUIIICIPAJ. DOS

,r.tJRIJ,:rcos

Arti•o

14

A S•-ar•taria Jlt!unioiJ,t.J.l

doe

N•aócio•

ISQ6c:ros
Jurídico•,

co■

11t.tribuiç,i1:t
dt
ai•••••ora■ ento
jurídico
oonaultivo •
oontencio110 ooapõa--•• 1
a.lti• do
GAbinete do S•cretár o, de Procuradoria Geral do
Município a d1:> Ceplrt• ■•nto d• Co■uniceçio e
Docu ■■ ntaçio.

A Procuradoria Geral
!la, 13"'

do Municípi(ti

cc ■

! '

13 3l

natureza

V
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or11a.nizacional de !)ep«.rtamento, é

/

?~'L,

FOLHAS

-.. -

I - pela Procurador1a do Contancioao Municipal;
II - pela Procura1oria Con ■ ultiva Municipal;
III - pela
Procuradoria
da
Dívida
Ativa
e
Execuoio F i s,:,a l ;
IV - pela
Pro4!Ut'adoria
do
Patriaônio
I11obiU4rio.
A organiza.cão e at•ribt.1içõe ■ do. Procuradoria Geral
do Município ■ erio eot4beleoidae e ■ raculaaentot
aeeeaurada,e à• Pro1~urs.doria ■ .a natureza oraani:z.acional d• Divi ■ ão.

O Departamento
inte•rado:

d•

Comunicaçio

e

Oocu ■ entacio

é

I - pela Diviaio 11e Ato11 Ofioi•i• J abrans•ndo:
a) • Seoio de B:.rpediente Jurídico e
Publi•
caçÕ•• Otii:dc:d ■;
b> a Seçlio Do,,unentaçio Jurídica.

Diviaic
II - pela
de
Protooolo
abransendo:
a) a Seçic de Pr·~tooolo Geral,
bl a Seçio de A,-quivo Geral.

XIV - IM B~TA,UA JIUIIICIPIIL 13

Artiao

1!5

e

Arquivo,

o.&lllAB

A S•cretari& l'lu.nioitH.-1 d• obra ■ oo■ atribuição de
realisar a pcliticia 11unicip,al de obra ■ pública•,
oo ■põ•-••,

além

do

Gebin•t•

do

Searetário,

do

Departamento Tácnioo, do 0.partaaento de Obra•
Pública.e, C.parta. ■ enl!o de Con ■ truoõ•• • S•rviço•
G<trai• e do De1>e.rt,s1tt!nto de Apoio Operacional.

I • p•la

Oivi•io de Topo•ratia e Cada•tro de
In!rae•trutura V ária, abran•endo:
a l a Seçio de ·topo•r,sf'ia;
b) a Se9io d ■ C•d. s•tro de !nfrae•trutura
Viária t
e) " Seção de .!!e,Hçõ,u.

O D•partaaento de ·)b,-a• l?úblicaa é integrado:
I

- pele Divllio d,; Dr••n••••• abranaendo:
tlo.14-

/,

)
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a> a Seoio d~ Conetruçio de Galeri.a•;
b) a Seção d~ ~Lsnutençio de Geler1aa;
e> " Seção d,• Li mpez4 de Soe da de Lobo.

1

li
~

'v

--

I I - pela Diviaio de Terraplenase■, abransendo:

4) " Se,;,ão d,• A9oio à Res1on4l Sela Viata;
bl a Seção d•• Apoio i, Resional
Falcio/In-

duatria.l;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , . . . , . . . . , . ........ ~,,,!....,i"'ti"'>"0"1"'0rià.-•R•e"'1"1"0"'h"'4~1-<IS"'ll"O....,G"e
...r"'d"l..l'.l"o....
, ---------d) a Seção d,, A1>oio à
Ragional
Redentor/
Gehel;
e> a Seçio d~ Obraa Novee.
III - pela Diviaio do Paviaentaçio, abran ■endo:
ala Seção d<> S~b-Ba•• e Ba•• para Pavi ■en-

taQio;
b> a Seçio d,, Cspa Aatáltica;

e:> •

SeQão d,.1 G1.1i&11 •

Sars•t••;

d) a Seção d<> llain<1 de Aat4lto;;
e) a Seção d~ M,u,utençio da Paviaentaçio.
IV - pela
Divia!io
de
&etra.do•
Municipai•,
4brangando:
a> a Seçio de Conatruçio de E•tradaa e
Ponte•
b> a Seç,õo d•• Ji.anutençio de Eetradaa • Pon-

te•4
O Departa■ento de t=or •truc,Õ•• • Servioo■ Gerei ■ é
inte ■ re.do:

I - pela Diviaão dti-t Con.•truç,õea, abransendo:
a l • Seçio d,1 Apoio • Con•t ruç,Õe•;

b) a Se,oio d,e r\afo1r•a ■;
l .a Seçi.o d .. M-anutenç,io;
dl • Seoão d11: Con ■ trucõ••
C!

•

Nova ■.

II - pela Divi•ão d,, Ilu•inação Públio&, abrangendo:
a l a Seçêo d,o ribra11 de Ilu ■ i naçio;
bl a Seçã:o dt Manutençio de Obra• de Iluaina9ãc;
III - pela Divi•io dr~ Se-.rviçoa Induatria.ie,abranc•ndo:
<1l a Seção d·• l".ar0<1naria;
bl a Seçõo d1 :1rralh•ria;
o l a Seçíto d•I l'rlÍ-l!oldadoe.
41

I • pela

Div.iaic,
de
Máquina•
e
Veiculo ■,
.abran••ndo:
a> a Beçi0 de C,mtroi. de Uao da. Frota;.
fl&.15-
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b) a Seção de Controle de U•o da H.iquina.s;

II - pela Divisão d,t Manutenção de Máquinas
Vaíauloa, abransendo:
al a Se9io de M4nutençio de Máquina.e;

e

b) s Seoio- de M~tnutenoio d• Veíeulo1.

XV - l:MI SllCRn:IIRIA JffJNICIPAL Ia PLAN6.JJUaNTO
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A

Secretaria

Municipal

da

Planeja■ento,

co■

atribuicio de r•ali~ar a política ■unioipal de
planejaaento,
c0m9Õ~-,e, aléa do Gabinete do
Secr•tário,
do
:>e;Hll"taaento
de
Ploneja ■ento
Urbano e do O!tpart&ttttnto de Control• do U•o e
Ocupaçio do Solo.
1•

O
Departamento
intesrado:
I - pela

J>laneja ■ ento

dtt

Div~sãc

~•

Diretrizee

é

Urba.no

e

Noraaa,

a.bran•endc,:
a) s Seoio de P~1qui8a e Bet4tÍetica;
bl a Seção de g aboração de Noraaa;

o}

4
Se9i0 de Diretri~••
Parcelamento jo Solo.

II - pela

Divlaio

da

Execu,;,io

Viárias

da

e

Plano•

de

•

Proj•to•, a.blt",lnrt,tndo:

a> a S•oio d• Pr1~jetoe Viário•;
bl & S•oio d• '?raça•, Parquee, Jardina "
llobiliério U1·:0ano;
cl a Seçic de P,•ojato• d• Edifício• Público ■
• d• C&r~tor Social;
dl a Seçio de P10J•to ■ Co■pl• ■entare ■ ;
•> a. Set;1io de Or·(~••ento, Avalieçio, Perícia•
e Fiaaal izno-d ,:, de Obra• Públ ioa•;
O

Departa■anto da

Co,trol• do Uac a Ccupaçio do

Solo é inte•rado:
I

- p•l"-

Oi y i •i«l ..i. Aprova,;,ão de Pr-cj•to ■,
abran1end0,
al a
Se,;,.io do Aprov4oio de Projeto ■ de
&ditícioe
:..otoaaanto•;
bl a Seoio du / l verá•;
e,)
Seção d11 J-,aplacaaanto.

"

.

II - pela Oiviaão d, Cadaat ro, abranscn'do:
&

> •

S•Ç!io

Pe.tri ■,ônio

!111 .16'"

1

de
Próprio ■
Jtunicipai ■,
l ietórico • D•••ProprioçÕ••i

1
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bl a Se9ão de Ciatritoa

..
!nduatr1a1a;

o) a Seção de C,da•tro e !'lapa ■;
dl a S•çâo d~ C~rtidÕê•.

III - pela
a) 4
b) a
e) a

Oivimio de Fiecalizaoio, abrangendo:

Seçio de Fiecalização do Co■ãrcio;
Seçio de Fiacali2açio de Feiraa Livres
Seçio de Fie0alizaçio de Obraa.

XVI - 88CRJrTAR.TA !fUIIJ!CIPIIL DO BD UTAR SOCIAL
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A Secretaria Munic:.p-a.1 do Be ■ Eeta.r Soai.al,
atribuição de r1tal iza.r a poli t icut. municipal

0011

de

ea ■ ietincia e prom.cçic huaana, coapõe- ■ e, alé ■ do

Gabinete
S•rviçoe

Soaial.

do
Seer,1td:rio,
do
Oeparta■entc
de
Sociaie e
do Oeparta•ento de AQio

O Departamento de Ser1içoa Sociai ■ é intesrado:

I - P•l&

Divieio

a:br•n•endo:
a l a Seoifo

de

de

St!rvioo ■
<:e■

Cooperaoão

Sooi ■ io,
Entidade ■

Sociaia;

bl " S119io de

cr,che ■

l!unioipaia;

II - peh
Divi ■ ão
,;.,
A••i•tincia
Social
il
Populaoio, 4bran1•ndo:
&> a Seção de A••i•tin<:ia Social a Se•■entoe
da Popul.aoio;

bl "Seção de A ■ •i•tin<:ia Social Judiciária
e Ha.biti1.1cicnal
4

O

Oeparta ■ento

de ~çio So<:ial é inte•rado:

I - pel11 Oj_viaâo de .•.9io Sooial, abran••ndo:
al • Seoic de Sd"oaoio pele Trabalho;
b) a Stroio de Ac,4,o Ccaun i tá ria;
Aoe ■ ao

ao

Iniciaoio

a.o

II - pela Divi11io <11 Preparaoio e
l!er<:•dc, de Trabalhe, abl'ansendo:

a> a

8•9i0

du

Trabalho;
b) a Beoie de
Tr•balhc.

!l ■ .17-

treina ■ent.o

e

B-,.oa■ inha••nt.o

ao Mer<:ado de

.
a
.
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A S@cr~taria Muni~ipal do Meio A■biente, 00■
atribuição de 1·ealiza.r a política aabiental do
Município,
oompÕe•a~,
além
do
Gabinete
do
---------.ceez:a.táz;o, do Oeµao;J:.4meAto Zoa Botin>-oo-0----------Departa•anto de Açê-e1 e Recur•o• Aiabient.a.ia.

111

(e

O Departamento Zoo-Botinice é intesrado:
I - pela Oiviaio ce Zooló■ ico, ebransendo:
a) a Seção de Adainiatraoio • Manutenção;
b) a Se9io d• Veterinária;
ola Se9ão de Ka~ejo Ania&l;
dl a Se9ão de N~tricão Ania&l;
el a Seção de Ed~cação Aabiental;
f) a Secio de Ma~utençio e Reforma ■ .
II - pela Divieão de Jardi ■ Botinioo, abr4n■endo:
a) 4 S@9io d• Re~erva lcoló■ ioa;
b) • Seção d~ Adeini ■ traoio • Kanut•nQiOj
e) a Seçião de Obt·•• e Manutenoio;
·
d) a Seçio de Ho,·tioultura;
e) • Seç,ão de Pr-i:,gra.••oio Bdui:iac ion,0 l;

f> a SeQio de CcleoÕ•• Ve■etaie;
• l a Seçio de L• t,orat6rio de Botsn ioa.
:ZI

•

,.Q:Je• • Recur ■ oe Allbientai• é
inte•rado:
I - pela Divioão d,i praca• e Area• Vttrde•,
&bransendo
al a Sacio de Ad>1ini1traçio • Kanutençi~;
b l a Seçio de Pt uduQâo de Muda•;
cl • Seçio de Ja1•din••••;
d l a Se9io d•• llanutencio e Con1ervaçio de
Praça1.
el a
Seçio
de Planejaaento e
Execucio
Poiuasíu,tica.

o Departaaento de

ll - pela

Divísio

~e

Central•

e

Projeto•

Aabientai•, .a.tlr&-tk••tido;
a) a SitQio d• P1,,qui•a• •• R•ouraoe Naturei ■
Renc>vévi:ti1 i

bl a Soçio de Pt~dutoa Reoicláveie;
o) a Sec,i,:, e!., l•tudo• •
Conseientiza<:io
Ambiental;

d> • Be9io de Ar.~lioe V•••tal;
el a S<1çio de Fiflcalizaçio A■ bientàl.

ri. .1s ..

.
A
'

,
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v

TUIUSIIO

A Secreta.ria. Munioipal d1t
Ea:porte ■,
Lazer
e
coa otrib1.1içio de realiza.r a polítiea d•
eeport@:1, lazer e l:ur.•iamo do Município,<:iompõ@-ee~
além do Gabinete, d•j n•crutá.rio, do
Departamento

Turi ■ mo,

•

Eepor tew e do O!'i:r.:rTtamwnto dw

ta1:wr

rur11mo.

e

O Oe;:,artawutnto de :Jas,,:,rtea é integrado:
I .. pela Diviaio •ie Prática• E ■ portivae,
gendo:

a.bran-

a) « Seoio de Euporte1 Co■petitivoe;
bl a Seçio de 81',>orte• nio Co•petitivo•.
II - pela

Oivi ■ io

,Je .PraQ&I

Eaportiva ■,

abrangen-

do:
4 Seção d• Z<?ladorio e !lonutençio
d&•
Praç,.a• E•p,,r~:ivaa;
bl a Seçic de Cu.utL-uçio de P .. a,;,oe
Baporti·

al

va ■;

cl a Se,;,io de Coord&n•çio de !lodalidadee B•·

portiva.1.
O Oepartaaento de '.,a:.i--.r

II

Tu'f'i11 ■0

é

int.e■ rado:

I - pela Oiviaio 1ie r..aser, abrana-•ndo:
11 l a SeQ4<> de P, ........ ••Qio • 1-vento ■
bl ll Se9io d,o l!>,,ROUQio dlf Bventoa.
II - p•la Divi ■ ão .~e ruri• ■o, abransendo:
a) a S•ç,io de P: an•j•••nto Turí ■ tioo;
bl a Seçio de Atividede ■ Turietio&e.

XIX - LM S~/Uf.lA MMICIPJIL lM CVLJ'URA
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A S•cretaria !luniaipr·l d• Cultura, ao• atribuiç,io

de realizar•

polit.=•

oultu ..•1 do

Município,

do G, ~inot• do B•cr•tá~io,
do
Oeparta•ento de Aç,,lo Cultur•l e éo Ditparta•ento

aoapõe-•e,

alé ■

de Prote9i0 ao Pat:riu,5nic, Cultural.
O O.p&rt• ■ento de A,;,;,:, Cultural é inte11rado:

I - pelo Diviaio d,,, A,;,í[o Cultural, abre.n••ndo:

a> • B•oio d,t i\.i;,ic Cultural;
bl a Se,;,êo d<t />.1dio Vi ■ u•l.
II: ... pel• Oivicão dn· Sn11ino &a Art•••

ebr•n•en-

do:

/.
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«> "

8eç,!o e.e !'lú• ica;
b) a Seção de ~rte ■ Pláaticaa;
e) a Seçio de ?1rte ■ Cinicaa.

III - pela
4) a
b) a
e> a

?;,

FOLHAS

,i

•

Div1aic dE Biblio~ecaa, &brangendo:
Seoií0 d@ Eliblioteoa Central;
Seç~io de ~.xtenaio;
Seção de Aquiaicio e
Proce ■ •«••nto

O Departamento de Pr~tecio ao Patriaônio Cultural
é intearado:

21

I - pela Divioão de Mueeu• e

Memória

Cultural,

abrangendi:>:
a) a Seção de Mi.~aeu Municipal;
b) ._ Seçiio d• M. 1..1a•1.1 rerroviário.

II - pela Divioão Tácnio•, abronamndo:
,a) a Seçic> de, Ccinaervaçio e Reatauraoâo;
b) a Seoio de D,c,ou■ enteção e Peequiaa.

XX - M

ArtilJO

21

CQl!iPffllM:'lA DO PIUnI70 IIUNICIPIIL

Ao Pr•feito Municipal, coa a•••• ■ ora••nto do eeu
Gabinete ou da Secretaria Muniois:,a.l d• área, coapete:

pele

I - exercer ao etri~ui9Õ•• ••tabaleoid••
Lei Orainioa de Munioipio;
Il - apreciar, •11 gri.u de reaurao,
deci ■ Õ••
Secretário• 1'tunicipai•, Adainietrador••
sionaia e Diretor Di•trital.

do•
R•-

Parásr&to úniao - N• foraa do .srit:icc• ~ t da L•i Oraânioa do Município, o Pref,.ito l'lllIIÍ<iipel poderá delea•r ao Chefe
d• ••u Ge.binetit 0'-1 a Seor•tário• Hunioipai• etri •
buioõe ■

que ni~., ••·ja.s1 d• •u« ooa.petincia privati•

Y&,

XXI - LM OCWPllrD:IJ LM C1161IA J» GAB~
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Ao Chefe d<t <..l)inc,tt

do Pref•i to

Municipal

co■pe

te:

j
f lo ,20 -

,..,
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, FOLHAS

.'

imediata do Pref•ito Municipa '

-

II - exercer ae atribuições que lhe torem delegadas pelo Pret~ito Municipal.

XXII - lM COIIPETIIICIII LM CORJUGllDoRIA
ADIIINI STKATIVA
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A Corregedoria Admin,.atrativa 0011pete:
1 - ooordvnar a fi~c4llzs9ic e a vigilância do•
,.ditíoio• e inntel11çÕe• da
Ad11ini•treçio

Municipal, b~a oo ■o de praça•• losredouroa
públicO ■ j

II - acompanhar e oontrolar, de oficio ou
por
provocacio, ,1 ■ atividade• da. Adaini•traçio
Municipal @
aervidar•1 i

,,

t.le ■ eapenho funcional de

■ eua

III - proc•der e dc,01,r,aentar averi•uação
■ u■ária
•e face de a,~õ ..~,, ou oaia ■ õe1 ad11inietrati-

va1, 1userin'10
dir•ta ■•nt&

.t.•

provid,noia ■

adequa.da ■

,1.0 Pre~eito Muniopiel;

IV - reeliz.ar •indlc,;inoiae • proeeaeoa

adainis-

tro.tivoe det11r.ninedo• pelo Prefeito Munic:ipel.

XXIII - LM C01!U''ff.&N&'.U D'JB SIICllrl'JÍRIOB
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Ao• S•cr•tãrioe Muni"'ipeie, na érea da• re•pectiva• Secretaria•• 0•:>11pr.1te:

I - pr••tar
i. ■•diata.

•••••••n~is
e aeaietincia
ao l=>rr•!eito Municipal;

II - coord•naoio,
wupervi•ão,
aooapanh•••n·:o contral• •
açÕ.• a.d■ inint1·..,tiva ■;

direta

•

or-ia:ntaçio,
éX•ou,;io
de

I I I - exercer •• a'~r.,')ui(JÕ•• que lh••
1ed&• p•lo P,e•t•ti to Municipal;

tare• del@-

IV - reo•ber, conhe,..tr, enc&ainhar e decidir toda• •• queatf)et. e aatRri•• eubol!tidae
à
aprecia9i0 d,1 1,,10rot&ria.

tle 21 ··

. '
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Aos Dir•tor•e cle Dep~rt&aento compete:

I - preator 48weaecria • ~••i•tência

direta

e

-------------------4'·naa<1d~i~•~~~a1-a~o a~nn.....,_~·,c,;,Hp~e..+1-~ai--....,q~~~•t---------eubordinedo ■;

eatejam

II - eupervi1ionar, orientar, 5Coapanhar e controlar a1 aQÕ•:S ad■ ini•trativ•• no
âabito
d~ aeu De-porta~entc;
III - exercer atribui9Õe• delegada• pelo•
tário ■ Municip~i•;

Secre-

IV - opinar, conelusivaa•nte, •obr• toda•
••
queatõe ■ e mat~riea no âmbito do aeu 0.partamen.to e deci,jir, ■otivadanente ,aquela.a de
sua coaapetênci<'i.

XXII - lM CQIIPJn"Jllir:J.t DOS DIU1:0RJlB M DIVIIIXO
Artigo
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Ao ■

Divl ■ io

Diretor•• de

eoapete:

I - preat&r i!lD ■ t • ■ {>ria • a1ai1tência direta e
imedia.te a.e;
Secr•tário Munioip•l •
ao
Diretor de r~pa~taaento a que e ■ tajaa
•ubordin-e,do•;

II - orientar,

ac01penhar • controlar •• açiõ••
no iabito da ■ ua Divi ■ io;

ad■ ini ■ trativ&J

III - exercer atribu,9õe• dele.ada• pelo•

Secre-

Municipti ■ i

tário•

IV - opinar,

que ■ tõee

oonolJ•iva••nt•,
■ t1tériae

e

Diviaio

,1
da,c ~dir1
dl: ■ ü.a ocra.p•ti 10 ia.

oobr•

toda•

••

no iabieo de •u•
aotivadaa•nt•, aquela ■

XXVI - 1M C!l!IP.lff~CIA DOS CHllTll8 M saç.Ko
Arti90
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I - preetar aaa~,1tt1ria e ae ■ ietinaía direta •
iaedi&t•
ai,
8•0r ■ tério
Municipal,
ao

Diretor

de

ou,artaaento •

ao Diretor de

I
th

.22 -
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Diviaão a. QUtt •utejam subordnra~C;o~■~;:;:;:==:.:======:::::\l:::::::.J

II - o.compa.nh-ar, 1.:ontr0lar e ex•cutar ae o.çõe•
adm.inietra.tiva1t no i ■ bito de 1ua. Seçio;.
III - opinar, concilut1iva■ente,
aobr• toda• a•
queatÕ•• t1 autt-riau no imbi to de ■ ua Seçio
e decidir, n1otivadaaenttt, aquela• de aua
------------------=:ape.tã,,,.._.·...__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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O Prefeito KunioiJ,sl, no premo de 30 Ctrint&l
dia• expedirá O'!orcitc: explicitando, no âmbito da•
Secretarie•
MunJ cipni.,
re•p•oti voa
Departamento•,
Div i 1Õ• ■
•
Seç,Õea,
a•
competinciaa.

XXVIII - DOS QUiWRtm i'M JIIMIJIISTRA(:6O JfUN.ICIPAL

Artiso

:Z9

/1 /\d11in! ■ trac,lio Kur1i<,psl oo■põe-•e do■ •ell\linte ■

quadro• de eervidoret
I - Quadro de Be1•vidor•• Bf•tivoa,
int• ■ rado
p•lo• ■ er·"idur+a rt!crut&doa na tor■• do ar•
ti ■o 69 da L<1i orsinioa do Kunioipio, atravé• d~ coi'\ou1••< público d• pl"ovee
provam e t í tule u;

ou

de

II - Quadro d• Bu·vi dort!s No■eado ■ •• Co■ h ■ io,
int•srado pei,oc ••rvidor•• recrutado•
n•
for ■a do artJ.lf< 37, parta final da
Conat!tuiç,io Fedarnl ,, •rt iao 69, part@ final da
Lei Orsinica d, Município;
III - Quadro de S•••vf ,lorc,a da No■eaoio Vinculada,
inta■ rado pel,o• aarvidor•• do Quadro
d•
Servidor•• Kl!tt1 Lvon d••isnedo ■ na tor■a. de
artiso 7&, p.urtu tinal, da Lei Ora:inioa do
Município.
O Quadro do• S•·r,,ido1 t!e Moawcdo• •• Coai ■ aio co••
preende:
I - o• ear■ o• dn C.hate da Gabinete do Prefeito
Municipal, do f.-tarutário• Municipai• e
de
Seoretári,oD Jl1.11 ioiJ>aia Adjunto■;

II- o• oarao• da St 3retirio •~•autivo • d• A••••■ oria Tilonit ,1 de, Gabinete do
Prefeito

t la 23 ..

1,

'
a
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Municipal e e.a A••~••ori« T•cnica. do• Gabi-

nete• dos Sec:u tá.rio ■

Municipai ■;

III - o• cargos de Corregotdor Geral Ad ■ iniatrati
vo e de Corre·ge:lorea Adminiatrativoe;
IV - oa cargo• de Aéminiatrador Racional e
A••••aoren de Administração Re11ional;

de

V - o cargo de Diretor Di•tritel;
VI - oa carcoa de

Oir•tore ■ de Departa ■ •nto ■.

No■•a,;,io

O Quadro de Servid<>ru, de
coapre•nde:

I -

Diretore ■

II -

Oiretore ■

Vincul&da

do Serviç,o de Ad•ini ■ trac,io
1-xpedientoJ? d.ai• Elecr·etaria• Municipaia;
de Divieio

da ■ Secretaria ■

•
Muni-

cipa.ia;

III - Che!ea de Seçic da•

Secretaria ■

Munioipaie;

VI - Secretá.rio• c!,e- Oepart••ento.

Artigo
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Pa.ra dar plena -11xec1u(iio a ••ta lei fio•• criado•
no Quadro de Se1·vidou• ■ No ■•ado ■ e■ Co■ i ■■ io:
I - 5 (oi110ol ou•a,:a, d• A ■■e ■■or Técnico do Gabinete do Pr•f•ito Munioip•l,
17;

referência

e.uso•• d• A•••• ■ or T•onioo
de
I•pr•n•• do Giat i.nate do Pra-rei to llunioipal,
referência tf;

II - 2 (doiel

llI - 1 <u•l oar•o

d~ Correaedor Geral

Ad■ ini•

trativo, r.-et,.·ri·1c:si& 18;
Ctríi ■ l <lar1·01
vo, ref•rôncie

d■

IV - 3

V - 12 <dosei

Corre1a-dor

Ad•ini ■ trati

t7;

e••••~

d• Oirator de

Departaaen-

to, ruferõnci• 57.
ParQrafo único - Para dar plúna i1t>t:ecuçlo a ••ta lei, no Quadro
!la 24 •

de

~
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i; :~e:.~'~ 'j.1': u~~~-l
.

~·

-

... i___ ·--

e..., ..

~·

.,,

.......

,!'"

Servidores de Nome-sç3o Vinculada, ficam transtorm.adoa:

I - 11 (onz•} ca.r110LJ de Diretor de Diviaio
igual nú:111ero i:1a ,o:a.:rso• de Diretor de

-----~AH•~•~tN~i~d¼en-t-e--d~e~etaziae
nicir,aia;

....
Mu----------

J\d11i·

•i•

II - 1 Cu•l carao
Diretor Divi•io e• 1 (u■ l
carao de Zela,!01· do Palácio <l&a Cerejeira ■,

XXX - LM LOTAÇ{O DOS SllRVIDOIUtS

Arti•o

31

O Pre!eito Municipa:, no praso d• 30 Ctrintal
diaa,
procederá
à
lotaçio
doa
,ervidor~•
municipai• no labi•:o ,:la ■ Secretaria ■ M:unieiP•i• e
nelas,
reep•ctivaae,t•,
no•
D@p&rtaaento ■,
Divi1õe• ou Seçõea,

XXXI - lM DTL!Çif,O DII QU!GOB
Arti•o

32

Fioaa extinto• o• uet-i.Jint•• aarso ■ v••o•:
I - 10 Cdesl º""S<-tt d11 Auxiliar de Ad■ inietra
oio, reterênoitt 6;
II - 14 (quatorzu) <>ar1101 de I\IJent• de Ad ■ inia
ra9io. r ■ tei~ir,c:ia. 13i
III
80 !oitenta) cdr•o• d• Ajudante de Obra ■,
reterinoia ~);
IV
10 <dez> oai·sc:11 dft Cirur•iio 0.nti ■ ta, reterinoia 13,
V
2 (doial 0&>·110~ de Bn•enheiro II, ret11rincie 14;
VI - 2 ldoial oargcq dtt l!'i10&l da Poaturaa Municipai• II, ,~t•rincia 8;
VII - 6 <••i•l º"''Ir"' de, J&rdineiro I,
reterinoia 3;
VIII - 2 ldoia) ca.1·■<•• de, Jardineiro II, reterineia 4;
IX - ~O (cinq\lent:a) oar•o• de Sarventtt de
Pedr•iro, retorf.ttoifl 2;
X - 15 <~uinze> c~~•o• de Tionico d11 Ad■ ini•·
traoio, ret'◄ trlttoi& 12,;
XI - 5 <cinco> cnrt<>• de Tionicc
Bllpcrtivo I,
reterincia ~3,

tla.25.,

.,.
1)
.

*
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XII - 10 (dez l oaI"goo de Proteeaor Subetituto de
Enaino de Pri~eiro Grau, reterincia 9;
XIII - 10 (dez> cat·iro~ de Gari, referência l.

-- ·--------Arti ■o

33

xxxrr-

Arti•o

34

o• a.

DOS PROGIWS.IS
R8CICLA1i&I

TR6INNllfln'O
BllRVIDO/a8

rro.uamlRr,,

3!1

•

Fic<t 0 Prefeito 11uni,,ipal <1ut0riznd0 • inetituir
e
re•ula ■ entar
pro:iraaa de
treinaaento
do•
•ervidcree que in11:reo: ■ artt• no qu•dro p•raanente 1
be11 001110 prosra.., da recicla••• periódica p<tra
todo• oa eervidorerJ, oo• objetivo d• prepará-lo•
e aanti-lo• adeq~aCa•ente capecitodoa por• o
exerc,íoio de
■ euit
oar10• @
da.a
reapeotiva•
tunoõee.

XXXIII - DOS .PtiOGRILll!kl1 /Ul,._;IAIB

Artigo

••i•)

Ficam extintoe, nA va~ência 96 (noventa•
cario• de Coletor de Lixo, referência 2.

D-• ~ O

DII" SOVIDORD

Fica o Prefeita Mu:iioipel autorizado• in•tituir
• resulaaenta.r, par& viseirar p•lo praso ■ áxi•o de
90
(noventa)
diat,
pro•r•••
••peci<tl
d•
•xonere,;são voluntá.riti de ••rvidor ■• eatáv•i• do
quadro peraanente ca Ad•ini•tra9io Municip,1,l,
obaervada•, nec'l!•••·ri .naente, a• ••auint•• r••raa:

I - para 0:11 ••rviclott? ■ co■ aaie de 10 (dez.) ano•
de
efetivo
e:,:1rcíoio
na
Ad11iniatracio
Plunioipal:
a> incliaaç.io d,e 0ar10• ,itin1id0• pelo
pro11r11 ■ a,;

b) a0•11•O

ao

Adainh·tra11ic
••rviçiç

tl ■

.26 •.

prosra■a

0onfor••

&

critério
eonv•niincia

da
d•

PREFEITURA DO l\'IUNICÍPIO DE BAURU
ESTADO DESA~ PAULO

----Lei 3601/93

r@quer1m.ento -jo u11trvido?' d.irisido

1ua inclus~o ~o programa;
dl garantia

ai:, r•ervidor doe b@neficic•
d.s
Oê&ta bôeiaa ou vale compra durante
6
m.ea<?a contado• da data d4 exon,eração;
e> S4rantia d1! aa ■ intincia •'dico-ho•pitalar
como
otc;roc:ida
p•lo
SEPREM
"º"
----------------------'WTVT'do1us, datante 6 cw@la> •••••,
contado• d~ éata da exoneração,
t) garantia di:, p.s.araento dae fl!rise e dé-cimo
terceiro e~lirio proporcionai•, referente
ao ano em qu~ ocorrer a exoneraQÔo;

(••i•)

s) sarant ia de 1•11tadmiaa.ão no
na abertura de vasa, ••

(,-

••

pedido depoi~ d• 3 <tri ■ l
( e inco)
a..nci1,
oontadoa
exoneraoio.

••••o

carso e
o
..nte ■ de 5

tor ■•lisado

•

da

data

d&

II - para os aerv)dct•e• coa aaia de 2 Cdoi ■ J e
aeno• de 10 Cdez) ano• de efetivo exercicio
na Ad■ ini•tra•~ão Municipal:
a) indicaçio
óo ■
car•o•
a.tin•ido•
pelo
prosra.a.ej
a
critério
d4
b > aceaeo
ac,
pro•ra1u1
Adainiatrtu~io, cantor•• conv•niência de
■ •rviço;

e> requeri11en·c.o

do

aervidor

eua in0 lue,io ~,o p ro•raaa i
dl aarantia ao ■ ervidor do•
ceata.

bá ■ Sc1,

•••ei,

ou

"ª1•

dirisido

para.

benefício•

coapra.

dur.ant•

da
6

d4
contado ■
da
data
<■ ei• l
exoneraçÃoi
e> garantia d,t l'-.,eiutincia ■ ltdico•ho•pi talar
ccao ot•r.,cida P•lc SBPRU ao• de ■ai•
aervido~•••
durante 6
<•ei•>
•••e•,
contado• d,s ru1ta d• •x:onereçio;
t> garantia di:> i.-saaaento d-a• fária. ■ • déciao
terceir-o •a.1-1:rio pr0poraionai11 r•f•r•nt•

ao ano

I! ■

ocorrer a exon•r~•Qio;
de .50S (,cinqüenta
por c"mnto)
do
r••pttct t vo
padrio
de
venciactnto p;:..'r 1111no d• •f•tiv0 •x•rcício
exalu•iv&a1tn' 1
na
Adllini ■ tro.çio
Municipal,
•. uefll,lr4c!& pr0p0r,:,J.0n<1l idade
po.ra fra.Qi•J •\·• ano.
t{Ut.

s> sarantia de

pa•t!1■anto

Parácr•fo úniao - Oa prosra&•• ref•rido ■ ne•t• artico nio ••
apl icaa a 111erv id01·•1 •unicipai• .;:,oa 11.ai• d• 20
(vinte> anoa da et-tt vo ctxaroicio, ao• ••rvidore•
que ••teje ■, .st<lot4do, d• ••u• 0ar10• na det• de
publicação

dettta.

autarquia• ou 11a.pr,w111,

,ei

•

ao•

1ervidoree

de

público. •un:icipa.l.

t,
!lo .27 -

e

(:;Ç
,
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~?1-HAS. .,_1% =·=··=*'::l:=:=..I
Artigo

36

A implant~1çio das sub-unidades• aetore• admini ■·
trativoe decorrente• desta lei tar-ae-.i paulati•
namente, aeuundo aa disponibilidade•
orçament~•
1jas e t'iuancwL,aa e a 0011vaniênoia da
Admini ■ •
traçio.

Artigo

37

Esta lei ~n,rará em visor
public~çio,
!revogadas
aa
contrário
Ba

na data de
diapoaiçõee

27 d~ julho de 1993.

---.J----~j

~(

.

·u;-___P_R.....
EFÊ

--=::::.:--tnrt,.;;,-~
AB~~= RECIDO COR EZ
SECRETARIO

•

o,;s

NBGÔCIOS

UR10ICOS

Registrada na Diviaio do Expca~:;e da Prefeitura na ••••• data .

,?"'d~r >.
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LEI NQ 3763 DE 12 OE AGOSTO DE 1994
Reorganiz,t d Sec1r-etar-ia d.a Administr-ação ,a dó'!. outt•aJ!l providências.

TIDEI DE LIMA, Prefeito Municipal de Baur-u, Estado de Sllo
Paulo, faz saber· que a Câmara l!unicipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte lei:
(

•

Artigo 12 -

O'"àrttç,o !O dd Lei n2 3601 de 27107 /93 passa a vigorar
com a a.egainte r·eda.ção :
A Secretada Municipal da Administração, com atribuiçllo
de e:iceclltar- a política da Administração l!unicip,'ll nc
referente
a
pessoal,
materiais
e
relacionamento
adminietrutivo no ambito do Município, compÕe-se além de
Gabinete tlo Secretário, do Departamento de Administraçãc
de Peeao,!11, do Departamento de Recuraos HU111anos, de
Departamento de Avaliação Funcional e do Departamento de
Administrnção dE, Materiais.

Artigo 22 -

~-ica acrescido ao artigo 10 da mesma Lei os seguintes
parágra.fon:
O clepartar1ento de Recursos Humanos é integrado,

•

I - Pela !li vi sã,, de Concursos, abrangendo :
i!l a ueção de Expediente;

b}

e:

a ae<;ãc

a

de Concursos;

Eteção

de

Treinamento

e

Desenvolvimento

de

Pe:nsoa!.;
e' l a neção de Lotação e Alocação de Pessoal;

e)
§

,1

:,e,çgo de Processamento de Dados.

O De,,.art.s.,>ê,m:o d<!! Avaliação Funcional é integrado:
I .. ,,.,:., Div,s/fo é(! Av;;liacão, abrangendo:
:,; a "eção de Análise e Descrição de Cargos;
to) a
s,e,;9.í::, de Avaliação de Desempenho e Plano d.i
C'a '"f.',e .1 ra11;
.- ., .~ :ie\:~i;, <le Ava.li ação e Estágio Probatório;
a) a .~1::.çâo dB Administr-acã.o e Política Salarial;

") a :3eção de
Ir- : e, r.maçfi.es .

Banco

de

Dados

e

Sistema

II- ,,e:a tli.viiai!o d<? Apoio ao Servidor abrangendo:
"; a •!fl<; ão cki Segurança e Medicina do Trabalho;
: ) a nflçâc- nr..; Beneficias;
~ J t! ,m; i,S: ~) de Serviço Soe ia.l.

dê

f!;r_c
;

I

..

1 •

PR E F E I TU FIA DO M U N I C I P 10 D E BAURU
EST1\DO

(

DE SÃO PAULO

/

Fi<:a exc:.uída da Estrutura de que trata o artigo lG
l º, no i.nciso I as s0çõee de Assistência Socia.
Seç1ur,mç;; dJ Trabalho pl:'evistos nas alíneas ~ e !_.

Aci'escem.ié.;1*e no at·tigo 10, parágtafo 2.2 da tei 112
de 27/07/93 o inciso IV com a seguinte redação;
Ili - Pe:t.e, Divisão de Ser•,iços Essenciais, abrangendo
a) ,, eeç,ão de Alime11tação ao Servidor;
b l ,, seção de Tl:'ansportes de Material e;
e) -:1 s,~ção de Telefonia;
d) ., seção de Cadasi:ro;
e l ., seção de Processamento de Dados.
Artigo 52 -

(

Pa1:a dar. plena execução a esta lei ficam criados:
I ·• No quadro de Servidore:a Nomeados em Comissii,
(do.i.u) cargos de Diretor de Departamento;
01 (um) cargo de J\ss«!ssor Técnico, ref. 19.
I I ·• No Quadro ele Servidoi:-ee de Nomeaçí!o
(quatro) cargos de D.iretor de Divisão.

fJ inculad.3

Artigo 62 •

As desperna.,.1 decorrentes desta lei ser-ão
do·,ações pl:'óprias do or-çarnento corrente.

atendidas

Artigo 72 •

Esta lei entrar~ em vigot' na data de sua public"
r,wogad,,., as êieposições em contrário,
Ba1Jru, 1:1 de agosto de 1994.

TIOEI DE Ll11A

PRE:r"EITO !'lONICIF'AL
NILTON SILVEIRA
SECRETÁRIO OOS NEGóCIDS JURÍDICOS
IRIHEU DE AZEVEDO BASTOS
SECRl!TÁR!O DA ADl'l!NISTAAÇÃO
Registrada na Divisão do Ex~d.ler,tea da Prefeitura na mesma data.
i'íAURO A."'Ol'ISO

[,I RETO!i DA DIVISÃO DO E:XPEDIENl'E

•
.

r.1PROC. N2

"2,'US [ 1'

lFOLHAS 0C\ i
-'--

PREFEITURA DO IVIUNICIPIO DE

I'

j

- t ·- BAURU

E!TAOO DE SAO PAULO

un

N!! 3608 00 2.7 DE AGOSTO OI!: 1993
Dispõe sobre o reajuste de vencimentos dos servi :lares públicos municipais, cria c:;.rgos,
estabelece
gratificdç,Õee
alter;,
estrutura

P. 19. 537193

edmi11ist:.ativa

e dá

,.. uttas ptoví•

dências.

•

TID!H DE Lll'!A, Prefei.to Municipal de Bauru, Estado de São
Paulo, faz saber que a C!Mra MuniciPdl aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte
lei·

Artigo

l!!

Artigo

22

-

f'icam ratif1cadc,e todo11 os atos decorr-entes do Decreto nR 6661,
de 20 de julho de 1992!, relativos ao pagamento dos salários e
Yencimentos dou
fun•~ion!rios
municipais,
bem
como
dos
~stagiarios e pensionii,tas.
Para atender a, irnpl,mtação dos Pront.9-Socorroe do Núcleo
liesidencial !1ar·y Dot,! e da Vila 1pi.ranga e do Programs
Hunicipal de Atendimento ao Idoso, ficam criados no quadro de
carr-eira, 27 ear;;os de Auxiliar de Enfermagem I, J)Odrão 9-A e 9
cargos de Atende:cl:es I padrão 3-A.
? icam cr iadcs 1;,) quadro de carreira,
cargo de Engenheiro
llec.!!n1co I. pad:ão !5-A,
3 cargos de Auxiliar de Necrópsla,
;:,adrão 9•1\, e ! ~argo de Analista de Sistemas, padrão l!i-A.

Mantidos os mernnos graus doe beneficiados, os Instrutores
Artistices I e ::1, re::erênciae 9 e 10, ficam reclaBSificadoa
respectivamente :i,1s ref.erências 11 e 12.
Al:-tigo

3!!

Aos professo1ees que in~gi:-am o Núcleo de Ensino Renovado de
!Mucaçao lnfanLl e de 12 Grau, em tempo integral (8:00 horas
diárias), a part:r de l2 de julho de 1993, fica assegurada UM
,;ratificação de lCO¾ {cem por- cento) sobre seu padrão, em
•~ará ter exper ime,ntai e temporário, vedado o exercício da
ativiâade extl·a-::.i.asse
Mant1&s as 111-e:~ma.s cond1.ções do artigo, fica estendida a
;,raLf :ca,;ãc, al :; refer2da às Assistentes de Du·eção de Eeccrla
d,;
1, Gr ,:., , e !>s p:co~essci:-as de jornada de 6 horas uma
çratific-~.ção ,,e 50~-' (~·1nquenta por cento).
,Js procurdd:,res rr.efes

filzem jus à gratificação constante do

<irtigo 28, u,cicsê 1!, ela ;,ei n2 3373. de 29 de julho de 1991.

Ârtigo

42

[)d nova r.é<:':õ1~~Ao ~o pat",igr,3,fo 22 e inclui par4grafo 4Q no ar-tigo
33 dei Lei n2 3373. de ;,9 de julho de 1991.
·, Art 1go 33 - . . . . . . . . . . . ... , , ..............•.•. , •....•......

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
!STADO DE sAr

0

V

AULO

Lei 3608/93
22

- O servidor q1,.1e fizer
Jus aos adicionais de
.:.ns~lubr1éa•:ie ou periculosid<Jde de-verá optar por
um deles, excetuando as si tu.ações em que o
ser"Jidor preste serviços em i,ier-iodoe difet"entes,
em órgãos que exijam um ou outro adicional,
inclusive
condições
6Óversõs,
quando
então

----------------------'~ooe1<ca<e1<be>&lr:.áo..,a:uc:ic1e._.g;i,c:.6""uJ.Jff>iU.S-e1 euado. propor:c; onal mente
ao período de serv1ço presta.do na unidade onde
este incida ,

§

Artigo

s•

42

- O servidor que ~ntiver dois contra-toe dê serviço
e ~rabalhe i~m dois periodos distintos, fazendo jus
aos
adiej ona is
de
insalubridade
ou
de
periculosidiide dever6 recebê-loe em ambe,a jornadas
d1.sti.ntas d1! trdbalho,

Fica incluído no art.:.go l9 da tei n9 3373, de 29 de )ulho de
1991. o parãgrafo 6Q cem a seguinte rédação
''Art190 29 §

6Q

- O serv~doC" qu~ receber a antecipação de que tr~ta.
o p,arágr-afo 39, dest.e at'tigo. ::wmente pcderá ter o

gozo
de
suas
férias
interromp1do
se
antecipaàa~~nte resti t'Ji r o valor elo 13!íl sal~rio a
ele antecip.Jdo".
concedido aos
f ..mcionár1os da á.t"ed
de
vigila.ncia
ep1demiológic,a e sonit.irid .e ac motorista de 4Jnb,ü!ncí.a do
D1.st:r1 to de 'I~biriçá. o ,1diclona:. constante do artigo 12 da :Lei
n!:!: 3413. de 20 de dezemb·~o de 1991.

Fica

Artigo

79

Fica revogado o 1nciso I;{ dt.i art1gc 155 da Le1 nQ 15'?4. de 7 de
mo.io de 1971.

Artigo

82

As d1.spos.içêes da Lel n2 3. L,Cl. dG! 2? de jülho de 1993, ab~ixo

referidas , passam a ter a a~guinte reda.çãc. mantiàas as demais
condições da referida le. "Artigo 42 -

I - . . . . . . ...............................•....

n - . . . . . .................................... .
!11 - Corre1Jedori~

Adm:..nistra:tiva,
~nidade de
v19il~ncia
acompanhamento e
das õt1v:dadea da Administração

fiscalizacão
contr0le

M1.1r.1c1pa:. e do des.l!ritpe,nho func.1onal de seus

!{

PREFEITURA DO IVIUN1CIPIO OE BAURU
ESTADO rE liAC PAUi.O

Lei 3608/93

serv.i•::o:-es,
s-end.o a ela subordinada. a
Dlv.1-sâô de VigilAncia, estrutur.,da com duas

/
/

~ seçõe.,,
\

IV - ......................................... ,.

'

\1 - Zela.d(:r1-¼ do Palácio das Cerejeiras, unidade
de ad..xu.nistL~.?Lçâo
eral àa. sede do Poder

E~ecutivo ~UJ~icipa,l, estruturada com 'l.a3
Seçi!o de Rel,içõee Ptlblic,as e . _ SeQão de
Ativ~<:-ade-s GEirais com respectiva Turma de

Limpeza.

/

•

! - Juntd dQ SerVLCO ~illtar .
II - ............ , ................ , .... , .... , .. .
Ir! - ........................................... '
IV - Con.i:so1:.ão ?lunic:·ipal de Defesa Civil.
Artigc 10 -

11 I - Sec ão de ixpêdiente.

Artlgc 14 -

l

r r - . . . . . . . . . . . . ...........•...........•.•.....
111 - pela P~o~urado:,1.a da Divida Ativa_:

IV - pel& P(ocuradoria de f.xecuo~o Fiscal;
V - pe;l~ P.:or_•urado.r-1a do Patrimcinio Imobiliário .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ..... - ... - .............. .
I - ., ........................................ .
II - Oiv:f'ão de Comur.1cação Protocolo e
.'tbrM9~~ào

•

õ

l

Arquivo,

• . . . . • , •• , •.•..•••••••••••.••••••••••••••

bJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e·, Stcd,: ,:le Com..micaç.ão Administrativa.

Artigc1 16 -

2g -

lII - l"'lã Olvio!o d• Ftsaalizaç&o, abrangendo:
dl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

b, ............. , .. , ....... , ........ , , ....... .
e}

.....

·····

C > ~ eç-~10 de exped.i.ente.

f ls-- l ·

PREFEITURA 00 MUN!CIPIO OE BAURU
ESTADO CE ~AC P~lLO

j
Lei 3608193
Artigo 32 -

Agente

II - 14
refet'ência 9;

Artigo 37 - Esta

.Artigo

92

dê

Admir.istração,

lei enti:'<31:"á er.i vigor- na data de sua.
,. ,;iio, 1·1ür,,ugu~ lilQPB efe>toe o 12 de julho

As àespesc:1.s de,-:.i:H:·r-eni;:~s d!!:rt-:1 1~1 co.:-rerão pela. dot.aç!,:i próµ-ria

do orça!nênt~ v1g~nte.
llrtigo

10

Eet:?t
lei ent1"n::·.! em
retroagindo seus e;fe1tcS1

'11ÇQI:"

'3

,..,.a

da'te

' ' . -~--. ~,._ - ----~\
- . ---'.:::
IRJNEU 1\ZE~2D0 8/l.ST~S

,_\

'

SECRETllRIO D/\ ~.D~.:NEô'R~ÇÀC ·,
R.egisrrõda na. 01.v.1.são do Êxpediente d.a Pr~fe::_t.~H"a na oosna dàta,

t1AURC• f\rür~~;C
orp;.ETOR OA e. VI2À':;

J:·

de

l.~' de 1vlho de Jf..193.

i:!.XPE)l !!NTE

sua

publicaçJ.o,

rcP:;;;RO~C:-;.N:;2-:1-~2-<l::-r.;/~,,-M--i?1
FOLHAS

':J'.í()

-- ---==------..
PREF.E1TCRA l\1UNICIPAL DE BA...,A,,~
E.STAl>O DE SÃO PAULO

LEJ N' 3.900 DE 2;i_JJ•E ,l\iNIIO DE 199,
P. 12686195

Altera áisposições da Lei n" 360'!, Ót! 27 de
julhc de 1993, e dá ::i,ut:·ils providê11cias.

TrDFI DE UMA, !-'reftiw Munlcipal de Bauru, Estadc, de São Paulo, faz saber que
Camara M,micipa; i:!P,0\-01. e ele san<"1ona ( promu[f a a seguinte iei:
Arllgo !º-

:1

ü artigo l 2 da Le: n" )60 t, cc 2-i c!e julho de ~ 993, passa a ter a seguinte redação :
Artigo 12 -

A. f;ccretana /\:un1c'.pal de Economia e Flnanças tom a atribuição de arreradar,
controlar rea;:zar i: e.'lecutar o crçamcnto no àmhito municipal, compõe-se, além do

Gabinete do Sc1.rew,;io, do Departamento de Frnanças, do Departamento de

Arrecaàaçáo. do Pcp<1: "!Emento ne Dívida A!ÍVE! e do Departamento de Processamt:mo
de Dados.

Parágrafo 1º - .
Parágrafo 2° - O Departamen1r- rle \rrecadac1\o Tr1butária é integrado:
! - pcie Div1s.'io ~!e R•!ce.tas lv:!~•b1:iánas. abrargendo:

.a:

a Seçãv a-: C ac:;1.s11 ) Viob;:iano

l:) a Seçac de ~~an~an,cnti..• ..:? Imposto!í e tã:-.a!)

l: - pe:a D. v,,;ãú '3e ·~.e-a .:as lir e bli 2.r,a.5_ abrangendo:
a) a Seçã .... de C8C,a:.tro lmob,liano
b) a Seç.ãú ;J{ .La1:çam,:ntc ,lo a-TU
cJ Seçào de, ( or:.1.nblição de~ \.folhorias

JB - pelo<! D;-..i~.fü. de .\ucHv,·~a 1=;si:.ô! de Recciui.s Mobiliarias. abrangendo:
a) a 5Lçi1~ d1.· F:~r;i1.-.a,;.ào r~i},utária:
b) a =,!!çii.,-'!, L 11.::at:,•,i.~
!V - Pcl~ Div:,M rlc ~ndit.xia ::.Í$Ci,1 de Rc:citai; :mübfliari?..s, abrangendc·
a) a Sec:?c e~ !."·•,ca!:7...a;ão Trib~ltária
l"J a S~ç;,o 1..e e
o!e jo !P\ A
.:j ~tç!t. .!.,.! ,:cY1olt dt 1-C. .~li~

"~.:i

/

'
'Pz.rág:afo
1"

&

1 · pela D., ,st':.~1 l•.~ C•~ 1... ,; r\11\2. de flec-e,ta Mobi!iarfa, abrangendo:
i.!.) a S:!-p1c, Jr ·r,~L: itf•:• nc n., 1:t,.,
t') a 5e:ç~ :.e· :uh'ai~l.3 e rn:· .ro:::' ae parcc-~t~ento;
lT · pc,a ;Jrvi• }o, :1• J :;\ c,.,, '--!''-;. d< i<ece:ta !mobiliária, abrangtndo:
aJ a :>ecãt1 j:- r· 11•1ç~1· de J,!"b1.L

(..

PR~~~!~A MUNI~l~~_!: DE

.f,

(J

BAYÍiiJ "-' :; '',

ESfADO DE SAO PAl:LO

Ref. Lei n' 3900195
b) a Si,ção de C11brança. e <ontrole de- parcelamento;

Artigo 2" •

Pa::--a e:Citc .de p;cer;chi-;;,cnto do Departamento e d.as Divisões cor.~tnn1e5 no
ifã 1 ra5..,-.4'1. do art 150 10: desta lei, licam criados os segumtcs cargos em cmm!isão·
a) um cargo dt: Diretor oe Departamento ,
b) dois cargos de Di:e1or de Divisão.

Artigo 3º -

Artigo 4° -

- F,c:a e1mn1aa Pro~·.1rndorla da Divida At1va1 ccnsti:.nte no inc,sv

m do parãgrafo

1c

do art:gu l_. da Lel ni: 160l, de ✓.7dejuthodc 199:.

- As despesa.s de.e mrer.tes oes:-a le1 se;ão atendida5 com dotações próprias do
orçament .> vigent,e,

Artigo 5' -

- Estü le1 entrará ce vigor na da.ta de sua public.íl.çiio, revogadas

;a5

disposições em

,;:ont1àrio,

Baur .... 2.1 de Junho de 199 S

TIDEJ Dr. LIMA
PREFl:!TO !\1UNIC!PAL

FLÁVIO HENR!Qt:E ZANLOCHl

SECRETÁRIO DOS 1'EGÓCIOS J1JRÍDrCOS

RAUL GCME'; DUARTE !'iETO

SECRETA RlO DAS FINANÇ,~S

MÁR\O AUGL STC FSRRI:lRA CE AM,RADE
SECRE,ÁRiO DA ADMl1'lSTRAÇÃO

Registrada no DepartamenlO de Comun:c2ç!o e 00c1.:mentação da Prefeitu:a na mesma data.

l UIZ CAIU.OS RODRIGUES
RESPONDE~.:){) PE!...A D!VIS.i'.O DF.
CO~·!L'l,\C.~Ç 1,0 [ DO,UMI:NTAÇÀ•)

•

PROC. N9 1-1.<l [9

'
ll!OLHAS.2l_},

PREFEITUH.A MUNICIPAL DE BAURU

•

.:::::.~-===~=

u:r r,• iUWillf,.1~ rw MMO l[\F 19%

F. 12756'96

C.ria cargos no âmhitv do Mumdpio;
llltcra EstrutuB Org.ani,1,acbnal da
Secretaria ~"'1:ar.t<'tpa: :fa Cultura.

HDEI UE LIMA, Prefeito YÍu1,1-c1pal de Bauru, Estado de São Paulo, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele sam:lonii e promulga n seguinte ,e!.
Arugo

t" -

Fice. arrescido ao .arLgc 2(:. f.,UáJ•;afo ; (, da Lri 3ti0l de 27 de ;u!ho de 1993 que trata da

Estrutllra Organizadorrnl l.!3 Si ;;;rr-:;1:-il! Mi.mkipZil Ca Culmra e seguinte incise:
IV - pela Divisão Opcraçmnaj, ahnmg~::c~o:
a) a Seção d~ Manul:-nção e Ser\'lÇO.$-,

Artigc 2r: - '

Fica ex.tinta a Scç.Ao de Ái.dio- Vi~.i.::J :::int1-do na ··r-dação do artigo 20, p.uãgrafo Jº, inciso I

da L•!i n~ 3601 de 27 deju!~c ,~e >'S']

Para dar piem~ t!xecução a e~ta Lc-i f.ca n cneclos os seg:utmes cargos:

a) CI (um) cargo d.: Asse!I-SGt Técn cn :e C0ordenaçào C1.tltural. rcf. 23-A,

Il - Nc quadro de scrvidore:, dt Ca. reir:.
a) 03 (três) Cargos de Ajuóani. Ge,-al, ref. )A,
b} 01 (um) Cargo de EJetricista !n:sta:lado1·, re-f. 7A;
e) Oi (um) Cargo de Programador r.e ( ümputadür I, ref, : lA;
d) 03 (três) Cargos de AuxiHar de- Hibfi ,tcct. i rcf 6A;
e) 01 (um) Cargo de Operador CcnO'lécHKO, rtf. J 5A;
ÍJ

01 {um Carga de auxihc.r Ce'1o1t .::m,: ), rnf. 13A:

g) OI (um) Cargo de Operador de n-stc1~e Audío-Vlsual, ref. J4A.

As despesas decorrentes deste. 1:•i r.1 •h· :u~ndi,:as com dotações ;,róprias do orçamento
vigcr,;e

•

PREFEITURA MUNrCIPAL DE BAURU
v.s··~oo

DE SÃO PAULO

ref.Lei 4086

Artigo 5º •

Esta Lei entrará

cm vigcr :1a data de n:,e p,;bl.~ayã.o rcvogJ1,das. as disposições em co11trário.

Bauru. 24 de maio de 1996

/4X:f-~
--'f+f:l-R'-!liie!,-

.

---

-~U'FE~~~

"-----------~/
10 HE~Q"(JE ZANL_QCH!
!C DOS

---:~Jl'RÍIJI

'~
MÁRIO Ai.:GU O FE!'.REIRA DE ANDRAD
SECRH· !O DA ADMINISTRAÇAO
Registrada no Deptº de Comm::ica9ão e Documentaçã,, da Prefeitura 11a
'/" i.
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DE COMI.J>IICAÇAO E DOCUMENTAÇÃO
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PREFEITt:RA
JV[UNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

P. 22 325198

LE.l K' 44'.12 DE 27 m: DEZEMBRO DE 1999
Al:em dis 1oo,ith·o da Lei n' 3601, do 27107193,
que di• põe sob:-e a estrutura organizacional das
Secrtta!ias !\~ur.icipa,;s.

NILSON COS1 A. Profei1o ),l'Jnícipai de Bauru, Estado de São Paulo, faz saber que a Cronara
~uniclpal aprovou e ele .sanciona e promuiga a seg~ i?:te lei
Artigo Jº ~

O ?{!fágrafo I.."', ~o nrt,g-,J ::e aa :..ei r{ 36C1 ct-e 27 de jufüo dt 1993, passa a vigorar com a seguinte
redaçilc.
"Artigo 20 - ...
§ 2~ O De,.irtaner.to de Pmteçã.o ao Patrimônio Cultura) é integrado pelas seguintes
d1.,,.isõts:

l - Di, ·•sãc de Museu!i e Memória, abra.,gendo:
a) Stçil<,. Of ~vh..seu Hislórico;
b) Scçt\o 01: ?•Aus.eu ferroviário.
i!) ... D:v:s;!::i <le Pcsqtnsa e Documcnraça.o, abrangendo:
~) ~e;;.f1ci d! fequfaa e Dccumentaçã.o;
:>) Seç~:m d,: lnfonn&1yão Histórica"',

Artig-o 2" -

As d~rniis díspcs1ç1kr do

Anigo 3' -

Es1a lei entrará em" igvr r,r:i :fal~, de su,1 puh!!cação. revogadas a.: disposições em contrário.

d:t,)i•J"1a

1-ega\ 2-,.,ir::a mencionado c:-0;1tinuam em pieno vigor.

•

PREFEITlíRA MUNICIPAL DE BAURU
-------

Lfü N'; l{;J, :JE 0l DE JULHO DE 2004
P. 12467/04

Altera o dis:,osto no .nciso V do § 1° do

ar:1go 4' da Lei n' 3601/93 alterado pelo
ar::go 8'' da _ei n' 3608/93.

O PREFEJTO M;JNJCJPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município
de Baur~, faz saber que a Câmara Municipal ajJ'rovou e (;te sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. lº -

Dá nova redação ao mc;so V cJ,:- ~ 1' do art:go 4' da Lei n' 3601. de 27 de julho de l 993, alterado
pelo artigo 8º da Le1
'!608, Ge ;7 de agosto de 1993, que passa a ter a seguinte redação:

,~r

"An. 4º§ !'-

IliIli lV.
·V-

. 7,dt.s.duna ao P:iJácio d.::s Cerejeiras, unidade de adm'in)straçân geral da·
. sede· de:, Podqr Executivo A1unicipa!, estruturada . com uma Seção de
'Aten.di:m.:.r,to
Púh!rco e uma Seção de Atividades Gerais com respectiva
Tu.rma di' Lin~,ez~ '(NRJ

~<'

PíOJC'to de m:ci2tiva ão
PODt.K EXECUTIVO

/

=~~~;~~·qzw-~7_13.
.

.

.

···p1lEFEITURA
MUNICÍPAL DE-·BÃ:URU
.
'

. I

s,~3·'.

Ef;TADO IJE SÃO PAULO

.,, .,

PROC. Ng.2::;:::'.__
L9

~ -•~
- l

LEI Nº 6.053. DEH__DE ABRfL DE 2.01 FOLHAS ';?5~.
e
mci. o , · iJ ~
_o
go , revoga
o artigo 11 e cr:a o -artigo :, í-A na Lei
Municipal nº 3.601, de 27 dcju:ho de 1,.193,
, · apresenl.aíidc 1.0\'a e~:·n1Ú:r&. orgariizacionat

dà Secretaria .Mi.:rc:cip l -d~ Edm:ação ...

.

.

...

' ,,
. .
.
.
......
O PREFEITO MlJNIClPAL DE BAURt:;,nc.s termos dô an, 51 da Lei Orgânica do MÍmic!pio·
Bauru, faz saber que a Câmara Munici102J aprr·vo, a ele sanciona
e promulga a seguinte lei:
·
,. de
.
..
~

•

.

'

.

.

.

~

'

inciso !;_do § I" do artigc, 5° •ia Lei Mun/dNl n' ~.601, qe 27 de julho de l.993, passa a tem
•. seguinte re~_ação:
.
,
',
·
,
•, , · ·.
, ' .- .

Art, 1°

b

,.
"Att. 5°' (.,.)'·
§ lº
( ... )
.1- · Os _Gabinete; dos Socre,.\rios, l'i1unicipais, _com •~ceção das , ~ecret4rias
Municipafa de Sa·.idr e da Er.!.Jc.aç:ffo, contendo:J
( ... )." (NR)
.. \

Art.2°

'Revoga o art. 1 I da Lei Muni•; p/ r'' '· <(,,, de 7.7 de julho de l.993, que passa atei a seguinte
redação:
·
·
-~'
,
Í:,

Art. 3°

Cria o art. _] 1-A e-0s §§ ! '. 2º, 3º 4°, ~º,,6" e 7º na L~i'Municip;l _nº 3.-601, d~ _27
1.993, com as -~eguime;s r~ddçüi;s:

de julho ·de
1

:~

"Art. 11-A ~A Secrc1?.1ia Mu.dctph: da·· i:0.ucàÇão, com, atrihUição de Cxccutar· a política ·..
-~duca'ciQnal no für.hitü do .\•íllriÍcipio., ~f!lJ.Íõe-se; a(ém do Gabine'te do ·
-Secretárjci; do D-!~é.rtatn!nlc d~ Pl~nejamentõ, ProjetoS e Pesquisas"'•··
Educacionai~, do De,;e.r1a.~1ento de Aljmentação Escolar, ·cto Departamento de ...
Ensino· Fundamental do Departamento de Educàçpo 'infantil ·e dó l)epartamento_ ,__,
de Admiui~tfaçã.o.
•

§ 1º

i -.

,.

•.

.
-

-

+

•

•

't

O Gahir.el'e do ,co,cfüic, .\1uhicipal, contendo: .
a} Sec~er.:: ·ia Exe-:Utiva, únidà~e de atendimep.to1
doe clmen:t- ;,ão e ~-xe1:uç?o;

•

_ _ _ __.

-

lnfegraw ~ E,ct,ret:dt f,.'Lrn;c:~;,11 .ca Educa:ção:

-·-···

·.

--·

-:--

·

11-·

rclacib~améÜto,

,

A~s.~si;·Jie~ .j,, natinete. unidades de assessóramcnto e assistência
t'J.'.":. .1::q::· to~ e "n:úérü:·s que recJar;am conhecimêntO esP~cial ou ...
cte:.rr ar..~.;:-"r:: p,i..t:_ii;alát ~xpel'iéncia profissiônai;
.
· - _ .
e) Co;;;ii:: lc 'cnn&:,en:e de Licitação (Lei 3.899. de 23 de. junho de
1,9t,5r a:te:;at!a p(·_,c ...,ei nº 5.976, de,05' de ourubr~· de 2.0)0);·; •.
d) Gestão de Fi.'lbnças :1a· Educação, ·unidade,_ com resp_oi:sabilidàde de
rt'~1,:,t! .L, ..A Ç.t_taçfio -~ eer.trme-,:!e-p:-·e~..açã&:d~~as,:flle,-'--'- ---·· c.1m···at, is, Cc- r:.Jr11.:,~nics, de c-o!ltrole orçamentárió ·e bancário da
·sec eir•·:a !lf1lr,\cipa: .la·Educação.·
. -~ ~
I
'
.
b)

- - ~ , .

.
.
Os c,)n.::~ll· !-.; t~:1.m\c;;-a1_~, innitutdos por lei e vinculados à.Secretaria; ·

.

.

~íoY/1 º@ ·

ROC. Nº

.

:J.L
__-,'.__,
~-~-....-...~_.....

OLHAS __

~

,...,,...(-~·

,

'

-PR:EFRíT1JH.A.. l\1UNICIPAL DE BAURU · -~· w..
~.Sl .,DO DE SÃO PAOLO

· Ref: ! .ei n'·6.053/i I e

Ill-

Dcp:D1:a;o1en~~)s 1 ur.idadcs Com rcsponsabi1i~ade· de
orier.ta;:à,\ a.;õc,; r.;ti rninistrativas cspccíficaS
.da Secretaria;
.

Os

supervisão

.

IV- as Dn,i5Õe&, ~·•Jbt,:1idaCei; s~bordinadas a6s. Dcparta~cntci~ ou G3.binetc t!~
- ------~rln rw rmpmrmoflidade de mitmtB~ãn, atnm1ianha111c11to, -contrck
· e e>, ~ceçi~iJ d! a\:ôes acf~iniStr~tiv~s específicas~ ·
. ' V-

Ai;. Seq1)es. ,f!t_o:cs s:ibordinadm/ às Divisões com responsabilidades de
acc::npi.'1hamt;Íi1.Ü, controle e execução de í.iÇões ·aqministrativas especificas

_""dt eaCa f);,,:!·ào.

§ 2º

'·

l-

A C:eslàc, :e : iai,oças na Educação é integrada:
a)· Pelu Seç}C' e.e !1re:;tação de c(mtas;
,'":
b~
e)

§ 3=-

•

A Gestão Ce Finam.:1s ria Fi:bcação tem n'atureza org~Ili1:.acional de.Divisão.

Pela S0çJc l 1.c Anilisc Orçamentária;
Pe:a SeÍ ..lc de Gerénclamento de Contrates, Cor.vénias e Cçmtrole'
Bar:cá:íc.

, O DeparÚtmc.:11..:i dt Ph:r~ejarn~ntq, Pz:ojetos e Pe~quisas Eôuc~cionais é integrado.
pele D'vi:,ã~ J.C C<lardcnação de Áreas, ·abrangendo:
a) & Sc~ào da Are~ eh: Língua Portuguesa; ,
:
1:: l a Seção da l,.1ea d~ Ciência; ·-·

e) a Seç,to da Área de ~àtemátiêa;
1
d)_ e! S1.:i;ãq 1la .L\rca êlc Educação__ F!sica;
e)
f)
g)

a Se.ção d, Área de Arte;,

a SeÇãG d& Arca de História;
, Scçrro ,!a ),roa do Gcog,afia.

pe,a Divisã,o :e Fori:-:açl\ç, Continuada, abrangendo:
a.Seção.de Operador:alização de Cursos e Evcr.tos;
b) a Seçao cie ~1Jultimeios e·Bibliotêcas~ · ·

r

a)

e)

a Seção de.Apoio M\lltidisciplinar;
_
..
d) . a Seção
"t,:úcleo de À:peJfejçoamen\o dos Pro:iss:or.ais de Educação
lvf11rAic.r,al: '.'-'A~Ef\i:.

de

•
·

III;- pe!a ;Jivh:io, 1c ~-·r-ojctos e PesquisS:s Educacionais, abrar1gendo:
a}
b)
e)

a Seção de ?:-ojctos:
_
a Seção de ?esquisr~s Eflucacionais;•
a Seção da "Escola Parque de Difusão Científica e Tecnológica Est:::.ção ((êr..;m'::ie Bauru"."

§ 4°

O Depmiz..~1 e-,rn t;e A : rue1:ti,ç5o l:.scoJar é intcg:-adc:

.
'
'
pela D.~ ::-.ãi::. ~e ~':_lJ .;te,, abrangcnd9:
.
a) ?. Seção üt: ;\l;mcr.tução de Creches e Unidades Conve:iiadas;
~---...bl .,, ..Se;;# de A:im<..D.tru;~o de l!ni<).rule~- E.,sç_ola,r~EM.f.f:.S, .EE,;.. _
EMCls, I'Ml. :ls, EJAs);
J:.

1

_r: -

pela Divü.ão ,;-e Controie e Pianejamento, abrangendo:
à) a Scçüo cl J L<Jgü,tica;~
l:) ~ ;)rr~o e.! E..,t,x.,t1~ e Arrnazenamentb.

1

_____ _______

,..
PREFEXTI:FA
.:\'.JlJNICIPAL D,R BA'lJRU

, .,,. ,..,,

·1 :STA DO DE SÃ 0;:.:_P,:::A::;:ü~L::;O:,__ _r.-...:..'-"'íT~

7
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FOLHAS

Ref. Lei n' 6.053/11

· lll - pda 8::vi:;~o: t: f.po.:o Aliínentar, abrangt;ndo:
a; a· )e. :LJ e Ge:rr,c16.m(-;nto de·Cont1:atos e Convêniàs;
~) a ,:rçác 1'c Atl·1,iTs:ra:;ão. Pess?al.

..

§ 5"
-

.

'

'

..
.

.•

peb :);v=~ão; e E~sina F:mdamentai,.do i(l aO 5° ano-- S~tor 1-, abrangend-o: "':
a)- ._e. "1.:·çflo ~:a E\1EF ·'A:zira Cardoso";
b) a Srç2Q da EMEF ".losé Romão";
e) a ~eçH.0 da E}.1EF •'ÍJirc~ B. G. Azev~ào11 ;

dj
·e)
·:)

5e,;lo ó: E....\1E:' ·'TherczaTarzía";
2.. ''c:çilo ca E:Y:EF "'Etrlvirio MadúreÜa'1;
e '.c/;o ,a E:-VE,F ··l,ourdes de O. Colnaghi". ·

2

II~

.

-·

'

pela I;;vh:k,..: e Easj10 f1:.:1d2mental do 1° ao 5~ anO - Setor 21 abrangendo:
ri) a-Se(io dâ EMEF ·'José Francisco Jún1or";
b) a '.:'cçlu ca E~~E? ·Mar.a Chaparro Cesta";
C) · a ~t,;io t.:a· E:V:EF ·'Geral4o Arône";
·
d) •:f :.t',\ ~o ::a E\11[!- '\V.3ldomifo,Fantin~";.
e) J '"eç·io ~a E..VEF 'Claudete d; .s. Vecchi".

Ill - pela Ui\' ;ãc c"e C~sino Fundamental -do 1.ti ' ao 9° ano e Suplênciat
abrang~r.1' e:
aJ· :?. Seç·io da E<v:EF '"fvan En°ler
:> . de• A.Inicida''·,
\;) a :',eç·':o <', EMF.F 'Santa Maria";
e). a :.-:e1;:":r1 d?: EME ''l."?adlda de Campos';;
d) " ~e,;.. o d, t:"-lET.' ''Aníbal Dífrância / Reg: Sapiência''; ·
. e) a '-•ei: o l:~ 1 ÇH '•Lyórn Akxan~rina N. Cury''.

°'

!:V·- pela·D·v-~k e Er~. 1•0 r;ur:à:mental - EIA, abr~nicndó;'
nj a 51~::-io :le i"'..li:si.C.c de C!a~sc:, nos Pólos"~
•

, I

b)' " ~,;c.ic ele Cestão das Çlpsse~ em ;EMEl:s, EMEI, · e outras
!ora i:.:1ç:· es
V-

Fda D

e t::. ~

i.·:, ~0

c.

h)

a ~., ~-)

~i.,

··? FL ~C.amental -~ Especial, abrangend9:

&,) • e~ 1, -~ãee:- f ÊJA;

51

;j

'

::--=-\~·-:-- _.,::VlEl e EM"En.

§ 6'

. l -·

F. .1 .1 •.:i,;à'.J lnfaptil ::- s'ctqr 1, abrangend~: .
li)
J , • \1 _f[
:I é-ria Cristin~t 11ello"; . '
b) .~: r.~ ., r: -:::;-,1::: 1 ' \ 1lscr: tv~o-:1teiro. Bonato:•;·

µelt! li·•b [;•

,f

,.: 1; : li , ·

•,e,:..

c:i

r.
o, :: :~:...;}· 1 "~télio Mnchado L<mreiro";
, ' r - e e ) ·;-::•1'1' , -,, cran2isco Gabrielle Neto";
e) .~ ~·: =· ◄ :i: \,) 11 ·'J\:da•TlJinçáBorron;
:\
, : ~; :., 1' 1 .:·!,•> "·"s~on:o·G·JecÍeS de A7.evedo";
..,::_..__ _ _ _,,...._..... ~~~ ·'Ir .. 11~ f6FFe-i~e,r.m~ts"a-;---------~--+h · ·, : e· 0 i ! :;.. l11f. : ,J-aribald-:i"~
i) · .,:. ~i,•·,o e 1 :-~\fh ••füina Karr:ia Faina'!.

G)

:1 -

f''::.~f' -)
a)
iJ!

.;·
•

~í- !J

·,' •~

•E

t-:;

{': ! i'- , i. [

I:1fac.t1i ~ Setor 2, abrangendo:
·í' L'hoberva! Barro.f'; ,.·
.1 ! ••: rrarec:da Pt:reirb Pczzatto";-'
·! .h 3çf1,)

~l-

. PRÓÇ. i,~0[[[0.
· FOLHAS .
•

1

.....

.?

-~---

•

~--· ~-RE_FEI fJ,"F:A ~\'iUNICIPAL DE.,BAURU

'

...
•

ES'lAX,O l.)E SÃO PAULO·'

Ref: Lei nº 6.0531,11
/

a. "):~n ,,.·l .;~ ·.i~ru •'Y.:s.ria Helena PiÇo]ato Ar.1antini1,;
e,,,.,. •1 ·:;-r..... uz.1a
' T.erez1'nha a·e O . Braga;
"
a~~~-ç.:J<:t~1~r-l,.
,:·)· 5a •);çt::, C. l ~:\·i.f:!°~ ~/{arialzoiina T. Zanettaº;
f;· a Sr:ç .:.o~ ,J E \'~E 11l:V1aria Âlfoe S. Pr:udente}l; ·
e~

J)

,.1

•

1

~---------

---------,,>-,--,.-·.~.-.-,, .,.c.:.tLJ."Choµeuzinho-Vennelho"-;n)

·rrr ~

!'

'

.

'

a

-~· - ·'

,.,ç l,, c I E ,'1.F:, "Gi;e!é Marie Savi Seixas Pinto".

.ptla;:: ·:5flo ;i! :: · 1.1::açifa Infantil_: Setor 3 1abfang'endo:
lJ a ~t:ç. :.t < i.· E vfE! "i\,mcy Pe.legrina Brazolotto•:;
·.1) a :.~~.e, 1 E .. fE. -~.:osé Gorr·;

~1eçic-·c .l :1\[E[! ·•Lfüan Aparecida P. Haddad";

e)

ç;

d)
e)

a ~eç:o u 2'.V,!:;J "José Toledo Filho";
a :l,ç ,o, ,1 Svfl::· .. Mànoel de Almeida Brandão;
1
& S-.;ç º!(' e,.i E.~ti"': ' Vera Lucia Cury Savii';
a ~c,1c, cai E ,lf.l "Je.:ty Queiroz-de Gorreta";
a-~eÇ.~c- 'cri E /[E! "Fior)pes Silveira de Souza".

t)
g)
n)

.

.

•

.

.

'

IV - Pela D.-v~são d:~ :: 1.11.lração lnfanti1 - Setor 41 ab!&11g~pQo:
,) Se1,tz, :10 f. \1f'll Miucia A~c!aló Mendes de·cai-valho";
~ S 1:ç Jr. :: ;J E ,·.,fE] "Üa1va- Freitas Fe1Taz d·a CoStan;

, bj
CJ
d),
.i)

a Szç.J{ e ;_1 I::.At..1 -•~IJyrian Apparecióa de Oliveira";
'
a Se,;,•<, , 11 E ,;E f. ~•1,eila Berriei Aidar~ 1 ;
a :;eç,;-.., r:4 El,n:.1:·1..,,1.aria~da.ConcéÍÇão C. Gelonese
e S,.ç;;;c e•~ E>i"Ei i,C~rJos CoITêã.Vianna";
a Seçiio : r:. E 'vJtI ·Car1os Gofues Peixoto:de,Melo";
a St;,k l'.:;·:Er,:f i ªMónica Cristina"de Carvalho
a. :.~;ç:10-:: ~ E ;1Ell ,tAhtonio o·aibem".
..

h)
i)

•

;

1

g)

'

"·
4

11

t)
..

··

11

7

;

\'- . pel:3 Div!~ão ~ie 'E-d1icaçãc, lnfantil;-_Setor 5°, abrangendo:
~) ' :1 S_:;çlío e1: .E ,,:E l ": cão Maringoni";
.tiJ a ~eç,it; ~il. E.~;En u1ara·conceição Vicente'\

e}
d)
e',·

1

S:.:;~c CL E.,!E: ": :cns. Clube de BauTI.! Centro"~

z S{!çao iít E'vf:Ei <•_Má!:çia <lC Àlmeidá :Sig~eti',\ ~
,S
·'ioU '..1U
•· EV••
"Ta,me
Blchusky;,,7
·
.._ "'l•f
•
-~ ,1
,:i. Se;So d:. t 1 ~Ff,"M:2gdalena Per'eirá Martha'';
0

~) ·•

~-~

~

S, çt1c J.., :t 1:'Eíl "Etelvina Araújo Péréira
,·1,eçuo·d,, E 1í.E 'Dorival Teixeira Godoy';.

· g)

11

i

de

~

, s,,;tc da, :::-1E 'Orlando SiiveiraMat1ins".
VI- pela Divis.àú e:,) Educação, Infantil -·Setor~. abraugendo:·

'.i Seçíio dt E>'l.E' ' C.1:hhlína Paulucci SiJva";"
1 ~c":;hn d~: E ./p "R0~ar1gcla v. ,i. de Carvalho";
1 ~e·;co d,. r.:.fE ~' \/alàia de oliveira Ase.njo'';
"~

a)

1

'))
e;
d)
e)
f}

.,
'

.1 Sty~c dz, f..'./:E: "finÓquion~
'
'. .
::. St,;ão da E.• . ,a:,,:r "Jardim lvone' 1~
a ~cc;.filu dt1 E:'... 'íE, "Abigail Flora lforta";
g) ,1 Se,ÇàO :fa t'\'!E~! "H{ibert Radniaker:1 ;
~ _
•
,.. ---.
•
J1)_ J.l...§,',;.!!_o:dt l;,\:1_f,..::J:'..!'1aria de Fáti:na•de L. Figueired<,~;•..
i) ,i S~ç~.o de. EVa~ :il '!\faria Elisabeth· C. de Pádua11 •

.

\

~

.vn ~ pda

.

Dl\'lE 10 { 1; E,:luC,iç~o ·Infantil~ Setor 7, abrángendo:
a) ,! Si:çã0 d2 S 1VlE~ · oaSparzinho"; .
b) a Seçãc d,. E:-,,E:l '\"enâncio R. Guedes de Azevedo";
.e) a Seç?~ dr. r;v;r I 1/iàdre Teresa dê
. Ca'.lcutá'·;
.
1

.

•

-l PROC. N~ ;.z_~ y~o

..•

1!../ ._

lFOLHAS.

@

;...L_s

f+

P-REF1:! f"LH_I\. ·VíLNICIP.-\L DE BAl'.J.RU .;·
i,ST1\GO OE SÃO PAULO

PROC. -N 2!__:.!Uô::f;:.~2-~tfrir.--l
FOÜ-IAS_. ,y;_ç_

d) .a \cç:to
e) t· • eçílo
f) q •"e) "ü.,
g) a Seç;íc
b)~.::. ~)e~].)

.,

c,a E'vlFl "Nidoval _Reis";·.
a El\fC:' i:Gi!da dos Santos iffiprota";
5 I.Y.:FI ·t12jia Rosa ConcÇjçãu de Lima' 1;
ia EMH "Isaac Porwl Roldau";

·

.!a EM'EI 1 ·~cifa de,Fátim3 A. Cassab".

Vlll -pela. .D,vU-: ce Awmpanhamenro de Entidades Converiadas • e
Pai"6..:l:!ar,:.s 1 •b:a!-;.grndo:
,
: a) :l s,~I ê,:-,
.EntiM.des Cónveniadas, abrangendo: Antonio Pereira;
Mar. F- ,:dr.,, Sc.t:rado Coração; Doce Rcc~to; Monteiro Lo\iato; São··
r't s:t t!'-c , :: ·tr,~a.::";:1 <l0s Pas~ores de Belém; NÔs.li~ Criança; São Jos,é;
_;_ ··o: de 9ar7 .,; Ncv:, Esper?Jlça; Sã<i Judas e São Dimas; Ernesto
Innã'Çatarina; ProJet~
Q ~i;,/•1 p:r.g: de ·:r-en:e; Unidos para o
C:· ,_,, ,,, , : :.ão J'.'o, J lr CCJ leão faulo ll;'Rainha da Paz;, Ma4re Te9d<ita
V.,::;\ n; .t'Qt:;,i:'ilJ .:·oneia, Rodrigues de Abi~u;-.Ccntro; .Bom Pa:stor; ~
'vl,ri, ·: C, !lia, :<,t,d;·igucs ce Abreu ~-Rcdentor;·CEVAC;

a~

.

•

Bem;

.

-

:;,, ão je l:sculas Particulares de Educação Infantil; abrangendo:
ti.:c, Í·i C:\aµ-· ,,ão Mkscl; De Cora; Casa do-Bebê; Amare Mi"o;
"J'; v .:n 1nuw· Carr(.íssel: Criarte; G1ramundo; Coristruir; Passo a
h ,s,· f
Gil,;· Oveihinhas; C
Criação; 'Estação

R·6éma,;cai

,car,,'

.s, v:r.

lr·egra( ·'o: fê:toar; Planeta Infantil I; Uni Duni Te.;·Favinho de
~ :V!· 1: x, e:inf.:, Fabricando; Sonho Encantado; Curu_inim; Santo
Ai ttyijr,,; fhb~- :~.~ntcr· Cré $eódo; Nana Nen~; C.(\ADHiPcdacinho ·
de C1!u; p:,~.r, 1:1 fnfantil /.; Cresc.er; .l 4 Bi$; Flores~ ,-En~"antada;
4

·.~ •.• EH_.

3

,n ''at

1 :"';

!\r(ü fris.

1'

•

I►

,:·,•st!açã"à' e Expedientc abrangC11do:

p,-;1a ) ,,;::!:.:

t' '~

a)

~-•1~•·\\.i·

,. .. o

;r..

r

9

b) • , ~
1.· ;· ~ ~, í~, rcoiJ e ~quivo;
cl , ;"\1 -·~-:•:•r "ld{.~3.dos.

'fr-- ~ :,
,

a)
bj

l --- --- · III

iJ' ','.!

'
x•

,:--:~citaçõe~, alira,~;::)ndo;.__

• : ; (: l' •1~,~·i~

J

_

a.-,;r.·cl'~C·.-.-1pn,s!1,..

-- -

· · .
>

'.

____ _____,_

~

peLE !J 1h i ~ ;- Ap- iJ ld.mLaistrativo 1 abrangentj~1:
a}
"jl; , , f ; ;.,, ~n ,.....,,01.,0:
(J ~ : 1:- ('

r : ·;

t
~,1.(•'"'IX,

Escolar;_

_ Para dar plena excc ... ç.,.,
.;;. ,
cr:i,co,, 1 l (onze) fu_nçõe~ d!' confiança e.'.03
(irfü) cargos em éon'!S~t 1 ;, t,t; .-ic , •• :,y.fü e ""!-XOneração, cõnfonnc inç'isos ~baixo: 1
...
1;.

_11 (onze) fün ;~e .
dos técnicos;

,. ,

., 1 •

-

,,,,

.m de D1\•;são, referência C27 da grÍide.s~larial

Rei'. Lei nº 6.053/: l
li III.

01 (um) cargo cin :un.ss1.c ,1 ~ rL.,wr de Departamento, referência Cl9 da grade

Ó03

'
cargos ~em c<.1m1; ,Vi•
·
01 (um) cargo e:- c.)rni;sà( O· 6,ssessor de lnfraestrllturn e Gestão Tecno!ógical
referêncta C2. J; g::;;.ce C.,15 C' rn ! em ('O,_,_,m,.,i,,,ss,.~.,,o~·-=,-,-~---c=-c01 (um) cargc ,.m c'J:1;•sse,, d, A :sessor de Gest~o Estratégica em EducâçãÕ-, referêÕêiâ --- --C21 da gtade cios ci::q~::,s e•·1 e ,r., ~são.
1

lV.-

Art. 5°

Acrescente nc Ar:ex.~ X\.T • • ,1ç e ,: j
de m..tubrc de 2 Ot O, i::·s ,. 6:•.:r s ,1.ba 'f. ....

,., r e ..:urg0s
~:: 1

em comissão, da Lel \1unidpa! nº 5.975J de Ol
:s segui!'ltes redações

~--------~----- .. ______ , N""["x-'-·o::...:x.:.v.:...:.11;,:1~-------------

~

ouADRO D!\ CARG G i: ·,1 ·co M ·::,s \o
--- ---··- --· ---

~ ·1
~---------------~,LOTAÇÃO ENQUADRAMEJ'\'TO

CARGOS
e.,'(-:.::,
.. )'------'--------------

i DlRETOR DE DEPARTA.Mi!t--TC
---

(, .. )

-•-··--

t

-·

'

-

-

ASSESSOR
OE
,'-iFR.•.E:,"'r '1 RA
GESTÃ01ECNÓLCGJC-.
---

; ( ... )

Ci9

2

C2i

~

•

'
;

'

r- :

'
1

6°

40
~!

ASSESSOR DE GE~TAO ESTFAT _( ,CA EM\
!
EDL:CAÇAO
Art.

:

.

·j'

· C2!

l

1

7

.As despesas deconern:es cL.·'J lei .;e_ ,. ,;:tt"ndiJas,com dotações próprias do cn;amento vigente,
categoria econômica Ç;-f.ta cs '-'er.,-'.n ::~1·t: s 3 19011 e para as obrigações patronais 3.1.91.13 e
3 I.90.I3eserãosuj:ier1i:nte:!"z:-, r~ ,::. 1:111
'

Art. 7°

•

Projeto de iniciativa do
PotJEltt'XECITT:VO- -- -.

.

Registrada no Departamento de Comunkcu, :'!f• r Do::-l
. r.. 'i•t~ ·;~·G da Pref,çitura. na T:,tesma dàt2.
•; r,

~:·,;•; 'FA ?,',;,

RESPONDENDO PELO 8~ PI·

i{':" ~

"-;.~r, r::

~J!

!.. ._• ~ ,.,J•:.,

:. •BE'<ATO
.
:~c)Ml'1'"1CAÇÃO E DOCt.:MEC:T AÇ l.o

6

PREFEITVRA I'l~lUNJCIPAL DE BAURU

r

ESTADO OE SÃO PAUlÇJ

~___:__;_~--;r:---i
PROC.N 2'_1;!::!10~l::,J_ _-1#+-D!;_MAIO DE-2.01 FOLHAS 35'.l-'

LEI l'i' ó.06:.,jJE'O4
lnstnui
o
~1st-i::ma
Integrado de
Fiscalizaçã,, Fhenceira, Contabiii"dade e
Auditor!~ d,: P)der Executivo, criando a
Cont,,:I?. i.:i iJ Geral do Município
vincl:L:. ô:i. :..:: <·=óinetç: ,fo Prefeito e dá
- - - - -....iHl3-j}-: ,,, jg,. ;i ,s.

P. 37,199/I0

O PREFEITO MUN!C:PAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do
Municipio-dc Bauru faz saber que a Ci:~:~a .a t 1u:i cipu aprovcU e ele sar.ciona e promulga a seguinte lei: ··
Art. 1c

•

Fica instituído o Si~t.:rn:

1

.tq,:-ad,... de hscali:zaçào Financeira, ~Contabilidade e Auditoria

do Poder Executivo, ccj.i 0. gác, centrni é" Controladoria Geral do Município .
. § l'

A ação setorial do Si3ten,n ,ntt\~rn.du de ·; scalizaçao Financeira 1 Comabiii<ladc e Auditoria
será desempenhada r,c,r ar ,mes subo~dinados técnica e administrativamente à
Controladoría Geral do iv1ur:kir io.

§ 2' .

Os agentes da ContJ\1lac'orn (wral do 1\:Ju,1:Clpio pertencerão ao quadro de cargos efetivos
te·fc 'c,t1,jos no Gabinele do .Prefeito, desem'penhando
da Administração fv!u:1.:::';•:.!
funções inerentes ao :,:isl"'rr, ·

Art. 2°

Fica criada na es,n.;r.,ra b:í. ',, ,fo P jdt Executivo a Controladoria Gerai do Municlpio,
subordinada díretatrert{ a~t G2t 1 nete- Jo Prefeito, com a finaljdade de: ·
I

•

1-

avaEar o cun,p,·mcnL da-s ,i,..-a,· pievistas no plano plurianual e a execução dos
programas d-.= g1.,\::1·:10 • d!\S orça1n~ntos do Município;

li'-

comprovr.1 u !c}:a:·,lhc': e ,;•.:r.li~r ~1s re.~u!1i1dos quanm â eficácia e a eficiêhcia pa
gestão rrça:--"-:t 1tii ia. fr,:t, -.:eir,1 e parr:moniai nos órgãos e entióa.21és da
admlnistra;;.zv rn::r ici · a!, ;:ssin: como da aplicação de recursos públicõs por
e,ntidades d~ direit( pl. 11:ico t ;,r.,ad◊;
1

•

1ll -

exercer e• c,J,...t·)ll' ó1 op •r:•, ,k
direitos e hav--:r'·s: e.:; J\ 1 1,n.::p·-,:

lV -

apoiar o cor.ir,,."

V-

exemmar a,;,. -~f'nl '!rn çi~ts •. ,,i.iLais, orçamentárias -e financeiras, qualquer que
se;a o obyer vo. :n1 ~u~ \t a~ o.tas e'<plkativa3 e relatórios de órgãos e entídadcs
da Adm;n:st·a~ ..,0 P .-r 2, i 1,..1 r-:rB F Fundacioral;

'
V'''

-

'Vll-

1.t:-n •J

t

·10 "'~ •

j'!

crédito-, avais e garantias, bem como dos

:uo de ;-;ua rnissão in~titucional;

ex"ami~ar ~1s pn-.::i,_õ:::h...::e.:: .,,á' (::::,., agentes da Ajministração Direta, Indireta e
F1,mdad0:vd 1 f•~.; ~ •. ta· ~i: -,n~ •( ·~ vak.:-e:, perterKentes ou confiados à Fazenda
Municipa:,
· •
onentar. a":;,.· . ·;::~
. de rect..rs~:; 1:J'":;\

=-;-;-----,--.

-· .

11

,

·-::r e 1•~.:c..r ,. Poder '.:..xec.utiVo no uso, Cestinação e aplicação

·,.

-

VIII -

contrch,r :--s. 1.. !<", ..
Adm),ni,;r, :iç ..-, · 't '1.

IX -

exercer

C

,··~rviços de qq_aiquer natureza mantidos pela

J cc· I< ,í
-0-l'!;'J
t-in 1, "iro, ,:.,rç,arnentário, operacional e patrimoniaJ
d8.s entH~.n,' .' · ~• ,\ í.J11i '' · .. f 't' Dm:,ta, Indireta e Fundacional quanto à
!egalída·Ji:.:. ·, _.;i• -~- jz.: e,·t..•,,, ,,1c,:C:adr!, razoabin<ladc, aplicação das su~vençôes

e renór.(1,::; {r,. 1 :1! l:;:;

.

'

____

PREFEITl'RA
..,. ______ ,,.... MUNICIPAL D,E BAURU
-.
F:.'WADO OE SÃO PAl:LO

Ref. Lei nº 6,067/l l
§ Iº

Os respons!veis p·dc ,·onirole intemot ao tomarem conhecimento de qualquer
irregulaÍ'iâaàe ou ile,;a1 drice :.ela jêrào ciência ao Chefe·do Executivo, que adotará as

medi<fas admínistra.ti1ías cabiv1~ s, ':.ot- pena de responsaQíiiQatle solidária.

déncin à CâmarL M!,_nicipal

_§..2'.'. ____ _ Concomitantem~~ .ts:rr bUL >•àl

de

Bauru

das

irregularidades ou :iega'i.kJe,.

',

§ 3º

Art. 3º

Após as verificações CJ ioi peçce5 :1os setores da Administração Direta, ,Indireta e
Fundacional, o· sCtor de f,scal·za1.ão opinará sobre a sHuaçâo encontrada, emitindo um
certificado àe audüc:-12 1.::-'. :.1m·1r e) 6,g&o fl.scaiizado.
f

'
ó

'

São competências
Ccn::·u:ndor:c, Gera: do Munic!pio, como ócgão central do Siste'Pa
Integrado de F1scalizaçào Fina·ce·,-~, Contabilidade e Auditoria:
·
1•

orientar e o.peJir at{!;

rH\f7f ativos concernentes à aÇão do Sistema lntegrado de
Fiscaiizaç..ã.:: t::1dr.c•~i.·íl. Cor:: ab1!1daàe e Auditoria;

11-

supervis·::rnar te.::n.cair,e-n.1;

Hl -

program2r, ~on:cena:- i.1c-1·m;'a:~har e avaliar as ações setoriais:

V-

promover a a~u:açã: ~e ~·e:iúncias formais; relativas a.: irregularidades ou

t

•

fiscalizar as ativjdades do Sistema;

ilegalidades praticadas em qualqt.er_ órgão ou entidade da administração, dando .
ciência ao t:tubt do•·· odn !:xee,uti'vo, ao interessado/denunciante e ao tituJar do
órgão ou au:onCade ,qu;v:i!tr:te a quem se subordine o aútor do ato objeto da
de~úncia. S)~ pt:na de resporJabijidade so'lidâria;

Art. 4'

VI -

apticar pcnalidaJes a.:5 t..,esiores inadimplentes. cujas fcnnas e situações serãc
regulamertt.;das po; D;;-cre10,

VI!.

prqpor ao C:iefe :lo r Sde· faecut;vo o bloqueio de transferência de recursos do'
Tesouro Munictp-1:i! '.! 1:::- e ,:,i,:s bancárias;

VHl ~

eiaf'orar e l"fa!fü'J at.;2li~::.1:.ic 0 Plano de Aplicação Orçamentária 'dos órgãos da
Adrr.:nistraçfü:i Direta,. aj)TC'-'ai o Piano de Aplicação Orçaí.l;ntária dos órgãos à2
Adrníni.straçHc lr.dire1 ~ t! :~,~ r ,fac ,o:-ial.

A Controladcria Ger,1\ du '.v1u•.id,1io se:á formada por G3 (três) servidores do quadro de
c2rgos .efotivos, G_ü::: se.r3o n:::ie::drs pelo Prefeito e deverão 1atísfazer os seguintes
requisitos:

I.

fo~rn;.t;i,J in: nl e1 superior completo na~ áreas de Ciênc1as
juridícas/D1n:í;3, (.iê1.::ia:; Cúnti.teis/Col}tabilidade, Econo:r.iz. ou AdministraÇão

possuii"

de Empresas

11 •

possmr o de ,·1c:1c rrgis ··o LC Cor1setho de Classe Profissiona1;

IV•

-~otórios cor.hecirr,ent<,s n.• áiea Je controle interno e d~ ad:nm1straçào pública;

V-

nãc possuir prrn;:e-sso aC,.,..., ..,is.tra!ivo dfntro da ·Adminis1:-acâo !\tlunic.ipat, com
dec:são runl.e;--3·(-;;! 1---:msua\•r::. em julgado.
\

2

•

PROC. N°_4,xf':;lfl,-;;;~..:../{'-=0~35"1!-4-...,..·
FOLHAS
1. 5 9,
"/::Jt# '

PRLFEITL RA. lVfCNIC[P,4.L DE BAURU

Rcf

Le: t:" G.067/11

An 5°

A estrutura básica da Co:,:ro: ,do:·i, <,e, ai do ViLnicipio .será de l (um) Controlador GDral, 1 (urr.) Cm;"d' r
(ê.,,aJ e 1 (..tm) J\udttor
Geral, estando "'; dois últimos
suburdinatlos diretao.t·n•: 2 ') ~- :mef;,)

Art. 6"

São atribuições do Co,.r,nlac:,,r - Ged. do Co~tador - Geral e do J\ud\tor - Geral,
instituídos na fo:-ma ,:!, :1:-t 'iº ,i~sla le:1

i-

Conlrolat:m --

a)

•

(Jc: ;,

claCo~"-:' ;· .;J;-1liciv<.~r rorrras e mêtcdos de planejamento e adminís~ração de
cecur::o~ 1t 'J =,:os

b) assessol'"?r : ri,;il'3 ·1ert~
~ Geral.

TI -

Contado:

e P.dmi;,1srrativamente o Contador - 6cral e o Auditor

Cenl;

a) Acc,mpa:·ha: e a\·il:ar o& :-esuJtaàos cios registros contábeis, d{lS àtos e fatos
relaüvos à5 C.i.;:p!!·,B ,:a !-.dministmçâo Pública, com 'vistas à elaboração das
contas de ge,;t~•'J d,; P"i;;fe:turn. de município.
li: -

Auditor- Gera.,

a) Exercer o ,.;,·•'l1rolc :-:·c;1n dt: ?odcr'EXl:cut1vo, por meio de
auditorias,
inspeções, v~:-dic-.::.çô:.::.s , : ~e:-icias, objetivando preservar o patrimônio
rr.un:c,r-i•t ~ •~Gntrc-f~1 o Cf•!r.portamentu praticado nas operações.

É vedada a,no:rn~,.11;.'w ::~ :=erv c!Jre~ pa:,1 c,;;crcício de cargo na CUntroladoria Geral <lo
Município, rio âmt;·~o i.!t.• s.: tc:r· :i clt u: 11 ·.;ile 1n~er:o:

•

1-

rcsponsáve·s r,c,: :::o,_ ti}g~dn~ rrcgulares, pelo Tribunal de Contas da União, de
Estado. D1st-·1t~ •·eat?ral <,1.. ".1 ..mrcípio ou. aindoi, por Conselho de Contas

Mt.:nicipa;s:

J! -

que~ co~1~:,r~·-. ·1r-a:-· ~w;::
ato le!'!ivc r::'- Da!r,"l f'lr.i:

t r.

rr,

J,

i}'.1t ::i.:G

,gidcs ct.:lpa<los em processo administrativo po;
d,~ qualquer esfera de Governo.

·o

Pcder Execmive, ; 1~ ·: J • 1. e , ]d 'r1 ~1" ~ 1::.,erar 0 cargo de Controlador, de acorào com- a
grade salarial estat11.:c,) a .., 1 fü•;o \ 11 J, e,~ L-ei Municipal nº 5975, de 01 de.outubro de
2,010.

- f'icãr.i criados r.0 r\ti•..! lr,
t;•1 gcs íJ: 1 , -r, ·w:ncaç'ão, 03 (três} cargos, sendo O! (um) de
1
Controlador-Gera U: 1 .·n, ce 1." .:r..E.,.N-' ,ern.i e-01 (um) dê Auditor-Geral.

/\rf Tir --

Acrc.Kcnta o mc;s,l ~.? ,_1 ~ l · .-Jo .dr!. (.:ü 4, da Lc1 r.ª 3.6u 1, de 2i de Julho ~e 1.993, com
a scguii:ite redaçãr,
"Art: 4°

(.. )

§ i ::

( ... J

3

jPROC. NO
Lf..OLHAS

P.Rl:T- r:Tt R.\ Nil;NICIPAL DE BAURU

Rcf. Lei nº 6.067/11
Contro!dd ~_!.. :. J :rr..1 lC , lur:1c1pio, ~om estrutura e atribuições defir.idas em lei e
regt..lan:e·;10 rí,iprí:. r ..'spor.sãvcl pelo controle ir.temo da administração e
asscssu~,2 d>-~Hl-•:! ir·cd.J!e au ~;n:fcilo Muricipal." .(KR)
'
i\rt. 11

O Ancxv XVill - d. ~~.. ,:.:-e 1..1 u:.1t~1 ... s t:m comissà;l, d.a Lei Municipal r. 0 5.975, de OI de
m.tuSro de 2.0lO. ;..:. s.:. -t ter u: t:g,: n~~ :-cd;;i\,âO'.

\NEXO XVIII

C.',RGOS
ASSJST:-.;-; 11, !Jl:3 ''.)R 1, '>'U
ASSlSTu:n, DC cLCkE'!',\ll:A
ASSESSOR D!éSl<)f~l '\ O
A <;SI STEKTF. A~; ,e,::, rv, "\ ()

LOTAÇÃO

/,r-..,:.~

ASSESS'üR DL': s1~cq1-

~

C3

10

cs

14

SECRETARM :)L ol:'.'?J2 I i\:,l'
ASSESSOR DF \f)~..,H: s·•·t\ -:l., · r :,:.fCNAL
CONTHOLAD(·l< l,•; \,

COOi<DE1''ADC, L ~·

CI

~

5
14
3

./, 't.

ASSESSO;l.A[:J\fü, SF!.A~l 1 ':l
CONSCLTOR Í''.},A:, .. ' .é.·..•
SECRETÁRIO DO ;>RI·!~:-·,;;
ALJMNISTRADOR 'CG'.ON .• ~
SUB-PRHEITO ,.;E T:l''.K.:ç:,

1
2
4

1

4

,._ASSESSOR DE i;VlFR::.1,SA

1
ASSESSOR D:.: !NHJ!;,~i/,TI 'A
COORLJE;..JAI:.Ci\ ;1.. ).\·L?-.b R,, 1 ·r·:(;
·2
COORDDlALJOP. !' · .. ,TES , C 1 ,.. 1
1
DIRETOR DE D~c' \Íl ,, \'.!:,, .. ";'\
39
PROCLRADOR GE F'. '· 1..
REGEI\: fF DA (;R(:1~, •, 1:z,-\ ,l"· i:( "'~ICA
!11.,Jt;iÇ!P.\ ~
RFGl~NTE r),'\ Bf'.l\!);\ r....'" :"' (.1 ·\
COORDENA:JC:R In~. (. )Ml: '1( .•1\ i,.J S\)CIJ\L
A'.-)SESSOR AD:'\~~r,.

·s: 1,JT

, 1...:

4

•

ENQUADRA,vlENTO

)O

Ct'.:
C7
C7
C8,
C25
Cl l
Cl3
Ci3
CJ~
Cl6

C!6
Cl 6
C:8
Cl8

c:8

•

Cl9
Cl9

C!S
C~9
C2l

DO GMl!NETE
ASSESSO:l :JE l \'!
~-F: Sii i{ ;-: í~ ·, ._
, GESTÃO TLC1';0 . 1( i' ,t\
ASSSSSO:{ DE r: . . -· r li•· -_f~ 1 ~_,\ ~ l' jl(.t\

e~:

EM SAC:::JE
,é
CORREGbDOR ,,:.;, ..: "'' ll< ,!'1\t
CORR.E(sGi)OR (:.:.H.\' •1 IJI\,' í"'Jí:- rR..•\TtVü
CHEFc DE GA&!~•;~ -F
ASSESSOR::lOC"-l-.l"-

Art.12

B
3

C'.l
C"'

c2:-.
C27

As despesi~s dec0r-c"te$ ::: .s;..a e1 •e'"3o ?ti.::·1diàas c0m dotações p:óprias do orçamento
vi~cnti.'. ca:eg.o~ía ç;: ... ,,. : .., r ,r3 •~ 1 e:.,_ ;;,-,cr.tos 3.1.90. l l e para as obrig:ições patronais
3. 91 J:,r:3.J.9::: ~ .... :t, ,..i·\{1:r-:·c.J·.~scncccssário.

t.

PR.Ef.-EiTl RA l\l!(JNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE

s.Z.o

PAULO

-

'
n_r

l ~:

f"lo ,:,_

..-,.-:"'1/11

PROC. N2

--;u/'rJ

FOLHAS 35!}

.-

Art. J'..

Esta lei entra em ·1i•~(_ ~ rã -lata de
Executivo no prnzo de-' : 0 .~ ,::is.
lfauru, 04 ãe ii\ait> rE 2c:

l

'

s.13

p•ublica ·ão devendo ser re gulamentada

~I
1

eo

j

- -•

•
Projeto de iniciativa Co

l'OflEíl EXECUTIVO

Registrnda no Depanamenlo de Comuri:i.:~;,;fa· e :•u::urc.n:.tçbc. <la Frcfe:itura, na mesma data.
' .

•

5

1
1

PROC. N2
-~~~'\'r)\~·-...-_.

FOLHAS

e,

'?,-1.CJ / t ';)
'2,(<5

.

i

'

!
'

L.El 1'' 6.,-',J.'~ .. ;:;:___::·.:'•"EIRO DE 2.01·
Aítern o ar\. 13 A. (Í\\ l e ·' :.6◊1. de 27<Íe JUlnOe
serviço,
se ::-:1bá1ho ou
l.993, {.'!Ô ~C,l, !"ieS
de
respectivos en:a-r ,,ic-:,,, \:J,.:c corno urna .função
de cor.fün,:' :, ·::rel<l é< Div,são e 07 (sete)

P 33.93711 l

funçó.eSJl.i_at!f\;..d2-~ de :: •:fi:~.

O PREFE!TO MU>HC,P.A, DE E-11\:F.\.. -,.s 1en~.os do an 51 da Lei O-gâmca do Municlpio de
Bauru. faz saber que a Ct.mara Municipal npro, ~u o 01· sar., ,cr." o r-romu\ga a seguinte lei:

•

,,--,,;;e ,3-A, da

\l>

lnclu\ i\ al,nea uh". :ic
seguinu: redaçãe'
nArt. 13-A

( .. )

§ 1·

(. ..)

Lei n' 3.60\, de 21 de julho de \.993, com a

rn~1,.;':J ,,

\.

h)
As alíneas "a" e ·'b", inc·.,o ,:, § , ' d,,

A.rt. 2º

ui

r:· , .'

A cta Lei n' :; .60 i, de 27 de julho de 1.993, passam a

ter as seguintes redações
"An.

\3-A

( .. )
(..)
( ... )

•

H-

''

e,: ,. ·~,c.,cs Gc A,sisti•ncia l'anr,acêulica;

a)

:1e'.a Sc,;J<

b)

?clt s,;;ic_cc ::, ,:--:s,:t Saúde ·\1'<R)
1

Acrescenta as a\ineas .. ,-- . .,· . ', · e ;· ,·, ,· e'"' l, do § 5°
An. 3º

j•;:ho de 1.993, c,,n, a, sei,,::,:c,
"/>.rt.l3-A

"º an:go l3·A, da Lei n" 3.60 l, der d

ec, -~e':

e

( ... ,

1.
(

.. )
;Ju.:k, ,,. Si;;Je Mar~ Dota,
i;.~ S.,1::dt 1;:iir~mga.
,5e: i:.11' :\: -:~ ,:;;i.. "(NR)

q).

r. '3c ·",

i)

,.. -:.~- ;:_,... J~ 1'-l•::'1,,r}

~)

í1. .', ,-;;,

,l(.

,:a \ ei n'
A a:inea •'a;, d,::: incise
Art. 4º

~et a seguinte redJ.ç5o:

~''.,;1 ·: l ·

1..'

L!l ~'.L

3.601, de 27 de julho de 1.993 , PMsa a

ESTJ,DO DE S.40 PAULO
Ref. Leinº.6.18//12

,
"Art. 13-A

j
,/

( .. ,)

!/

...

( )

..

.J

( .)

lV -

.,

) ''""·' '"''
--- --'"''''""
'°'"-<•

~-o----- ~--..:. -----:

._ _ _

.e-e- ...

An. )'

_seguinte redaçi!q:
A ~Loe, 'S", ,.,,,,

"Art. 13-A

W ! )'

S-.v Ca,_,; o' '-60,,

;/1

'°'"• Je>ho·,, ) "'• '"" a , .

( ... )
{, .. )

,1

,,i/
;/

.

/ )
IV·
{ ..

t... )

;

1
!,

Art. 6º
O inciso lV de § 8° do
redação:

011

,\ Stçlc e,. R~oepçâo e Exped'çilo." (NR)
zo
1

lí

./

il

:;.A, :la 1.e, nº 3 .óD 1·, de 27 de julho 'de 1.993!/-ºªssa a ter a scguime

"Art. 13-A

e.)
1

(

.)

•
"'l\rt. l.l-A

(.. /

§ 8º

(.. )
1

'

•

J

3)

An. 8'
1.993, cor.; as segui:1tes rHaçõos:
Af~~ma
o '"'" V "''"", •• ... ;, '

"An. I!~A
( .. .)

..

( .)

~

/

>' '°

°"''

U-A ili éo L;';,o,, <o llkj,..~,

·•

-------···-- . ---------------Ref. Lei nº 6.181112

a)

Art. 9"

Se,.ão de ·\tanutenç,w de Veículos;

Ficam criadas 25 (vinte e c=n<Ol equipe,:; de trn.o,;1.lho nu serviço com seus respectivos encarregados a
serem designaàos através ele. pc,rta: ia do S,-crr:ário Municipal de Saúde, com a aütorização do
Prefeito Municipal.

Parágrafo único. Os encarregados de turma l'U .k ;erviço receber,,.o uma gratificação de encarregado, de 10% (dez por
cento) sobre o valor do $.alt.riri ba-;.-e do cargo de carreira do servidor.
Art. 10

Para dar plena execuç3o a est'c !e•, f;r:;líH rría.ios
··lie' ,a.

--07 (set,,) funções grat: fi,ades .!1:

1

(uma) função de confiança de diretor de Divisão e

Art. 11

As despe~as decorrer11es cfo~1f lei ~e1;.(, 2.:c1:díces e11 dotações próprias do orça)nento vigente.

Art. 12

fo:tZ: lei entra em vigor r,a <li:ta de ~u 1 pul.JHcaç,i,)

Bauru 1 17 de fevereiro cte 2.0 ·1.

•

r>- ·~ ..:::-:-,

.un \'l.~·T)i'-~M!"II

R,'"'

SFCP :'."}

1

C DP. / :.);¾-1:'·,iSTRAÇÃO

Projeto de ,r·c:cti;·a dó
PODER EXF.CUT\VO

Registrada r::i Dcpartt11nen10 de

1•

Cornuri1Cüi.(C.~1

e·,·.

11 f•n:.:.~

:;,1 1•. P•efeitura, na rnesma data.

3

.. - .
PRF.FEfTl RA i\11lJNICIPAL DE BAURU
F ,T,\ l>CI DF, SÃO PAUlrMr-----7,::-Z.C::-:-rl~-""---,

?J ç; z.,

ilL"i.
...Jt.121!,JH:..
U Dt AGOSTO DE
'
•

......

"

• , .J,

f't-ócre,

11''

'

•

li

12 S?7, tlc 18 de novembro de

1 !li!.

O PREFEITO MUN!C!PA l. ·,r ! ,\i • 1:'.', ""' l< CM' dó "'1. 51 da Lei Orgânica do Munitlplo de Baun1,
faz saber que .a Cãmara Municipal aprovou<· .:;t: s·.•~ ... 1,~1~, ~ t,,•,1,r•1f1t,1 ,i ·:,ci;;uwtc lei:

f)I,

1":,fÍTt LC, l
,,,,'.J;;içóFS C,EJUIS

A presem< lei defint pi,:,ceJi:,1<,,.01, , s,·mn <>hservado> pele,; órgllos e entidades da Administraçllo
Pltbtiça Municipal Dlr-t:tJ e '<1à.•rt ~. 1.· 1 chs ~r ..id.1J ..~ privada! sem fins lucrativos <fue .rêccbcm recursos
púbHco$ municipais par.. ,i rc 111,
,:k ativid.ides ,te- interes..~ püblico, .à vista da$ normas ge,ais
tstabele~ldru. na Lei Fedem: n' : 1 '27 de : 8 de 11<,vtmbro dr 2 O11 para a coneessão de informaç0és.

it,•~..

•

r>aragrafo único.

Jnformnçõcs p:ara fins da r;•r~sr•-n .. ~ :, de,'t m ~cr i:..:m.~idcrades como dados processados ou nac,~ que
rodem ser utilizados para pro;iJç!\<1 ,: tran~rr.tssân de cfmhcdmento. contidos em qtialqutr meio, suporte
O\l fonn.a10.

l}I[)

l)IREITO AO

,crs,c- ,\

promover a gi:v.lfo ü

II

! ,, l"Íl l I o ti
l'<,' t">'if"- '.,$, ílAOOl, f, INFORMAÇÓF.:S

l.Jt

disponibilidade. ;nne•· :,. ·o J.:

•
Parágrafo ún:c-n.

1': 1; ~ ;;-. r1... l'l('at.o~. rJaC1h t infonnaçõt"S~ assegurando ~1la
,,··h .. •:'iit1~t. p,1:J g1.:anr:r v pk'no direito de s~esso;

H-

1.,-•,~~·1,1~.l•,~:. de tntcrcs:~c ,:olctivo ou gt:rnf. sob sua tustt'tdi\1,}
divulgar Jocumcoto•; ,J.:«:,, ~
indcpendenttmCtllt de s. .. b.;: ltr\•··•st;

HJ -

pro1eg1:r os dt~rirni:-m,•f. ~:: i,1r ! m::.v•1\41
Dhjetivos, o men{1:> ~c-:.,r :h p: ,,,ivi:'.

IV--

disponihihza1 m<'P'St,.>•1t ;1 _. t;<-J ,-tt: n• 1.•,al •., :d3';ào dos servidort.."Slfunciónários ath-os, inativos e
pensionisus, cnn:.t,i.~tl•
•·•r .:.... ·: • rt''
• ijrgo efeüvofcomissiunado, loc;al de trabalho e
tl!muneraçtio. suf•,,:,.tcfi~· -...:;•• r .1 u D' 1; t,·•·t·JS .

\ -

dispnnibdu..ar :mtn,:.'ii •· ..• ,. 1n
no lncir.o }\', as -wr'i,,~ ·(,. 1:'t-

1,•

demais r.ervióc•re:.. -t!>. 'n, .,

:.1

l ;.,.,

t•l',

"i;:5

s:giinsn.s e: Pt,.,--ssoaí:s~ por meio de critérios técnicos e

'1t.n; v=-tk,re:s rtt•~·bidos pelos ~t'\'idôr-c.s mtnch:.,nal.iôs
ut.. bC~c!a recebida1:- pelos Procuradores do Munidpiô ,e
~1:-.l., àl.) f ndireta. t'i-0 txerddo da sua ftmçilo.
!(--:

q,

,~~ q,._

i•~ i.

!

e

,11",

,\ rcmune1aç!t1 pte\ ;t,\)l rh, , ,,
detalhada.mente t tohtl \;q•:thH1

t..,rien1acào schtr i
1mdcrá sei erh.. 0N •1-d, •

'• "

1

ll

cladr, o~: mfom ;...,. 1'
ftrp;&Os ou ent;Jr,k:,_
c\xume-:lt<r,

~~a~i.~

v1

i' , r- ""'I:

. !.

j,

~

,.... .:1;t.

"',)

,t• t!t e·ume-Jt!O~~ r,rodu:ddos

l•

•

!~>t:1:•;f..o Je ~Gc--;so. bem cnmo sobre o 10<:af omkJ1Jo '"1u in-furm:Jçã.o almcjadu~

li

v '\ 1.::i,.

ou scumulados por seus

1~1.,v:: pútllicos:
n; "~10.fantl por pc-;so.1 ôska ou entidade prh'3da

<,~rrente tk 411.;-!~j h:' :, ....".;t 1\.,\ r• 's('•1r 1J:-p.(.,~ ut.i cntíd~ mc~smo-que esse vinculo jlt tenha ccss:tdo;

\

i'J.11C1Hr.t""Jlt1J, Q.;t;
1 e!w.lva;.

à !u~ t.":

: l,
'H

;PRO~.;:_J'·~L9 /13

ª~J-

Í F0~'°!"~=.::~_8--'--·

Pl<.EF f .í"ii'l R!ii. l\1lJNIÇIPAL DE BAURU ·•
t:Sl .\:)0 Dr: SÃO PAULO
Ref. Lei n• 6.399113

V1 -

documento. daóo <,t, inEirm~ç '-o r,1:n,neme à ad.,tdoistraÇOO do pa:trimónto públicxl~ utfüwç..1n .J:
recursos púbhcc:-. \,,. 1~:i-,,.1:,. ,:<J 1,tfll'·,~S ,tdntmí~trativos:

-- ~)

bj

·• i,i1pl<of1'l0''"''111, o ·rntpHlh"'AOàlO <' "••111oo<>&48l;-jll<>g,_.p~~- ...
e entidades pii-..,;lka,,.,, ix:n, co,rin -ntilas e iudkador«-s propostos;

ao rcsuttmw
de ..:~)ntrc 1.c
antenore.s;.

L

r

<..t.,

inspti;th:: 111d;hJrti.:i~ prestações e tomadas de conws realí7..adas pelo ú1~-'"
,,,ri e , xie 1R 1" cluimfo prcM.açõ-es de contas relativas a exer<;í.:i\,.,

ri11

Quando r,êl.l foi u11,,n2aLk1 a,(·t-ssa integra.l 00 documento. dado ou informação por f.cr
ei~ pht'C .~,!,:t,•lk ~. l 11.:l <t~ é a,;segundll o #CCSSO à parte não sigiiow, por mciv Jc
,ecrtidão. ~"'<f''Rti, (~l' ú;i.J (:.•.tflt IJ\.:Ultação da pat1t sob sigilo;

•

O din:1t:• de a.i:-t)S , f,t1;•::; ci(.~'"·umentos., aos dados ou às íhformayôes neles <"Ont,ôà,
u11!izado5 coi..nm., fi•.:l,da.rm,mf.í1 tla iotnada de dects!o e do ato administrativo será

.,.,,

ir.Jor·•,i1tk,

1,,,

"~-11~1,ít

,J.<l, mfü:mnção solicitada. poderá o

interessado rcquCrtr

.1

.mior'dut:c ~t.."-Ulpet!nlc- e hnt\tiuta instatu·açlo de apuraçflo preliminar JUntn :i.
C'vn-e-ge•.iifii~ <.~-J..-nd /\. t1n1w:istr:.Jtiva ou 6rgflo 0,1 C\•rm~são corresponde:11tc mi
Adrmrtsti:~fF..l lndit,;1a '.tll!a investigar o desaparechnc:ito da respectiva documenla\:\i,

4.

Vttificadd n ii1rJé.tt:,c pi;:\ ·st: no hem 3 deste ardg~. o responsável pela guar.:l:· J,
inform~~v «1rav1rnl, •Jf\•,ir:, n:_, praw de IO (dez) dfas. justificar o Cato e mJ",
tcstemur,J-1.as uu,t L'ú •1pn11em sua alegação.

CA,P!Ttil.O li!
DO SKRVl~'O l>E INl'OR/l!AÇÕt:.S AO CIDADÃO• SIC
Art. 4°

v1c:rADO.

Art.5°

11~•:sc•ma o

ind:sc VII: r,c, § I' ;k, '>1. •' <ln Lti Municipal n' 3.601. d• 27 d~ julho de 1.993. cum
fud.çao dada pela Lei l.nuoidp~i .,., 3 c.1S !i: ::1 •.'< agosto de 1.993, «>m "seguinte redação:

"An. 4' { ... )

uuc-Uo-s-, :;obre o
documentos;

U-

'wt

m:1nrntr~itJ J,:,, Servçv ae Jnfonna~Oes ao t 1dad!fü

r,rototntar docmm1·t:it. .

1~l,'

pedido,s de itttorr.lJ•'t'\:e~
Indireta:

•➔.:>

SIC e tramlf.á~-·M t!L

•rír•1,,;'•H:...? ... cic ;~,e5.~o a infomm.çbcs, bem como c-ncarninh ir , ··

1· sr•ra::11,·,t. St.:crttarias Municipais ou nrgaos da Admiru:-.tr?,;,1

•

•

llcf. Lei n' 6J99/l3
IV -

realizar o serviço de ri .. s..:-,1 :: 'J:r~e·c,mem.) de doçumentos. daiioS...ê:lnfo~açõ;; o~ fo~r
requerente onrnt~ÇtlfJ ·mbrt ti j, ~al (.mdc intct~ntrá•Jos.
·
a}

b)

-•

O Prcfdi-o ;. 'w e. ,11 · , , , ll 1,_,.<:k.J :1 ,ná~iml\S dos órgãos e entidades da Adtninlsttafão
Púb-lici Muo"'"<' l · '"''? <léf'f~-~-11.~. no prazo de J(I (trinta) dias. os responsáveis pelos
Para o pleno <k1:<mr< ,t-<

dev.-rao:

2.
.Art. 1~

ô~""'" <>'11hlliçõcs, ns Serviços de lnfonnaçôes·ao Cidadão -S!C

busCill' rn~br1·1t1t•)rs 1unu, aos g,ts.tores de sistemes informatizados a bases-de dados,
inclusi,,e .::<:. (or· ,õüi ,: st1:r,,,, •nn1rudonaís,

O pedido de inform~. ;1rn<iJ .i JC .::ui(~t'.••ll1!fü) t:m outra :repartição municipal -0u 'Poupatcmpo, deverá
ser encaminhado ao Se...,,irl' '1< !•Lún ·a,o,,, ,,,. , •cadãu - SIC respeciivo e deve conter a idcntjficação
do interessado (nome. nú~th. •J J-t' 'X:l 1N·ntt.. ~ Ci,d\~n:ç:n) t n espedficação da informação requerida.

Em easo de dúvida pón! ~ ~:o"'C'{· s~ <h

-1,1 lri":1içíl.o,

pNterà ser c,-..,mvocada a Comissão de· Acesso â

lnfonnação.
Art. 8'

O Serviço de lnf1•.mnaçõc!'

1,1,,1 ,

Hl

o acesso imed,ato àqut:,a 11 "ll~pc a,,
§ I'
I

•

1.

n,

~,ir ..;rn .:m.á~,d pef~ mfonnaçôcs so:licitadas. deverã conccdc.r

:-1~.

Na impossibilidade d<' Ç(',:.i.;:-cte,• \) 'Al • .H
ndo superior a 20 (vinteí dia.;, da,,:~

m_ :t .iervii;o de tnfürmaçôts ao Cidadão - SIC. em prazo

ww-12..

!~

cornunkar a dara, lo,f"
certidão;

li •

indicar a, razões de loto o,, k ·ice, ,, cta re . .,,,,. total ou pardal, do acesso preiendido;
comunicar que n~ t}>)
entidade que a dr.::ér1-..1
intc~ssado da faf'fr,<:"'),

¾"

H

rn. . dt)

reutizar a consulta.. efetuar a reproduç!'oiou obter a

1,1.. :1 (>•,

:: ttf 1·~: a.c·,,n inJkar, :te for do seu conhecimento. o órgão ou a
h1: · · t ." 1 ,. ;:-c,t.terfo1en1t1 a estt órg:k\ ou entidade, cientificando.o
,J l :•i .:'1'
l '\,f iaçà"l1.

O prazo referido no ~ 1• "'' to ., r t
expressa, d.a qual será dt·•~u•;, t .. 1 ,11

,.,r:, .,,, I'', r•,1pdo por mais 10 (dez) dias. mediante juslifiCllliva
: .., .1~-• ',

Sem prcjulzo de segura,, ,1 • ,, , : , , ·,, ,,,
,.,, 1,•r· ações e do cumprimento da legislação aplicável, o
Serviço de lttform~, ,., : . ., ' 1, •, t •· ·•:' o ,.,u ~mide<k, podm oferecer meios para que o
próprio int(..TCSSado pt>s.;11 t,t,: •1 {.. ,. r { rr,: ....;4t ve ,~u:!' nt."'eCS~har.
Quando não for au\or,,..1~1,

imcrc.ssado deverá !-cr

,

•· .

i.;~:• r"'i ,·1•

,\ infornau;to at.nm e: e' ..
interessado.

s-. ~-,. r
H -~,

dt mkirmaç%o total ou J>3tciatmcnte sigilosa. o
:i11,.dadc -di; recursos~ prazos. e condições ~ sua

, •
,

,<•~

f. • .• e. ida .,es.... fuilistt!o. cu30 1,aja auuCneia de

Caso a infom1aç.ão :;vF · JJ. • 1
:r l • r 1 , ..,!- , , phl;I1co err1 fum1alo impresso. elclrônico ou em
qualquer outro meio Jt> !h .:• • ., li t :·• .•• •1:r',
..;1,1ados ao •ntrre}.sado1 por escrito, o lugar e a forma
pela qual se poderP. \•,•r ~-t, i ~,,
r~
·, ,,,l·1 r' 1 ,l rtferida n::form,aç.no, procedimento esse que
desonerará o órgi:&O Pú ":~' , t !, ,. , , 1 ! :: ~ 1...::~ ,., d,._ ei;ei~ fome-cimento diret.o, salvo se o interessado
declarar não dhpo, <l: ,~, ·. •

3

•
rs;i

L>O DE SÃO PAULO

Rcf. Lei n• 6.399/U
Art, 9'

O serviço de buica e f..r •er -·;,.11, ,,a d, 1rn0<;õo é grntuilO, &Ô.lV<l nas hipóteses de reprodução de
documentos pe!o érg~i• hl ,, i 1ú. < "'ÍJ\,li,. n ct)11suitàda, situa~ão em que poderá ser cobrado
e!ll'.ctush'an1er.1.c t) vafo.r 1J-.:• •·~;. " \J u.t• /' :: ~- :t:c, 'lU dí.; (USto dos $Ct'\1iço-s. e dos materiais utiliiados~ a ser
fixado 4-<1'Jl ato uo-nM:hiv·' ;i.'•11 , .. 1.! t .i ,.~, .1 •. r,dJ:1,J\'. máY.hna do órgão da Administração indireta.

Ê diffil6 00 iuteN:srtJ~ s t.1
, i_.e,
medjantc requcrirN:itm ; 1 :-..L .~ 1

a de àee.bie de r , e g e t ~ F - - e e f f f d ~ - - -

1

1!

,:1,Fl' t.. ú •v
,){)., Jl. :e k~S
Art. 11

No caso de índef.cnr,"'!<h~ ,.,e •, ;• i i 1.,.:: 'n; ,u,1;:11to~. dadcrn f! infonnações ou às razões da negnuva -1 ·
acesso. bem como o n! 1 ) ,1'1:rit..i<11 nu ~ ·•e-~~ di1 i,oderâ o intt:ressado interpor pedido de rcconsidt·ra1;,1,,
ou recutw contra;,: d,;,,;_'í,~t 11. .: /l· e1. !< tJ ? , dias it contar d( sua çiêncía
O pedido de rw~milde,a..~ik ◊>: f..-:t:,Jr;, l ·tá ,r•1iJi'1(_1, an, Serviço de 1nformm;õe-s no Cidadão
teráopra:iodl! 5 (dr...;~)' .:.í1: •..,•;: 't~, !,J

Em casn de dUvida pa"'f' ,, t.~·,,vc=,~!',\ ,t.

J1

ti,

Sl(', q,i ·

"<h,3t- pod~"'ra. ser oonvo,;ada a (\)mts.sàv dt' Acc.s;,,t,

•

,1

lnfonn•ção.
Art. 12

O reeur:W' hienlJ'qt..ic-v !· 1,.h.<;'i :{
Pr-efoltp \1.tmic 1p.::i! 0,.1 •:•• ~,,

' .,~.,,::; ti'lh s • J i• 1 'J:,""O

de 10 ldez) dias a cor-tar d-a ciência da dcci~OO ao

•l:t '·iministrnçl20 Indireta. podetido con~uitar a Cornis~à(,

! ·;11•1 ;"'!\ ·1 1L

de ACC!::!r-0 à lnfr.·m~1i;~·

- a-d1!tt:s.ã.JJ
Pará.grafo úoioo. O pral:(.> p..t.ra
Art. I 3

r

An.14

1. .. i.

·i

1

iro;;,.J

1, ...:,.

Caso seja novamrm,~ nq/t-,11) 1 .1ce~st .:1u t~ ·1.1HH':mo 1 dado ou infonnnção, o rtquererrte poderá recorrer
ao Pn:fc-ito Monícipt:11 1..•u -t>1 1r,:;,·"t!!H:1nJtt1 .íe~a. ;i;;; A,dminis.troção indireta que terá o prar.o de S \cinco 1
dias para manifo!,,\B!•sc. 1,;~t. ;a,;"''l de~

ll -

a óedsãv de m:;1 ~.t (' ~1:1:.i 1~ ;,. d:,· .. ~· 1n1:ntu~ dado ou informaçao. total ou p-arcialn1cnl>'
classifica,j~ cnn,._~ 1; ~• :,, -,..J nãc 1-rit ~o :· ,,u!i-ondade classificadora ou a hierarquicamente supenir •
as -quem :possa i;e d1•lg;.._,e) .1 ~ l1d,, d-.;,..:.·,,);~' nu dcscl&Ssificação:

m-

úS ph.,..;et.thri<',*' o1t ~·.:!;,lk.~-±1 ,t ~,,,á~o ts!übckddos na Le-1 í·ieócra\ nt! 12.527. de 1~
r,c\en:bmdt~.~f1J . :t.:í.1 i·,e-1rt1 5-1 }.t.,n·.u.h)s:

!V -

rstiver-em S(."fH.to _:t., wr•·•n,J.>,
! cderal n" l1 .:-'!- i:1. ' k r \ •

f

--t- l ,: ,-.1 ,,.,:1A•S

.h

procedimentos previ:ilos na presentt iei ou 11tt l

1, : M 1

"'1t, ,,:.1

O re-cur5,,o $)revis.lo no a•· l . "'1,:1:;. 1id . ,, --<. • -:J,ra-,~,.dú ao Pn::fcito ~'4unicioal ou ao rcprescntamc h:ga:
da Admmh.tra-ç-ao lnc. "" ~. J, ~,., s Q,~ ~ ~r :1:·,.t, ,,pn:;.ciaç.,ao .rios moldes dos artigos 11 e \ 2 da pres.:nh
lei.

AdmmJ!!-trai;l½ indm.!rn l'':.....·r-:-,• •~.~ ,, ,;i
cumpr-lme:mo ao dbpo~·-·
t • 1 ··'. f;t : 1'
t

i'
1

}~: '\ ,: H:I' aoc- que .adote i:,'$ prov1,dfuc1as necessánas para dar
5 ....: Je 18 de novcmbrt'1 de 2.0 11 e nu presente lei.

.r;- ,._·,.o\

IM DlVl.!l.GM,' i., 1, 11t• ,.-s ,( !. Ili , ~)', l}ADOS P. INFOl'L\1.AÇÓES
~i1.1
:'!: t~

An, 15

requerimento!>, a divt:l1r,•-.à •. ,.,,
dados e infonns..-;í.'1,.•-. .,ü• , • ,,

~

, '-'1.i IJH·c1a e [ndirefa. promo ... cr, indepcndentemenr<.· dt·
1 ,: , .::~ 1•"-~'<'.

,, , q

1--t-

no ãmb~to d( suas compc1tndo.s 1 de Jocurncnt.)~

.1: ,:;,,r dl..'s produ1idM ou cus.todiada.i..

DE BAURU
-PREl•F.ITl
.,~. ,.,. . ., - , _..RA
,. . . . . . .lVfUNJCIPAL
. . . º_"~•~·~•••u~-~••-•------------

,,ia: Sr\O PAULO

/'.o, r.~ no

--------------,.P,--,
PROC.N2·_
_;;;."'-''-'-"-----<ó-&,,.-i--

Ref. Lei n' (, 399 ·13
§ I'

i

registro das ctm r,1.:: t; ,,, t· :::i.tr-.,11t::. i g,,n1adondl~ endereços e t:-fefones das respectivas
unidides e hi·,iano, ,i, ·. r• , ·1 ~ 1 r ít, j•l ~ ,,

M

lV..

V·

•

informações <..úni..•..: me1,h:., a fil\1~ i O;r 1r. ,1;\~~ HcitMórios. inclusive os respectivos editais e
resultados. hem ~~n · ~ .-o: ·'ls •t crm.nt,~· ,·~i<:brados.

dados gerais pum n

6· 1..

·r:~:-'i1nt-; rn!;,t,,

~J

t•>,;~•,~ução <1-rçamentária. de programas. ações, projetos e

q),ras de órgr,o ee,,.,,.1 lec·

·

Para o cumprimeu10 do ,h,1"<·..;.r..• nc '\u;:,,. · <:i,h' anigo, os órgflos e entidades munkip4ís deverão
vtilizar todos os meio!). t -,•~tf' mi 'liiJ-i iq~1l 11••! •~ 4:~e di!i>pu~rem. sendo obrigmóriS a divulgação em
s!tios oficiais da redi: m:m.f,,rc! :! ,~ "fl'!-" vtm.,ir .,.~,. ,\,:rntt),

comer ferranitn•.n ni~ 'i<: :: • ~ • ,f.' e, r ,...,1.H;k ;.•,.e p<:rmita o ae<sso à informaçAo de forma objetiva,
transparrr,te, •:zb,."'ã \ :'\"\ ;r 1,·1., "f.:. J,
.,, •Hprti..'ilSào;

1..

possibiliw a

JI.

gr~1

-~1., ~; , .1,

r--t, .. ,, :, 1~

,; , :rsn~ fom1atm~- detrônk-0s. lnelustvc abertos e não

proprietário!>. tais ~'1,nD ., .~;•r1t·.~: 1<-•·, . ..1
111

•

~

possibi·fü.a e at:t:~..·· a Ir•
legíveis pôr tnã,.pHr,uf.

v.

Vfl

t,t!

.:r=~ 1~

-r

··,

•

..,·1 ...,vs

~

mdicar k,cal e ti,,:,,tt
tclefon~a. c.on~ n .·q ,1

;•

r:

.......
'

r" i•,,

:ic ,,.

:

ti

d,1

1 ti,

, , . ,

~

·n

...
'.!.'.

~

i' l s, rf,\OUS I!-~ iNFORMAÇÓES

São consideradas pa.-lsh,e : ,

Sigito-so-s a4i..t•:1\'( • .J
imprescmd1btl't1 •·h

Pessoais.; 2iq1 dt.
intinudadc, "t,fa

lmr:ressado (tmtunica.rw.s-t, por via c1ctróhtca ou
.,fti•J:

" accssibitidade de co11teúdo para pessoas com
ai o• 1,, 098, de 19 d< dezembro de 2.000, arl. 9' do
,, ! JJ<fic,ênda. aprovada pelo Decreto Legislativo n•
'n' !2.110~'. de• 15 de abril de 2.008.
.d t 1

DAS RESTRICÕES llE .U

1.

e-xtroms cm fonnatos abertos, estruturados é

garantit a autcrri:kh~• ,.

deficiência. r.~ls ic·
Convençào m,b:c ,,, , ,
\ 86, de 0Q de Ji.~L ~ ~ :

An. 16

,\\OOO a fbeilitai n análise das infonnaçôe-SJ

.•mhs., <la •.dministração Pública Municipal. duas

"•il ~ .....

nh: i: re-çt.riçAo de :icesso púbtico cm Jazâo de sua
. J,u:1- t..· do r!>.1a'.'.10;

;• 7latm;'tf idcntiflcada ou identificável, relativ& à
-:lai:S

pc~!>oa~. b\·m corno às !ibe~dadCS a garantias

individ.uat;,:,

5

Ref. Lei n~ 6.399il3

An. l7

NAo p.·<l.:;ra •.er nc,;,a,
fundam<'ntni!i

Parilgrafo único, Os docur,,ento$. <'iWo•
humanos 11ra1:kad:,!.' i'.-1.

f.

~' ' ': 'i .:

L' '

i-fbre condutas que ímphq'.l;::m vioh.v;Zio dos ~1 rc,:. ,
,1,r-dl' llt amoridadc~ põbliu1.s nàl' poderl\o ser ot:1,:t,J .\,·

1 ~t"1,.:

:,', f

i

restrici\o clc ?rcsv

An, 18

D()(.'!

1

1 ·•,

Os cL.iO•m.:nms.. & i-Ú,.1} ••
Ld f'ct.tcrnl r•~ 1i
J,
2.012.

s:

! ',

•:1 1, ::,.d
;;1 ,,~ii ..

, ,

"'· •·~

~ . as ccn$taJlteS na Lei ted-c..-ral nQ 12.527. de 18 di.:
,.::e lód:rmaiodc2.012.

5i' fts-,.o:1is ~e .ser feito \!e fonna tran>parcnh:

A análise de docu:n?'i
~e."-p~itt· à imnnid,,.de.
1nJl-vidt,-~h..

í ~1· :: ,

OOc11m'1:ntos. d~iJ.,~ ~
privada. hcara a im~:1"

,_,.'" :, ,, .'•t.:: · ,

Ü!i

1;

~1 1,

1

•1 qu~

.-0. ª

!.!:!'

refere ~1.e artigo, n:lat1vas à intimidade

,.l

l-

teruõ :seu ;.1,;;ç,M.-.. ·i
,. ,t-.k li'i, ,\ ~·H,tnt~ •k .;lassiílcação de sigilo e pelo prazo mã>.1nR .:
100 (cem) amn. ,t ~- .. -~~-:,: dn ~r,;_, f!; ;t ·•e pr0du.;Ao. o agentes públicos iegalmente amorit.adn:,. e 1
pessoa a que dz ~ t I,•·<! 1

H~

fJO<ier.-'!o ,e, ~tu· .. , .,.:·.i •; .,,

:n~ al..'i:'Sso por ten:eiros dfante de previsão Jtgal

\'.l 1 .::u ·\1

.;J ::

'!:' l.h"<i

• S:

t.'t1

~ fff~f'lrcm.

•

Aquele que obli>~• ..:,·
indevido.

O C...<ift$t.•ntir_;.1Ctt~c :-eft•r1n-ecc~sàna,

1-

➔·ealll.!'1\,'ài'• ~· !

I! -

un
Jll -

') ,,,,, ,•) •,1

•• p!t>vt:11-jàl.1 t"· 1 ", "-'
IJtl}il.àÇ~tll Ú:füS:3- • '.,

h:t,

f

,;1,

i..e-"l(W,

••t·,·

..

i.

,~!.1w ...·m.o

! '1l.t. de evidente intcrc~sc púhltco \.lll geral, pre,. hh
< D t,\.IC as infonnações ~e n-fcrircm;

,a
1,,''

etitiver flsíca ou ie:_ga1mcnte incapai. e parn
médico;

-~ pc:..SN'

r ,:: ~•

J.
1

.,

.uJ ~;11rr p: 1-rP~:r~•

•

.,

·' :

l'l

"

.

•

r•: . t: <11. 1 ;r,, \.~ 1'i•"~vm d~s pessoas, bem corno â$ liberdades e gat,tPl•,1.

1."0nM;ntrmerrlo e lp,. '•Y

§ 2'

o• lé · ~ f'ORMA<;ôt:s SIGILOSOS

•• • -1
.• .... --A.:f'Cill tor-.si-derados siú> ns clcn~s e disciplinados na
· ·• ,. , ·! , u .: ~ t ! e Decreto Estadual n• 58.052, de !6 de rnnío de

, •. • •

Parágrafo únko. ?a.ra referidos .:a,,t•s ; 1, t
~ovcmtrnde2.0J' ei~·... r,•r~

An. 19

)\j

!

l~

1

nos

,. '.,

'''

A r<.~tri,;-Jo de ace:,,:;o e,,,..... 1 , , , r•·t ··" . _, t
pessoa n.ão poderá ncr 1"
J l
.:s:;: , ,1
qu\! o tituta, dai ,nforrr. ,. · •,
,, • .:- ·,
hist(lricc,s (!e mtul.•f n:·J..,•·- .,1 n :

11!0..-mai;ões relativos à, ida pri\ada. honra e itnal#cn, u,
t:.cJl;dicar processo de apmaç:\o dç megularidades e•t
• ,, · .... ..::•1mo cm f.lçaes voltsda"- nan1 a t't'Cuper~o de fotn,:,

•:, :
,t

,

~

PREFEITt H.11 tv;IC '41CIPAL DE BAURU

Rd Le, n' 6.399.' 13
Os documentos1 dado,; •: rnf.,;-q, ~çJ s idtn:lfü vfa1 1:-.otno pes,oait somente poderão ser fornecidos
pessoalmente, corn '° idet~f(t..:•a~J.r, ;ic, n,,r..;.s:ndo
:·~tií'PJ{)\I;
P'f \DF.S

n \ ,, .!i~· 0""i 1 !'111
Art. '.:.O

recusar-se a fomt, 1 ~ ..Lct,, ,u~, ,,~. 1fa1.tos .: n fonna;ões requeridas nos tcrmt>s desta lei~ retardar
dc-libcru-damcntt o v:t, t~ mt "nwor,"' 1•t1 brne,c(: .. ia intcmacíonalmen1e de fortna incorreta.

l-

incompleta ou ímpn. -. '!!>

-

•

uHliur indevidãnH~Ht-:-., ..... ,. e< 1w n...tt.ra.1, 11estruir, iuutiHzar. desfigurar~ alterar ou ocultar, total
ou pan:iafrru:nte, (1o-:·"n."'Tt' ,1 'I' 1 k• 1 ;nf''+T'l 1ção quc se ,·neontre sob sua guarda ou a que tenha

t,

acesso ou ccnh-.:c1 r ,,• ,

l,~_-,,

t· ·, •

H t.t d.nt; atribuições de cargo. cmpreyo ou funçlo

J<.~•,ç.~1,

,w pi:m,tur acesso indevido ao documento, dado e

pú!>lic..;

IV•

divulga, ou r,mn-:. ,· ,..

V

,,,,i r,,

~~

informação s1g\ ,o~:, P

,M

fmpor sigilo ., ,:i-,rn· •

''-"'

fin~ de docum-enta•;i· ~ d

0

.''

~ .. ~
para beneficiar l:! s.i t:,,. n ;'

ocultar oa rc: ...·i$ã•,

VI

,

!!'

,,, .
•!

t

t

,. •

1~

i

• •"' 1

~

.: :

VlJ ~ destruir ou subtrai,, p.:r -11•, h,tt · t

1:

111·•

11

,,

P"'ª ••bter proveito pessoal ou d< tcn:eiro, ou para

•,:,'1c

si ou por outrem:

; -üi-,<:t..:n:c: documento. dado ou infonnaçdo sigilosa
r,rc :1 1.a de terceiro!!;
:11H.:un1t-·t1to~ concernente,. a possivci$ viol~ de direitos

huma.nns.
,..\•1· 1 u ,q, ·., . .!;, : •w·•!,J ldt!la e <lP dc-vido proce$so iC"gal. as c-0ndutas descritas
no "caput" de~te artígc s<: :e ,A, ''"' , ;i • ,!ci, , ::a C'rrregedorfa Geral Adrnínlstrati,11, ou 6tgão ou
oomisstlo comspondeo!< ,, 1 .• " e • •.,..,. ,.,.,11 n• l 'l~ L de 21 de outubro de 1.994.

:\tendido o príncipfr. d0

•

Pelas conduta, dc.cri,.,., ·
" ·• , , ,, ""'••· _x,je,;\ o agente públlco responder, iambém, por
improbidade adminhtr,,h , ·,. ''" , , , r "· i , ei Federal n' 8.429. de 2 de junho de 1.992.

Art. 21

ti pessoa fisk:a ou cr.t!Ji:ijir ,,,,,

de qualquer natureza cc "r!.,

~•1),. ,:.

dc:novcmbrode.2.011.~ r ....~~i

1•

advertencia,

li ·

multa;

JV

-

~: ···

suspenrál> ter1p,;:·,11 ,.
Pública E"'ita,du& 1 -i

dcclar&;.àu dr

..1

ia.:,

·t ~·

,u·

~ h

,,.

s.,

1 ~. :•'

As sanções prcviila:- h•t-?- ;:}
,

.11,111,:,,.. dw.ks < i n f o ~

J• p

que seja pron,.n. iJ..i

mdso H. as-s<'gurndo \ 1.>: .

,1
,/J , "

1

• .~,

l ~ ;;

: •v;

,., •,

cm ,·írtude d• vinculo

·, " . c:,semu· o drnpusto na l.ei Federal n' 12.527, de 18
-.. ..t,:!• ntt-< sanções:

.:: ,~, ' • ,:, rnp<.."d1m•.mto de oontrai.ar cóm a Admm1stração
tr~•m, ~vrn

~

A.Jminislraç.ão Pública Munfoipat. até

. i'•'i1r,a .auioridnde que aplicou a penaUdadc.

.~ttg...i poder.ão ser aplicada.,; junta.mente com 11 do
· .-. r o ·r..sp...:t,,,, rrocesso, no pr!tZO de l O(dez) dias.

7

'"'''"'""'

_______________

Rcf. Lei n• 6.399113
A reabilita.;âo rnk:rm;• · ,· ,,
J ~--- .n i.l. :,..::ia mri0ri11tda som-ente quando o interessado efcth ar o
ressarcimenw ao I rj ã..J ..;til"iJi\k !1 ·,s , ti' u1<1:1 rcsoitantcs e decorrido o pra.1.0 da sanção aplic11da com
buse no in~isn l V
§ 3•

Art, 22

,..

;,,
A aplk:.aÇ.00 da 5Uti<,â~t ;.
dn óqão 1w ,wfütid..• ; 1, .. 'í
{dez) dit.,; da aherr~,, .J, ., .:~

Os órgiios e cnc idades

ff ,:n

·divulgn;lo noo :aui,

~i;;_-1};

p«50ai,;, c-ab~-:Hh"'

tt.~

i,,

'

, jl

1.\.!

,V, "• 1

, , ,.1 '-

1 1.

,,.

·11 1

.i;t .i,'

i)

;,

, • ,r;J~o é de ccmpetência exclusiva da autoridade mit>.im.,
m1t'ifrl;sadt'l no respecJívo pmresso oo prnzn de..ll___

-~ ~~ >ti'.).

,;p1 1h!• r1 é1.rct:tmentt ~los danos eausado)- em decorrênL m J t
r. :J~J 11 ., ,:.,i~ de documenros4 dànos e informações slgik,~i..1~ , , 1
·, , t~, ,,, -,-: fün~10ru1l nos casos de .dolo ou ~ulpa, ass-egm.ií!..• •

respectivo direito !.: rt;.,.1
Parágrafo único. O dísl"'sll, nesk .,r.,6.
qualquer naturc:r.a i:T ir ,
sigilosas OlJ pcs.smA t 1 ~'
0

;,: ..1. ,cn
- l ,,•1:-1 ,· t

~t

i

1 •• •li

,1• ,'l
,f. ··' l •11'
'1
<.

An.23

1~ -.h: .;nt.idndc- privada qui:~ cm virtude de vín(.t;k .; ·
:'1...1r1a,s. :enna acc~so a documento, dado ou informijç(,1;. 1

i ,

Fica criado o {\:m:~dh

1r

autónomo. de n,rit~:Transparl.·m;rn-: C,,n:1,•

~· ·,\,

o,

}1.-.'l'.'A.lS

~11:

•\ ,•. '.h'.1ii;1dor e fiscalizador da Politka ~unkipaJ de

j

·,: 1: 1:;:.11:,.

•

e Controle Social, órgão coletivo, pcm1ancntc e

·,1 t

An.24

;,!.

l•

ZdM nr..1~ n

Poder Pl!

i,

• ·.1

, ii. t! :, ,

t. •:

<.

1d~1d?..o~ 3(lS dados e inft)ffflações de int~ressc púhl11.·11

* :,;. , ,,r .~e~.re~pcirado:

,'ti,,nd·., t '11

t

íJ.i,.,:!af pút.lka~ de promoç.âo da 1mnspru-i:ncia e c:ontrole
! ',Ih? -o:uhiica. com vistas à rneJhoria da eficiênci.1

ai·

HI.

PlmteJr.t!', ?·t,\:<ra: r. .tr;·Jkt 1.r.· ar, 1x,m o aux!l!o e o assessoramento técnie(} úos t-rr,1,
pV.bHcos •H• tlt-:. 1Ji;~. f·r1 nn ní<.S pJra polfücas de transpar(•ncia e cflciênc1a u.,
a,;hr,1rm;t1>-·t, .:h fh,~t Je. i.11 P~•-~•,.~,.:,al.

JV •

pnl:"õi,~n:
de t'-•n,.:,.,;

i,.,
,,f

,,

ui

J

-,,.: •llr

i·1 1J1,1

VI·

VH

1

u ,•: ~ :v.rs.·~. 1;or;grc~sos e J!\'Cntv~ cNrelato!i..
h
._dmwlc ~~-tal:

.,

rri)l•\:t' J

i

r1

VIII -

•

1t,

•~1i15,.

.· '•l

J,..,•..ii,

~·t,-<.:'..ímernfaçõcs peninem.cs ao dcsenvolvimcn10 d.1

,.J \1'

.a::i", ;iid<!

p11ra t

1f'

i•.

p1.1bikas parn

iJ

cfeií\>Q dcs;;-n,oJvi.menta de

5ua...

IJ.-..27.de t8dcnovcmbrode2011;

••:~.hl~~ de iat~g:m;au _enne os dados e infot11ta\Ocs

.. ,, nrbu\'O M•Jn1c1pal;

IX

\lt;;t·a( '.ff

Xl ·

~

,ert. ur ·,
~

'l

"tk.:t."i pUbfü;as de transparência e controle ~oda!, 4ue
, •hh,:a na Câmara dos Vereadore, 1 a., Pr(!feitt~. ªº'"

•

Rof Lei

PROC. N~___
7,,__zo....._.t"'":J_...,,,.,1-+

o• 6,JQ9/I)

.FOLHAS

?,CC__._

Xil -

elaborar, alw:i1 ,r ,1.ar ,tr r r,r► ;iht.:1: Htáicador~ de transparência. eficíênda e de co
social 1h) âml" 1c d;, ~ó rni:::tr,,~,'í.:-; 110C•,)c.a de Bauru; e

XII! -

desenvvi ·.::
soei ai

,_1

t·

1·;

.t\· ~-:. 11•:i r ·~:

1

ds-:s

ã.~

le

1X'>HticM públicas de transparência e controle

.,i, ·,,

Parágrafo úníeo. O regimento Ínlcroo, ,k q·a< o at,; ,
J·:: ,. art,y,, sem elubórndo no pruz.o de até (60) sessen~
dias, após a ron<1ittução < nem .,.,,,, e , Ci•l!scfü, :.lanicípal de Trar,spartncia e Controle Social.
Arl. 25
,\ri.

•

26

O Conselho MunieipaJ dt 'iran ,p:.· :nr

is -:

•:~·~:mm e ~-ncial será regulamentado pór decreto municipal.

As omi$SÕ<:s óesta lt,i ,e,~,, . ., •• " •I,, ... i 1, .,, , "" ,l.527. de 18 de novembro de 2.011 e OcCttlP
F.,stadual nc. 58.0521 de 1 6 di;- t •t !~' t• •

Bauru. ! 2 de agoslo de 2.0 l t

··~·
~" ,.ll. ,..~l~.
., \, 10 ~i·· \ d\~
~

1,f;

fI "..h

'l.~ll

•
'tv tn MENOON(•A
; •\i

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO

-

•

Registrada no Departamento de C'oraunicRç.,fl r ~) c1: r ::1 r hl, il.:~ ·':: ~ r ::·· · tt1ra. nn mesma datn .

,, ..; : 1.,

"

"1t•'I

DlRETORADODLl'•\'<f•'\: l:J '·

r:

~;. 1·AT0
rk• ', ·Ai;AOED(Jú;MENTAÇÃO

9

AURU

P. 36.639/12

legais. conferidas pelo arL 51 da Lei Orgânica do
u;gada em 05 de outubro de J •988.

,..•

Município de Bauru. e tendo en- vista u -.1l:{· Ji .,;,~ ·

l' l l I lo
Art.-1º

_ --

--- -A -sisttl-ffifil.;~ p:i:f1~~J.,.•! ,.. -.;.: ~ 4,.~.p. . . ,.;~ .µ., os rgflos l! entidades da Administração Pública Municipal
Direta e indireta e pe!as ci 1·,: je .. .;, .. j, ,da ..,.;
~~ uc ,1bvos que '"ecebem recursos públicos mw,icipais para a

reali1:açâo Jc atidd~11Je• d 1" •·.
novembro de 2.C! L pz•a. a..::: lú
Parágrafo lmico.

.1

i, 1 1•
L, , ?, - ►,:~ d

lnformaçõ,.,._ Ül'' e11: ~['... ,

.L

,· '1

A Admini<.traç'\e,, TnJii .ta ..
economia 1'1ist2 e tu1c' ,;1• ·

Art. 3º

O SIC - 1er,;~1, J'2' , :._,:..possuindo .1 :;egu,nri: !.'•"· -,...,

1

<::·

I

re,'li7.<H al.t'í;lll ·r,·:,
fü· ·Ci(1n.nne-•rn

l

pr,.1ou1!er J,, •.l,.1· '
i11hn 1aç:1,·~ ti 1.>:-

n:, :i·l~11

,

..,,:,~

,,;:t

~:i.

\/ , 1

!

·.,

n: J,

','l"Í' H

t•1

111;

·i. !:' ·-1çJ,1

1:.
4:•

"1,

, 1.J.11, 1

/. i .

0r; :1~1 .,_,,;àn s 1r, ••. , :

t::

hd1::-·1 c,,mprecnde aularquia::.. empresas públicas. sociedades de

• 1

IHiV -

ou não, que podem ,er utilizados para produção
,:iri.,.rtc ou íormato.

ç'fW10!-

._-,,

Art. 2°

i1 -

.:111

, ,,1

transmis~ãn dt" l'.'.er.'1-:-, n11.;r111

1-

··n3s µ.erais estabelecidas na Lei Federal nº 12.527, de 18 de
s;;:guir ús rrocedimentos previsto~ no presente decreto.

o1

I t ,1

1,•

,, ·1ta1;ão ai~ púb!ic,i sobre 1.l., rc-spectivos dircih)S. ,ohr.: u
1(. l' trami:açào de don.1rnt:11tos:

1 ,•11

i,ifonnações. bem corm i:ncumintinr os pedi,h,.., ,l:
da Administração !ndircta:

:,,g,ios

.... , '- .ara~ Mu111cipais.

fi r, ,, r .,

1: ,, .., , ,:
,rt

•

"ir, - '
H

p

Direta funcionará junto an Gabinete do Prefrítn.

1,

•

u-ti1·:~Yt1Js. dràos e informaçô1::-; ou fomi.:i.:er ao requcrcmi.:

<"1

VI -

;J,r n .1lin.dr·S a bmit::S de dados, inclusive de portais e -::,ítios

h1,:,ca" ir;.l1irro •.. •·•.
i11-,tilt1.:i{,.. "•.

Parágrafo únicu.

O P:efe1tu Mumi:. i;:-,1! 1' .,,, J
desig:narãc, nc, rc~•1•n.--.<·• _,./

Art. 4"

O Seniçv JL' .n!/J1 ,,
informai/•:::-. J1-:p•'' ,e,"·
4 __

,1:, ~ .;:nudad•.::!-- da Admini:,traçào Pública Municipal Indireta.
1r, 1f,;f,er ao Cid.adão- SIC.

,j

, • te, J l' 1 aé mtnmmçôes. de,erá corn.:eder o ace,;so imedi,;1to às

1
... :,,for,11,çôeo;; ac Cidadã,1-S!l. e111 pnuo nã0 superi,,r

l\a i·npni,}·uda\;.,,_ 1.: s ,. ·
a 20 (vinti.• <.>:J:--. lt'"v' ·

1,. d . . tu..,r a reproduyàc• .1u l•b1e:- a cc11iJã.0:

Í•

.,

!1 (0 t\UTC1',

O praz, u cri'"'" 1'/'

,,.. ,:n '-CH 1.mnhedm,.mtc. n org.ão ou u entidadt.: qu.: .i
. 1 f.,· •l' ert1<l tdl!. i.:ic'1tific1:m1,;., e• iraere:-.!-ui.lt• da n:m1..•~.,,1 ,,.

;•:.

f~ ,:,~ ••I
~l! ;h tii,

·.,

!

t

,

Ir ··1is 11) {dez\ dias mi"lí 101ej ,..7jficHl;1,3 e;:,,pD'..,:::- 1 d 1

t"

lnforntaÇi'l s

.f'..:1•:t.:c· mLio:-- paio q11t ,, p1liprio iuteres:-.ado pti~:-.a

J11 1 1

Qudndo nflt1 fur uut,,r• ., ,d
irforn1ddo -.c1b1e ;1 ,p-..:1-,,
indirnJd a ... ut.-N.,t.;'.\' 1 11 1 ,

de, erá :-er
lf't.al parn sua imerposk:J.1,. develldO. ainda, .;;er-lhe

,,,,:·\ t, :11i lllf parc1a!:nente sig:i!o:-.a. {) interessado
'!~,), <: '
1

1

•

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.657, DE 31 DE MARCO DE 2.015
Estabelece o percentual mínimo de cargos em

P. 73.489/14

com1ssao a serem pree1whidos por servidores
efetivos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU..10s termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz

------.,merllue a ca11131a Mwlicipa1 aptovou e ele sm1ciona e p1m11ulga a :.egailne lei.
Art. 1º

O percentual mínimo de cargos em comissão do 1,uadro de cargos de livre nomeação e exoneração da Prefeitura
Municipal de Bauru a serem preenchidos por servidores efetivos é fixado em 30% (trinta por cento) do total de

cargos existentes.

•

Parágrafo único.

Na aplicação do percentual fixado no caput, o décimo superior a 05 (cinco) será considerado como 01 (um)~ o
décimo igual ou inferior a 5 (cinco) não será con-;iderado para fins deste artigo .

Art. 2°

O disposto no art. 1° aplica-se à Administração Cireta e Indireta.

Art. 3°

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Bauru,31 demarçode2.015.

RODRIGO ANTOK:O DI: AC,OSTINHO MENDONÇA
PREFEITO Ml. NICIPAL

MAURÍCI(; l'Ol, rES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEl;óc10s JURÍDICOS

•

LUIZ CÉI.lú Bl CCERONJ
SECRETÁRIO D,\ Af~MINISTRAÇÂO
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documen:açà~1 :la Prefeitura, na mesma data

ANDRF:A MAR.lê LJBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMEN ro Do CC•M\JNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

E~:'f ADO DE SÃO PAULO
Y.J l'i' 6. i96.,Jfü.J1.!1!2.ltfMG De 2.8!6
Cria o § 5° no art. 1O da Lei
Municipal nº :- .601, de 27 de julho
de 1.993, incluindo a ClPA Con:issâo ]nte:na d~ <::, evt'n~ ão -!e
,t.~c;demes
,ia
csu-un.ira
o:rganrzac:;ona,
da
Seci-etana
Municipal da .\dmw1s1:r::!i,à0.

P. 5 l .464/1 l

O PREFEITO MUN!ClPAL DE BAURll, ;,e.; ter no1 do rui. 51 ca Lei Orgânica do Município de
Bauru, faz saber que a Câmara ~1funicipaI aprovou e ele sar.-c'vctt e rromtdga a seguinte lei:

•

Art. lº

Cria o parágrafo 5º no
redação:
·'Ar1. lO

m.

10 da Le·i l\hm.t1fHii n'-' 3.601~ de 27 de julho de 1.993, com a seguinte

( ... )

lmegra o (hhincce Co Se.:rft;.r-~, :vi ;- ,:·ip,li a C!PA - Comissl.o Interna de Prevenção
de Acidentes, q;.1e atuará ~0~1 :, .;,._r "-í:"io e s..1p1!rvis~.e do Departamento de Avaliação
Flmc.iona!.:, (NR)

Art. 2"

Esta lei entra em vigor

1~,t1-

j:1.ta de sua

JL

t 11.,, iç,k

Ba'Jru, 17 de maio de 2.0!1\ .

•
Pmjeto de ini :ia.H\.'tl de
PODER EXE;:L'T:l"O

Regis:rada no Dtpanzmeuto de C:imumczç..1.""' t VQ.;umer~;1çJ

t

...P· • ·rnr,'¾ na mesma data.

'

A"!\DF.:!1\ /
DIRETOR.to.

t ...)

)l

,JtPAR.:t,Mt",':;- T

11

t

'·;·

1

E-EP A.~~,:-)
t-.JCAÇP.Or )()CCI\J\E:,,:TAÇÃO

~~~~~'.~--&

PREFEITUR!l.. 1\,iL'NICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
P. 5.433/t 1

Ac!it'sccma. os lnêhcs .i. \ ü ::: X \i Hi ao art. 6 i da
Lei Municipa: nc l.574, de 07 de maio de L971;
t3ltf:ra dispositivos do er,. r -A da Lei Municipal
n' 3.601, de J7 de julho Je 1.993, ocrcsc1,ntlldo
pe1i.'I. Lei Mur,,cinnl 1l 6 O)J. de 14 de cliril de
2. Jl:: acn:set''l~, 0.s ~§ ."' e ::1~ a.J an.. :s9 di.. Lei
,,tuniaipe~ nº :,t?1 1 âr!I ,>; .~ .. msie EJe 1.9;11 o - - d l á - - - - - - - - - - - - - - - ol!lras provider1cia.:1.

O PREFEITO MlJNICfPAL PE BAUF.~, !"(11 :e:-m,..s i(.~ irt 5/ da Le: Grgânica do Município de Bauru, faz
saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele .S.f'J1t,1c,na e p1 :mulg:::. s1,~~1, 'fe lei;

•

Art.. 1°

Acrescenta os incisos XVtJ e XV[H a; ar1 6' J~ t.,~i Muoiclp21l nr. 1 574, de 07 de maio de 1.971 1 com a

seguinte rcdaçflo:
.. Art. 61

...

( )

):Vll-

aft!.Stcmcr1to do !..<e1ddi:,. j!;!,.".; F~nções do cargo cfedvo e de carreira de Diretor de
E:i:!o!a e Pt·<ifcs5or ~1.•a,1-,fo {.,.;:reidos estes em tstabe:lecin1cntos de educação básica
em seus diverso~ nlvch :: :r0C11Hdades, para exercício de Cargos cm Comisslo de
Dirc-10n::$ di:: CC'r,arr~-rcr.m ...ic Sr.sino Fundamental - DEF, Dcpanamcnto de
Erl,l~t~Çà.'l i:\fa.: di -· ,. : ·: ~-:: G•::;iarmmcnto de Planeje.mcnlo e de. Projetos e
Pe.sq.1i:sai Educ~ck1 til·' ~- ''··•Pf>E, para o exercício das Funções de Confiança de
Di:eio:·e! cie D• )!!/S., i:- r :.n: :;· Fur1dameraal JO ao ~ - Setor l, de Divisão de Ensino
:=~:n:.im,:;-nU! 1 ao 5 - 1-io ,, 2, :lc Divise.o de Ensino Fundamental P' ao 9° e
Sl:p'eceia, «fo Oi,,i~Ao r.t: i:,1siuo Fundru,1,:-n~al - EJA, de DivisAo de Ensino
Ftinj":k:net:la, - :: !1'-<":h• 1 Q, f~cfocaçào lnfnntil - Setor t, de Educaçao Infa11til- Setor
2, .r:e E<lu~:açtc infu,t'i
~',.•• o,· 3, di:. Ed1.1ca~ão infantil - Setor 4. de Educaça.o
r,ra.., 11;, Setor::. {1· Z:-','( ic' rr.fontil -- Setor 6, de Educação Infantil - Setor 7. de
:,1 ·.•: :.~v d: :\ccn1.Jfl .. ·1 .-.1•11' .• bt,tidedts Convcniadas e Pnrticulares. de Divi~!o de
~--0,y•·kn2.çik:. d,• f,i 1~ ,.> · 1, ú( Formav:!!.I) C'.oniinusõa e Divis.fio de ProJeto$ e
P!·S\.:1s:rns C.dt•r?., ::1r 1• •• ,('."' ., f..~e ...,._..h~10 das Funçõe;, de Confiança dt
'.2<r,H1>11;~d,u~:s :e ,! ;,e:: J~. • , .::lenr.--ç.ão ,jc t,rc.; de L-íngua Ponugucsn., Coordenação
Je /-...:d Maler:--,nir,
~ · ~~,,:; ·!e A.r.:a de a~ografla, Coordenação de Área de
H1i 1t•"'a. Coot-: 1:n.i ;L \:·
· '•!,: .:e A,1.e., Coordenação de Área de Ciências,
:..\ ~,,Lr:.1ç:10 d· ,t.. t·,J• -,,;,lo F1-skn, ,:lc Coordenação de Área de Llngua
:.~m; ~:.c:,rn. Mo: (;Jl 1•• t ! ''l\,lJ de .'\r•~& dr. Educação Infantil, Coordcnaçi'lo de
,\.r.:.i. ...1.! S:i1.1cz.;r.:r
-~ Jr:.:r,r..;-!o de A:,ac de Alfabetiz.açAo (subordinadas
.:·e .:.1~,,.,.-:,r-Mi'll,UJC
·1~r:t,. ,>"JrL<jt-1:1s e Pesquisa.r Educacionais); para o
1
~.:. J ••
i<: d,is F, t,{ ._ -~
: ·ir 1 (::t. C'h e- ;e5 i:c Seção, tcrtdo; Seçào de Entidade e
~·: ·~. :;i:r-~c. de ::~L "·;
.: .:::Mtrt:~., dt~ ~-e(.lio ::!e Gostl!o de Cia.sscs nos Polos,
dr ;... J.ilJ o~.s ( !!~ :;q
'f:;, 8Ml-'.'·S e Outrns ~!iz.ações {subordinada ao
c~µ.:~~·a··1e-rto â? [·1::
,· .,,u·,--;.Clj; je Sc,;;.a,o de Entidades Convcniadas. Seção
.te ·-: ,r-o:as Par.~!'{
1.:.
,.c.a:1:~lo ;r,ianti~ \subc.rdinada.s ao Departamomo de
•.:'.vr.,h ;çlio /11/0 1 :t: J
?ujcto:. e Seção de Pesquisas Educacionais
'·~ e ,, dk::.Jd,a,•s :~,
'•""1l0 de Pfaiejam!r.to, Projetos e Pesquisas
.\,;'.,n ·~"l...,1tu:'s) .1 1 ,.,- .!~ -'!.
~:111i., ív:1J11i.:ipal de Educação, desde que o exercício
,,"! •~~~ ·:t•rgos. ,e lil' ~
... ~~: e~.'!•rtpC"nh~,1di:.~ ,:r. epoio às atividades educativas e/ou

•

· · ·: ·!:',:-c··...rn<."
)'\li[/ -

'"' - I'

·, \

st,;: f!li· 1"1 un,.cipal

r"'l/'Dl'O

:.,·&_::..· 1 •,...1:;::;cs
'-i.!.:..ra.
" l S1'flii

,, t

An. 2°

Altera os inci~os IH.
acrescentados ;,ela Lei
.. Art. 11-A

(.)

de Ensino.

~

ç-3

Sociedade Civil -

OSCs. em

:--e, s:;us éi'<'ersos niveis e: modalidades.

uti~J .Jt1 ·:.Ciuó; ão, pof meio de ccssaõ e ou parcena,
,~ ·•~:.:::, ; m :-.t, /Ídhdes inerentes exclusivamente ao

:.

~":J,"(N·'

) f

r

;"t

,-.d :."6.:,r:,

,:, ,.

f! :',-!z. n~··p::' n" 3-,601, d!. 27 de julho de 1.993,
1i ,:~ .:), ·, c,_1..1e pa!sam a ter as seguintes redações:

PREFf( D'lRA NlUNICIPAL DE BAURU ..
,:ST ADO DE SÃO PAULO
Rcf. Lei n• 7. l 23/18
§ 1·

(... )
H1..

(h D,:p.:.rtE n.entos, unidadr.s cujas atdbt.,ições e responsabilidades eslAo descritas no

J'V •

a.ri:-xc !, n .: HI dcs:a Lei:
A..s Dh·is.!!-1!s, :mbunidades subordinac'.as aos Departamentos ou Gabinete do

-..~1,.e;rmo ,·;ija~ atribuições e ri:sponsat:i!idadcs estão descritas ru>s anexos I li e 1 1
'~ '!S.lll L1.1:

V~

Art. 3°

Art. 4°

A~ C'ocrót.:nfl.ÇlcS <:: Seções., setores subordinados o. Divisões, clJj11s atribuições
, '51''•"' ,b'l•codes estilo descritas nos ane.,os !, lí e Ili desta L~i." (NR)

t'

,.t,,

R-eYoga • alinea "e.., do •
!li, do j 3' do. art. l l•A da lei Municipal n• 3.601, de 27 de julho de 1. 99.<,
acrcscen~•do pela Lei M·or ic:pal n•· 6.0 D, éo 14 de abril de 2.01 1, que passn a ter a seguinte redação:
"'Art. 11-A

( ... )
( ... )

§ 3'

(... )

m~

§ r a a,· l l • :,, Lei :vlunicipal n' ).601, de 14 ,!e abril de 1.993, acrescentado pela Lei
Municipal n. õ.0.5J, e '4 rlt at,, . de. 2,tJ l ] , com a seguinte redação·

•

Acrescenta

,)

'" ..

As desc:,:içé::::; C..n Ca:go: em Comissão e Funções de Confiança de Diretor de Departamento e
.as funções e. ('c~1thnça de Diretores de Divisâo, Coordenadores de Área. e Chefes de Seção,
dos DcpJ:t.J,m:n:os de Ensino !;iJndamenta!. Dt:partam~nlo de Educação Infantil e
Departam\:nlc! cl~ :1:ai1rja riento. Prc.jc:,c.-s e Pesquisas Educacionais são encartadas nos anexos r.
li e !li.'' (',RJ
Art. Sº

Altera as P.Ur.eas 4'a'\ ··L,"', "'1:''. ..d'', "( '\ "['' 1 e "g'', Jo inciso l, do § 3'1, do nrt. t 1-A da Lei Municipal nº
3.60!, ée 27 de julho d!! 1 9< 13, ~-~·•t,.scoilad.ú pele Lei Municipal niri 6.053 1 de 14 ele a':>ril de 2.011. que passa
a ler a segulnlc redação.
"Art. 11-A

( ... )
(... )
{ ... )
1-

f

'

•

·'

e;

a Coo-dcr,:!-ÇUo de Ár::a de. Lingua Portuguesa;
s- (1Jo,·ç~r açllo de ..Á.T•~in de Ciências;
n •~oc:-der.r1Ção de Ár(c Matemática;
~ ( i:ic,·dc, ,1;.ção de Área de Educaç~io Física;
i

eJ-O•dcr l!.çao de Áren de- Arte;

e <;U ,.ção de Á.,-,;.u QC Históda;
r. ~ -:. c,.t.e1 ,.çao -:ie fsci de Geografia.." {NR}

i ,,: ,

Art. 6°

Acrcscenla as allne.o.s "h .

"'1',

julho de 1.993, aercseer ·.a-1,
rcdaç~o·

m.. l 1-A de. Lei Municipal nº 3.601. de 27 de
'4 de abril de 2.011, que passa a ter a seguinte

'j" •!''!'.~·,no lnciso l. do§ 3°, elo

r,, la Lei !,lunicipal nº t.053, de

...

§ 3º

( }
( ... )

a ... -:-(,,écr ::.ça.o de Arca de Ungua Estmngcire Moderna;
e Ç1-moer ição de ÁRa de Educaçl!::> Infantil:
z ,:_:,)ci~aer ·wi1o de Áre2 de Educaçt,o Especial:
a C,oc•-der ,çao de Arca de Alfabetb1çao." (NR)
Art. 7º

Acrcscer"Jla. os§§ ;'> ,-: ~.-~
redação.

,;.r

--r1 : 39 ,ia

u:

Municipal nº 1.574, de 07 óe rne.io de L~7l, com a ~cguintc

•

PROC. Ng_

1,2,

« (.'.J

FOLHAS

PRE.FEIT\ RA :\1:1.'l~ICIPAL DE BAURU

-

Rcf. Lei n' 7.123/!8

..

·'Art. 289

(, )

§ Iº

Consideram-.se: atribuiçõe: hr.n:m.!~1' ·t; .:lo 71n'ª'isté:io aq!Jelas que são próprias do cargo e da
fJnção doct.,1!~ n<: âP1.Jit< j,1: ~:i :,.::::: ~1 ,r 1d1-1~l dt. :min,,.

•

•

3

t,RA IV~U;~ICIPAL DE BAURU ·~
•

EST,H)O OE SÃO PAULO

ESCOLARIDADE: Ensior S1.1pcr 1~r C··· ;1r
JORNADA BÁSICA (CAflGA tt'OR.Á.P:
REFERtNCIA SALARIAL'

'"'U , 11 •a} l't.orrs n~i•su.il e oil 08 (oito) horas difrias.

1- Slo funções tssendsis.:
DirlgJr o departamento pr:·'itand~ ;_;•r: '·, .-

organização e efeli"sção de. pn!lti.:-e:; ~ . ;~·
Planejar e implementar err ét.•11J _.;;,11
qualitati'las nas unidades escolares:

)'

Coordenar o assessotamc,,tú t: :i ~.,. ,.:. 1 ,
diferentes níveis e modalidades dt ~asino
Avaliar as Divisões do depi...rt.amwl'íJ, t•i·t.=-<
Opinar, sobre as questões e. malé1· .as n,, .é•n~- ·

1
·i,,

imet!:; t

)

~:.

'S :ereta.rio Municipal da Lducaçao nc, que s<: refere

J

JUftlJ f's '. f'!d.3des de Ensino fundamental,
l,\ é ·s t."ducel•:•c;,.ai5· ~ processos de avaliaçáo, co11 vistas a atmg1r mct:h

1 li-1 fl

1'

:

prcstr.J

, 1':J.,; L
., :. N

t

1

com

E

,;,1

•.1.iidades '.!scnlares repeitando as esp,:cificidadrs üu,

e ➔ <- ipt

•

medidas saneadoras dos pro ti km as;

rr.riarnç.11w .• J~•ciJir aquelas de sua compctên-c,a:

11 - As funçõu detaJhedRi s-t dt.ía•H 1(!,"1,,in~ ~ •
s: • J departtr•1s r •<.• identifkando prioridades;
a) Supervisionar e 01 ienta: o s.ra.t,t,h.c ~ ~ ..
: 111 -;11,~ , • ~gb.J?JÇÔt:. •::L.;cncionais vigentes;
b) Orientar os ser..,.idores d! ,eJu{·a"·ão ~i~.:J.r
< ,;:,
•1..1-st·1ç.C:-s d1.1cJc:on-ais;
e) Implementar junto~ U1'1idadc., ,:sct., 1<1h: ·
;,.,. iur,idat.~ ~;:.11t1 r e apresentar às m:toriCs.dcs cornpe~entcs quais11uer
d) Mediar conflitos entre ;)rofo, ;1,;; a"· .. J
irregularidades.
e) Propm íntcrvcnçõe~. e i..çôe~ rl\rr,1- · l' .&.'
scrvidon:s subordinado:~~
f) Prestnr inforrn~"lcs ins• :tuch:.,1::.1<: (u:1 ~e .e. ,.. ; .. ,
g) Preslar informações sob:c o dcs~IT'l'<.:n~._. "' .. ~ac. • s .;··,,.,,, r s~wow:M10,:,, quando solicitado;
h) Representar a Secretaria. Mumc pal d1:1 L,::. -: :1,çã. •r•. e•, ,,tm; e :i.::1.1r. ·ôcs quando solic~tado;
p) Participar da elaboração e 7.d..tr p,!IO t:ur ,.., ... 1cr ,: : l e 1icndl'lrio t::-1:0«lf:
q) Ministrar palestras e curso$ que diYulgu-::,:, n trai ,1![

r}

Verificar junto às di"1~ôes
ativldadcs;

é.

n,c~c-.s·ú,.

·. .

~

1,,

dr SME, q1..,ando solicitado;

.::- •;! , de n.c1..r:Vis ,:'e diferentes naturezas pa--a o desenvolvimento da.e;

h) Verificar, cm conjunto lOm ~ di,..i-:.':-c•;, a· i,.:t :·, :·a fr: e L. rna.nutcr1~fo, rdorma e 3.mplioção das unidades escolares:
Mantcr•sc atualizado qu3mo à.-; di;cu:.,;ót •c(1• 1 .•,rs :d111.1ciona1s '''"~rrnporAneas, bem como a legislação pertencente à ãrca; •
j) Fomentar a construção de um ,,,,eno ,, "' ., ,cl,sivo, !X·'" c,mentc comprometido com a pluralidade cuhural < ,
formação para a cideda ..1ia de ,,.,::o: ,-,!> Sl 1, ·~ ..... ,,_ • 1C •JS no pro:;.i·ss.J -:.ducativo.
k) Planejar e organ.i7.at, JUr:tam:r.te 1,,p•r,
· n i-..., ... ;;.:- ordinaói:~, r,.:~1'1iôcs conforme dinâmica d0 ano kll\'O e cv~n1 .;,: ;
necessidades:
1) Monitorar o Índice de Dcsenvol\'trH"'tl'.'~., i. r- e,.sica (!Dí ~tt
m) Propor intervenções e a.;õc.:, pe(ag~;.;1 ,,:; • •·r ,.~ ·, :1rngir o·, rr-.,,:1 1-.,lr o ind1:c ctc Descn,,,c,,,,-tm.!r,fo da Educaçàt1 Ua,,-: 1
(IDEB);
n) Atuar dire\amenle nos p ocess J:, t•.:, •r•;-!· l (\ rr ;, ,,,. entação t'{,. ;c.,\i 1cas pUbiicas educacior,nis:
·• 1 da
duc(tp",{'
o) Acompanhar, rnorilora: e a-. J. ,i!J ~1 r 1 "·· • :r
i}

4

'

'
V

Dir'll.•ul•Pi•is•I • <lt !i:f"Í!"' l' uoJl,•onM!!)
uv1sau aé l'mmv Fun,'.imie- ~w, ao , ,~o J *ano Sewr 1
Divisão de D-.sino Fu11.;;.',1m~ ·a ·1/ d1· J'' •:o 5° ono - Setor 2
Divisão ae J.;n.r:vw FLmdc 1,e,-;-. 11 do " ,, 9° ano e Suplencfa
CARGO EM COMISSÃO: Oirt:tor de D"I!.!2.
ESCOL\A.IPAOIO, i-nsino 8•pc.
JOR1'ADA llÁSICA (CARGA nORÁRI~). ,O (quarer••J to•··" 11 " " " e ou OB (oito) horu diárias,
REfERtf'IC!A SALARIAL: Referência C-"/7 Jos TCcn. 4,~ 1 ,,í"a1 i. 1.;âo de 4~/o da mesma referencia ou vencimento do
cargo efetivo + gratiíicaçAo sobre- a menc,onzda L.nção :: :.·rmf .~,;·•. . iJ sobre o vencimento de seu cargo efetivo - Lei nº
5975/20!0, alterado p<la Lei n"6145/20l 1

•

•

1 - São fa1nçaes e:sse-nci:ait:
Dirigir s Dí·visdo prestando assc~soramen •, ji t-1c t ime•t,:,,. : P · _,"' de Dcpa.rtamcnco no que se refere à organização e
efetivação da:- pollticas públicas cducacion~i~JU.•l"J àS Uni-::1dt:!. 1--f t,I. f , de Ensino Fundamentai;

Planejar e írnpkmema.r em conjunto con;

1..1

D:··ci.Jc' de

avaliação. com \i!S!as a alingír metas qualit::.li~r~
Asnssora~ e n1pier\lisionar pedagogican:.r.:1 <
mod2;idactes ,k. i'ns.ino:
Avt.Ht:r & S(' .1\es e- unidades esco1ares, pro1,cr
Opina.r .sotre E..S.q:i-cstõcse mau:rius no ãmi-:•< ·

:ic-•,ut.u•tt11 ~·

r -t.'• unida( •~; ';',, ·
;:;:, uni,fod s. r...

?-\

·:: ji~.cutl '"(,
· ~t.1 jc-pz· i\í

I! - As funções àeb1lhades ie classificam cm
a) Swpcrvis1.:•r1ar e onentar o trabalho no ê:"lt-.1:c, 1 c sua di· :<.k
b) Onentar ,.s servido;cs subordinados qu;-,.1 1;; :1vr-,1a,; ,t :1
e) lrrplcrr.er.iar,junto as unidadcr e~colar,·s •:-,;,-•;;;,..., 1• 1~1:· ta
d) M.anifcstar~se conclusivamente, quando;: -f'-• ·;1,fo. cm i:
cs:olar~
e:) Id:milica e i::ncominhar açô-c: formal, ,i ~..cri-.:!\, •::I
se, \•düre:, 5Libordmados:
!) F< neritar a i;onstrução de um s,3temi ;},._ ~ ,si ,0 me 1 \
fo ·.11açào da ddadania de todo:> oi; suje:,r'-:· ·• . o ,,J.fos i ; 11
!',) Plan,:j,:1r e Cllg,m;zar rcuniô~s cem os gc3br~., r::.:l.:) 1.ini,d' •!e :i, , •~l
cvrntuab ·,-::-r--1:'is1dadcs,
h) St. r)er. :si. r.a: ü processo de m.:,t:-icu la .- 1 ~1~1.,t; • :1 la e! 1' 1 ri,-~. ,.'k l
p~1a e g1.·1c..m.iamcnto de dcmand1;.s rcpr -r '1
1) Oi ema.r e acompanhar o pro,:e,;:,,;(I de e:·,,; .1 J ,
,i) Verifüar, junlo às unidades escolar·-~
d.:-.en\Oh imcnt<i das atividade•,
k) A, ompari 11:u rimnrt,::irar e avaliar a Piar-"
t ;:,;;, é,i ·. i,
1) St ;,çr-..i~·:, ,nc · o processo de eiaboraçâc ,·!( r •! ,,._,:::.mero· t · 1
m) A .. x.d;:1r • e·,~t:ir,1; e~co!ar na daboraç. ,. ~
· ,p,;;.sq.1 ,,
qL~.d 1 r.· .:T.,:-.3.no:
n) R:pr;:::~rntar ê. !=•c..:rctana Munic •pai da l. .-"
·,"' ., ,;•·1 i::1• • i ,
O) M .n.cr--t·t ?l.ia,izado quant3 à.t óiscussl "~ ·.t \"'! .ss edu,
p) M:111strar ;:.a ...;"tras e cur:-o:: qut!' ,:Evulgu r
• .a' a
<,,;
ql O rcn:-.;:.r t 1-'f,.,mpanhar o dcscn-.olvimc1 ,1
• .., ,n ·.·v •.1
,, •
vi,ta a·is O::d;'- m::cc1-r.;idsde.~ e possibiH<l ,f
.s 11;:,,fa·'
ri Pr ::ipcr ,i:,:.J: p..;ra a n1dhorh1 da prA. r
,: .. ,; ~ ,:
[1, p.:.r"1.fr,. ,~•)~ r D,vis.ôes da Sc,.;tetari~ i\' .1 •·~•J.! c.i !
A. :t>_..•·,-n· l!' :'1Jip<.s esc<ilarr.:: na inte, ·
rr,
!) A;,,,.,::..
... ,ti. ~e,c, er s ,t-,,., a. eent t , ~
·_,,i;

~.,i

"

('r_im

aJ

Seçõc~, ações educacionais e processos de

.1:f

·peitando

especificidades dos diferentes niveis e

a5

saP::adoras dos problemas:

• ., •,,ç(;·Jú.5

•r [ 1 1.c!r.." d.! s.ur. competência;

t:

::1lr.: ;>roi;ssioruiis da educação e a comunidade

:t"

110

d,:.emp,:nho das atividades prolissiunais dos

t: 1lt c,;;in•pro:fü.:Ud,J com a

i-::•Ttlt

pluralidade cultural t: a

....

~ervídorcs, ccnfonne dinâmica do ano letivo e

.J.ndo nc1.ei;sid1;1dcs de abertura e fechamento de salas
~

1

r,~t•t.Jiçôe:; auxiliMes das unidudes escolares;
materiais e tecnológicos para o

, ·e : :::L,rsc
4J\ iéa-Oc

d,· Trabalho Pedagógico:

1 ,,x,'.1~ 1Jo si.:1, C>-ccuçâo, sugerindo reformulações

,:u~•:,fo .,nfüittioo:
•-~n,ea-.; ticrr c,m-0 a kgislaçí!o pertencente à área:

l;.1t

H..1',ai-0;
1

:..ua'r lc dc,c~.ntc e do desempenho dos alunos. cm

r, ... !' Y,:, af,,no:...
·~ ~.~....- '1?

d,

..1:,.

1:m

articulação com os demais

•:e• ficnçao de dncumcntaçào escolar;
feehomento de da:ue.t e

,11t 1 1t.!sfldleRçà<• e

5

, :, lRit. l'HJ~IC!PAL DE BAURU
i STADO DE SÃO PAULO

Função de Confiança : -º.i(eto.r -d_tt.:2~'....~~--ESCOLARIDADE: Ensim, Supe·w, -;~ · 1
JORNADA BÁSICA {CA 'l.C:A 1-iiGR,: ...,.. "
REFERtNCIA SALAR[Ai. Rrfc:ê · ,l
cara:o efetivo + gratifiçaçàJ. svbp: a ·1~ 1u.

• T,

1 - Slo funções esser1tiais:
Coordenar os trabalhos no â.rrhi1r r.e
Prestar assessoramento dir:ro C' imt.:dD :.
pUblicas educacionais pertheotes,J. r.i', :..!.' {
Planejar e implementair c11 cor-jun~,· ;:.--.r:
Educação de Jovens e Adulios, cor-, 1,. i :-'.::, ,
Assenorar e u1ptrvi1iona, pem:71..,gi i ,,

li-As funções detalhada!!(" drt:;i1fi, r1,,
a} Supervisionar e orienta; o. :r-1 .1t:"',0 · '
b) Orientar os servidores qJam(' i'l:. r,01··
c) lmplemcriLar junto às Cil.Sse~ 1.: !=lo', -. ,;._
d) Manifestar-se cor.dusi>-amcn:'.i:- . .._,rn11,i.:,

Educação de Jovens e Adul:o:,; e n t ,,t .,. 1 ,
e) Identificar e enca.71mh,tr a..çôes for ;,, !
()
g)

h)
i)

j)

k)
1)

m)

n)
o)

p)
q)
r}
s}

D ~M•'.l.ln·r•11 ·,a •~ue se refere à organizaçdo e -:fe1ivação das politices
,ç:ao de J, ~ i.r,:. e Adultos,
G' D~partc..·n. ri(: , com as ;eç,les afins. ações t'.dul'.,icionaís relativas a

• t.
i

~

refere aos atendimcmos da Edur.:a;. úi, e' .. ~-::J\
Avaliar as Seções. as C!as~<!:S e P,:,tcs :,,
Opinar sobre as questões e inatériri~ nc l

fc11·n1 hori!~ mt:,saís e ou 08 {oito) hor-as d"riss.
;r.i.oi; ••· ti:11:1f:·;w;ão de 40% da mesma rcfCíe1cla ou vencimcnl.i ,j
~e I e cor(1,r·(11 r,u sobre o vencimento de s.:'.u cargo dctivo
L1·1 1

..

:: e· alile.ti"~·

r;tL~

w1idad5"s escolares;

·, ~ ?o!C'!l ,!v .. : .: 1, {Cenlro Educacional d~ Jovc:1s e Adultos) no que se
,i,:, •speitariC·; ZJ cspccificid1ldes desta modalidade de ensino;
:iiscut\n .... , Ym as eq1.Jipes. soluções para cve,1tuais problemas;
,: · 1t 1n11em··· < ,:~:n.l r aquclru de sua competência.

•

ji :;itr~;
ô fa!f..1;:t~,;-~1 de Jo\/cns e Adultos vigc-nt"s•
'Ir. :i ,e leg s:,1~U-,). ·11gcntcs.

, 1· sitwa1,:·rJr.~ d.- \.Onflítos ,~ntre profissionais qt;c atuam na di\lSâü d,.
,:

rr kada~ f•·-::<<'.Jdes no desempenho das afi-.idad~s pruli:s=>ionar, d•
servjdores no âmbiw d,: sue Li!\· :;,f;
..1,' .1.sivo, p,1 11~:Ls.rncntc comprometido tvM a "iurah<l.lde rnlturn! t 1
Fomentar a c,mstruçãc. de u:n ~i: t; ~ ~i
•
,,v·.
ld,.,s
D prnce-S5c cd·JC.ativo;
fonnaçao da cidadania de 1odos o~ su. : .,,
';,.'
:,a dut:açfi.:'! ,fo !,.;, ·:ns e Adultos, detectando nccessiddd:s de abcrwn
Supervisionar e o;icnta. o atienJin·~·nto
fechamento de salas. gcrenciand,o de:.•~
~-•, '.t.! da 1! d~ a,c_,l;',.ç~,,:; 1e rccurs<1s de diferente$ mnurc7.as~
Verificar junto às Ciass.,~s e Pl,los rli: '·-·
):>'. .ia :durnçà(,·
Acompanhar, monitora: e 1h·alia· D F:,.,,, \ 1 .1
,...ii,
.:1, i .,1 1, repl,t•H•;o:1mrn10 e Alividade de Trabalho PeJ.agógico da Uivisão d.:
Supervisionar o pro,:esso dç d~bo. s1: . .,o
Educação de Jo\lcns e Adul~u~~
r r, ,lr. 1- < : Eductl'ç.~t, Ju·,, ns e Ad.:lto~ na formL.\ação c::a proposta pedagógica.
Auxiliar os professores e di.ret.Jr~s ,_ ~-~·
t :,,. le qunnd0 ru.:t·~s·1rio;
acompanhando sua exei;u,;ão,: sugt.r -1ei.
'l: ;, · 1tos.::: ·e,, 1~i )"<.: 1uando ::::>Hcitado;
Representar a Secretafri M1•n1r.:i')i.l :1.
, ,r,r t• ,,.('1 'ilCWr.,m i on1.'.:-nporâne2s, bem como a lcgislaçac pcncncenlc à àrca
Manter-se atualiu,do QLa.ílto :l! ci:.i-. ..1 ~-·
de atuação:
.1 1.· :., 'IL ç~o. pí:.n• e• V.J,/.ar o 1nwalho da SME. quando soHcitado:
Ministrar palcs1ras t: cu•·sos. rdcn:1 tcs e
""( t• '•) adas à m·· hc-:-rn da atuação docenle e do desempenho dos alunos. cm
Orientar e acc-mpanhar o de5t:J"'\ol\mi•;!,
1: ~ ;:: ~ Pelo ~<-' ç;=JA:
visla das reais neccisid:ades e. poss.!'1!. ir , .i
Propor ações para a mefhoria Ól:l rrEil•. • ,-;- .,: ,.. ,,.) dese1t1Ç:f•,.h<.1 escolar dos alunos cm aruculação com os demais
Deparlamentos da Secretaria Muni:·.~i,
, q ·imcrlto {,: .:.1t...,s legais< na veriticaçào de do::-umcntação escolar:
Assessorar &S equipt:s e:-c,~larc~ n.:1 r.tt•1
,
~·
;i
· 1 para l.J1.,:id.,.içáo de abertura, manu\cnçac- <-" •·cchamenlo de c!asSC!> t::
Apreciar e emitir par~c..·r sobf~ a~ ...... 1:
ou turmas;
ll,
Analisar e propor a ho:, o logaçito ( ,.., ~.,

6

•

•
:, S'l11:)f: 1;E
Oh1 i~i◄,

sAo PAULO

L~c f..n)iu,o F,:, d11 uo·,h1I • 'f..JA

Oujím ---~:u!wi tlim• hu - /'Qn1,ile1 bt C"mv2ançu

Fun~iHl d~ Cvt\.liança Çhefe de Seçlo
ESC(JLAH!l),\D[: Ensino Superior Com;-,wt1
R"'~A:0,r!.. i:111'llCA (CARC4 HORÃRàr't· lil 1q-u1,·,· ·•• I'<·· r ··a·rru 1101JOü(oiCCjhov111di,rias,

•

1 - Slo funçbes e,senciais:
AsseHorar o Diretor de Divisão. Diretor o~ :.J::~ .,r· ainc,n -. 1 ·:; ., •,,, · ,: M ,.11,:i;-al da Educação no que se refere âs demandas
pertinentes à Srea de atuação;
Acompanhar a efetivaçao das normas e po.1lirns pcbl•cas l•J ·,: '•·Hi .• P· .r=::i a l::ducavào d.e Jovens e Adultos;
Planejar, Administrar e Coordenar em (''11' .L.i1t ,:om
;r ,
•i• i~i 1 ci.:: m o Diretor de Departamento, ações que
envol ,'3!n a Sr:ção com vistas à atingir meta..,;, ..;1.,~1}:tafivas p, ia. l '· .:J1 ,1) 1..e kl\•ens. e Adult,:,s;
Oriet i:sr e op-e:acionalizsr óÇôes admln\~.1.1=::1.,. 15 n-.l für 1• , ·, t..
~·1 • lo. r-:.~pci1ando as especificidades da modalidade de
Educr.ç.ào de Jo~•ens e Adultos;
Opim,r s'ibr, a_,:- c;'Jestões e mi.téri'_<; no ãm:.ü:., 5{ ·.: c.q1 í Ir
, ',· P.q,..1da:, de s,.w c.c.mq1eiênda;
U - A~ fun~-l-as <íietalh.adlU se tla.ssificam .:m:

a) E·,ec1.;tar. t:ff, consonância com as normas e :><1d;.:ças p
b) !\~anite-stu'"••.,•: conclus1vament1:, quandc· !•t"'>• .. ;.e:,;,,
Ajü,tos:
e) C-~n!i.!Cel •Yberizar, manter a 1 uafizadr, t: '1f ,, a, t.:-<ia I
d) R('CetM:r !Numcnios e orient:r as Cl·•~··c·· ,•, ·r•11 1 c
e:-:olM dr "l.11.1nC' e do:s: sen1do··.zs lotadt:'i 1:1 :•..-,-:h ,. <lt
e) V .riíi ;ar ~ó-'11ir is1rar < atuariz;,,J J Sisk ·:1.:1-. : C:.·!>t,ti 1
t) L vJ.nliu· r t.abuh:r dadc•S "e ferente
r1 ! i _.ruç,k•

1!1-t .• r .rn~:E\'.h'nais o trn.bnlho no âmbito de sua seção;

,.,"' :11 O-f. :ntrc- p·,1fhs;onais da Educação de Jovens e
ri

,·1
1•r
' l .:

1·1· ,', ·1t•~ , :iua i;eç:1o:
• ,:1: :dic-nt<:s administrs.tivos ..-inculados à vida
·: ~(fi;,7•~

.. ht·

!r , .

a ~·o.a scç~o. garantindo sut aplicaçao;
c.Jr-tabiti ando-os para fins inionnati\oS e

e. car· inl- ;irperito,;
g) C:-ien!ãr, mo\·1mcnmçat• e conservaçãc. .-!1• •-~ ·tt iJE' ~

h) íccn.i:'::ca ~ e;,1,.·an-.;nhár ao P:partam~'i·o de :-..lent>jc· ,e··
a, lts '°<nmaiiw.s para a Educnd.o d·· ;c"'l'~t· e t-,,,--1 l 1:
e,. 11,rn,a<;d:
O R :pre51!n:ar 2 Secretaria Munkip.11 da L.iuc·a1,.ã(, -cm C\ ,,.,
j) Pi JÇ<,~ ei<,Õt::'l para mclhoridS n•J fonbit(. ti..
.e,;flc., r
dI, Cd:.ice úc.

....

:,

J

·,

,,.

-:::1

<!e U.\;

;<e• .;- P~,;qJi:.as Edt!caciona1s - Dl'PPE n«cssidudes de
r,1, :, .• 1:•r• t. ~1m ~ibui ·ido com as alívidades;,,-dc formação
t

1 :.

h,

~,·-..

(!i..b.lldo -.;a licitado;
#!
;; ..,. -:1,;:;r,a,~ D::-panamentos da Secretaria Municipal

•

7

.

'

____ ___

'

.,
;; : ''1 R.A r-1u~IC1PAL DE BlAURU

·r· { .

'ST.4,:DJ>lSÃ.OPAí.JLO

Funçlo de Confionçs: ('hf• dr_.}.!t:.' :,_
ESCOLARIDADE: Ensin, SJpc.rJ.:•· ··> "";;
JORNADA BÁSICA (CA!lGA '·lOP" "'

a 1"11111s

REFERÊNCIA SALA RI,, L:

·i::1me:i:ç • g -ru cargo ef;tiv,o

'1'•i'""·••

,rt

~-1•!!,,is,

o~ (!8 (nito} hons d.itrtu.
Lellf.22'l,_.5,..í2.,\._l,.,IQ"----------

1 - SIio funçõits essenciais:
Assessorar- o Diretor rle D;vi~ilc, Hue: , .
pertinentes à área de atuaçt,>;

Acompanhar a efetivação as nc "1 :ti. · ;
Plant.jar, Admlnistrin e -:oor .. .e~=: l 1
envolvam a Seção cor1 ,,ist .sr.. at •~ ,. , ~ r .~
Ori~ntar e opcrndotuHZílr mçllí'': f,1.k; ·
Educação de JoYens e Adu!:os,
Opinar sobre as questõ.zs rt me.léri~ m f.:,,:

,•• · ;, , J~i1:í.-n:; •, \:--"• a Edi.1-caç.lo de Jovens e Adultos,
.. 1,
C1;(e.·), le •..-< 'Visão, com o Diretor C:e [), ç-tfi'am- :-,io. aç1ks
; : pi : 9 EC:~1.ct.,.)•i' ,; Joven:; t Adulios:

",

tl

1, • ...

,-~

li -As (unções detafhsdai, u d1,:<~ ft,.; ,,,
a) Executar, cm con.í>On.âm.ia corr. t!, ;•.·~ ,
b} Manifcstar~se co11ciusi\..a.mcnLe.. q~ z:.r,;;k
Adultos;
e) Conhecer, o:-ganiw, rn ...titr:r r. ,,·~•- ....

'1.''"

~

i)

j) Propor ações. para melhoria,;

10

\

•~-~·

·,i:

•te a su3 seção:

m f-,JVt.2i :,, ••• ilE!s e outras locali1.ar.,Oc!-, quanto ,'!cO$ expedientes

k scn 1(!(,tt.':::

'i:

t.idos nc â:·1bilo de sua scç.ào:

f colar 1v• ,1lK ~.e refere ..t •• ua scÇOO, garanl1rdo su& r..p!,t.:.açao:
.ati lovtns 1~ /1.d·,Jtos., cootabiilzando-o'i parP lins ,nformatívl1~ e

;!,)(·

,.t

encam1nhamcnt-0s,
g} Orientar a mo.,. imentaçao e ;r.,n.ser, ~,~·!•
h) Identificar e cnca-ninhi!r a.o !)1::oar'..1.:11~
t.('

•

-l"i :{ 1'ica,;; 1.d1 ,.i.":1f\•,'.liS o tra~•alho no ámbitv de .J,La Sl.!Çt<•
e r Jitu,u;.f.e r.k Cllílílitcs rntrc profissionais da Educ.\Ção de Jovcno:: e

11 ·,s!a.;à·· ••
.__

re!.ç-c.,t.and:o as 1spC'c;fü.:<lade.~ d1, modalidad: d·

.;_,J

e) Vi:riftcar, administrnr e Jl(uau .. .,e,r 1 • •<-;
O Levantar e tabular d<Jüo~ ·d~tt'h",•

ações formativa~ p.5,ra a Ed..:ca~.:i::-,

it,J ji, !i-,": ~1,,:.:10.

,• 111: tamc·n:10 ,. •:k~. 1cir aqucla.s de- sua ccmpclêr,cia,

,(:

d) Receber dor;ume-ntos (,; orier 11.r "".._ ·.administrati\'c~ \lincu!ru:\,05 à v:1h ..;~1'' •\

continuada.~
Representar a Sei.::.rctaria M1.1n•c1p.:.il i:::a I·

,:T

i• 1 •

~':',t"
,•• , .:.,
,<tl

ãn,!::- \" , :

•;it·
1~

<: 1.:- 1trimôr.ii'Sd.a Livisãodi: EJI\;
an,t iJ 1cntn. Pr,:, ,L'h.~5 -e Pcsq:1l ;as Educadona!!I - f;PPPE 1ec:cssidi1dcs dt:
i: A,L!los. p1tmdpanjo e contribuindo cc-ti1 a.'i atividadl!~ de! íormação

,•411

''1-

ÇH, 1

:ntos e. •c,.. r,i,)es quando solicitado:
n anic,.l!a,_,\c c;:-m os demais Departarm:nl():, da Secretaria Munkipal

da Educaçao

•

1,,?f, / o.'?

PROC. N2
FOLHAS

fHs;,ii1•.ecn-P-nto ,,, lf rl•,,i,p ~l

(

0:fo

i
V

,1!rnt,1tai

Dh etu■ dctPJ..rid_a d:s_: :!~1J,rn..JJ!l •.-tt•J.HJ1.!!!1 - E:t.Rlii@l
Função de Ccinfütnça. Diretor de_Divislo
ESCOlAillP <l!JF.. Ensino Superior Compi<t,,
JOR1':AD4 E.Á::JCA {CARGA HORÁRIA) .J•J fnrnir,•r~ ~1.1-rir~ n· w• •s- e ,Ju ü& (oi10·1 horas diária!,
REFEH.tNCiA ~ALARIAL. R<ferência . .> ,·, Ji.., • • é,.ri ,1
• 11 1
: ,;àf) a~ ,4fr!Jo da rnc:;ma referencia ou vencimento do
ea-rge wH'ti-•s ) , ; s & 1 1 . f i g a ~ " ·•-ad t f1R~A(;i • ···11, ·e:;
~1o,1rbw o, encincnto d,, s:ew ,ai:g0 cídÍ'<g:
l t:i n"
5975;:;_i)iL. a1k~,st;0 pela Lei n 11 6i"")(l011.

•

1 - Sio runçõt:t essenciais:
Coordenar m trabalhos no ãmbito de sua o,, ts;t.1
Prestar iuses:,oramento direto e imediato .J-C f";, ·--t< i.~ f) : 1
. n •r H F·rr à uganização e efetivação das políticas
públicas educacionais referentes ~ Educuçt<1 L.:i ,.':"ull ln, L' · , u· • '.,. Jn,aades Esc0\ares de Educação lnfantU, Ensino
Fundai ne,ttd it E:h.1caçao de Jovens r: Adultos.
Planej )r t 1rn 1-1-c;n-entar em conju ·,t0 com l ,,rc ..:>, de D1..' ii,.. f..'11 · ; 1 ,;•·ir :is Sc;ru:s, açl-es educacionais relativas à Educação
)."!.:'S
Espcc ..ul !ncl ... :.i,,t.ci:imvistao.:aatil'g.. met.t ~,,~ ln V\;:,fi'
l.
Asse,s ·,nu t! w11er\'itionar pedag-:,gicamcr,~e e-5 :r e. t,Ji~·) . , ,
:ar r2:ç\~e~ da Sociedade Civil no que se refere aos
atcndime1'ltos je Edi.r:a.ç~o Especial ínclush,~. •·c·Jr,-c11.,lfft.W 1 · 1• ,1•1·, ,:1 '::.. •, dos dif<:rentc!. ive~s e modalidades de ensino:
Avahc ,~ a:. Sr.:,..tn, a.s Unidades Escoiares e a."> Oif,:\r. z.,~çõ1:• ,., ·": .~•J,,
'i\til, Dr◊Pf1'1:do ( discutindo com as equipes, soluções
para e cnt•..12i~ pn:iblcmas:
, • 11 d.Qt

ela::. de-

S':J.ii

competência;

!I - A:. fuf'I\ÕH def.r.ih:dus se das•1W:cam e,;·,
a)

•

Su,,-ç:-.,.1sit na: e Nientar c, trnbfiho no â:·:½: 1 ••

.:

•·1..rn f,j• ,,-~ ·

b} Or ;:nte:ro .icf\idoresquanwà-:.'1onne::.-:.t~? :::?1-.:,:,,c· 11 1'.. ,(, •;1 1(! i(,~\1s·\.'a 111.~cntcs.;
~.a 1·:,p~::1al ln ·lusiva vigentes;
e) lm,,1!cn1cn 11.r, jLnte às unidades cSccoJare':", nn ;a e ;,;g1 ; , :
d) M,,.,,ift.sta.J'~y; conc!usLvarr.ente. !;_,~ando 1, 1...,"' ~ ·:.,. ,:rr
·t
. . : d ci ·n: prof .;siom.is que atuam com os alunos da
Ed JCí-Wàn L:;:r~cial l11dusiva e ~1 comuni _fo,:-.:· ,. r•.,:rr.
• ~., r.;.· lie•...:mp<nhc das â.uvidsde~ profissionais dos
e) ld, 11.f.cw ::. ..;ncan.nhar ações formath :1.,. ~,. ·r> o '•l!, 1 ...
sc!"•1 idores;
f) for~1-cn1ar a c-onsrrução de um sístema de ~•dr,o ind ~i ,, -:,:;;t, i~ r,r,,enh! compromc1ido co!" a pluralidade cultural e "
for,1\o:tçio <la~ idadan!a de todos e~ sujcií.)5 ,.: , )'. 1c!O'i r
g:) Pla'lcjar e or~anizar reuniões Cúf"f" gesto,•e~ ..k-::;i ,i,·:.. e· n. ,·
,:~1: scn..<k res. e mfo1111c e\lentuais necessidades. para
o;;;:ntar qH.r,lo às espcciticidak~ pedab,._gi~ ·s ·: ) ,Jr :::- , • r
1uma.;1.o t!picn e atípico dos alunos público alvo da
E~ 1caçào í.speci.t.1 e: lnclu:;iva
h} Su ,Cí\'lsi<·1,1r e Jricnlar o alcr dimento :,{ '.> , 1 o-:- d..:
1 lr.th:'iiva t.ktcctando necessidades de abertura e
rcc'lerr,en;., d·: :-iolas de r~curso~. e 1tincr' ~r.. ,. , •!! 'n.:: :.e!'
i) Vvific&.r ~·1•11c, às ur.idadcs ~sc.'l{srcs a t.,('' .,Ç. jl ,:k
• .,,,J. , 1,:i.i,:nais . teçnülôgicos. para atendimento aos
atu 1cs -:ó ' <l cnçà.Q 1:spec•r.l.
j) A, m,:ar!,u, mc~hornr e J'{a\i·H "' Piar,• v!
:: :! 1-h , 1
k) S1. cr, s1r,r,çr. anaUsar e oricn:ar o pre.,.;.._-1-- 1 et".o do• ~ 1~,•r-- '1
..!·en:.iat~ .• a Ld;.;cação Especial para o plancjamenlo

\)

pc,1ãgê g1c{ e ate"ldímcr.to dos HLmos.
l\.Jd!l · ,e f"1fossc,.c<: loH.óo~ rn Div. '·~
a1.. ,1:r; ri~,!-,'\s .rna e.<ecuçâv e •'-'rerind '·I

m) Cí -~,.t:r .
<ih , d r,1::~
n, ~ ... e: ·;..
-:;!, 'h.'.,Y .c1
o) O, .;:nt,.;
~;:t:

i.

,.1
,!_

imr,nn·iar o proce~.5n para · _.) ..,.

,: ....:st .J ir, r,a elaboração da proposta pedagógica.

ho,ç'
'.n,ó.;
7'~

;.!:!.J -:,

1,

.!-.: J!unos putl!co-~ 1vo da .. ,1.:: '\' "'.~ r:-~pc,:
e. ,J,·a,i.ar o pmce:-..!-i:- de e:: ; 1 1: P :r ~•
•~ :;.cr,-: <l{,.fiuêr11..·ia. regularr ~
.t ·:,
t.ct.rdc-iacorc,; p:~·hgógk
fC.J

.~:·~•;'1 ':- ~tf:::.:::·,cos de ac( nla con,

·1

'
M •l~ -s.; ... a.Ln,Ó{ qua"1.(1 à.'> •i!~cussl
'.; '1.
r ;-A, i t"tsr 1.. :;il.:,t~ ... s.ei:ur;-.os,reLrr.ntesh a
s) ,-;.,, ;>1..' {I.., "\...•~ pr:1 a mdt·oria ~1a pr~
1)1 ,.:i.., :1 , :., e t '.\!\St''h:"i u<= S,•cr !laria
tJ A ::· ~ ,r.~ :. · l -Ji irr-~ e:..C')Íare.: r,t intert
u} /.,; r ; 1
'l' i'' ecér ~(,~1re ~·. cond
Kt . ~ J\ 1 ..... f.~ 1:.1s fvk1n1:,rai-, ,je Enr

• '..I

,

,:301

q)

: ·1

1-;! ~ ... :,-., zs Organ•r..açõcs da Sociedade Civil para
,.. .:itr.::-l.laiic,$ oc Sistema Municipal de Bauru.
,::,
•inimç,t .,s dt.i Sociedade Civil ofercddos aos

e,_ 1: F.11~1nc de

Uauru
s., 1hrt orordímcntos pedagógicos e

,, .
1,

..,r-{.;, ,, ,

,1
L""itf ... t>( ·

.. :l'

h'm e me a 1cgi~laç.ã.o pertencente à área;
vando soticitado;

... r.;;i I J da f-. ·vtE,

: , ,·
J'

1 : \:

1 · c-r l'•caçã.o de: document.açao escolar;
, ·-,.. ,. a11.1b!nÇãü
! ,,1

\.,

e ít:chamcnto de salas de

1:1erâncrn na..; Escolas Munkipais de

9

FunçAo d< Confütnç-$; Qde dt ;'.;,,iFJ<
ESCOLARíDADE: Ensin, :;,.p, ·,, .. "o·, .
JORSADA BÁSICA (ÇA'I.G A llO l'. .\R' ,,,
REl'ERÊNC!A SALAR!i L·
,. •!ice,,

.. v~ 11..1 :n1 ~mr:!l-:; me11s~is e ou 08 (oito) horzu: diál'fa::1.
1 • r 1 _tm'!r,:o i-:. t. 'i cargo ef :t!t10 - Lei r1'' 597 ~;;;•) l (.

1,

1 - SI.o funçtes t!íst'n.ci..lis:

Assessorar o Dir<:tor de D,~ 1sàc l ,í r. to
pertinentes à sua área de ac .. aç,fo,
Acompanhar a efcli-.-'aç~o •\i.t!i

i.1.0 ·~.,li

'!

os '.u;a.:il-nai1 nv ,iue se rc!Crc: à Educação l:spec1a: e lr.clusivajunto à.,:;
~.e~ d, ~,OCl'.~d·M.'~ Ci','Í: Con\'en.,ooss.
:·< ~e Ui i :.~,.•., ·no Dirt.or de Oepanamcr"o ;; cem •:, Coordenações
( r~..wis.,:.:, '. .,I ~-::.donais • DPPPE, ações que envolvam a Educaçâo
-:j- ""..., ,, ,:; n2..5 ~ta-:,:;1~-~ l'.:'.a:- Educ.a,;:ão de Jo\lens e .Aédto5 (. Organi1_açõcs da

t

't,

classes de Educação de :'oh r-,s 1· •➔ .! 1~.
Planejar, desenvolver e e'w~ li1:;, .; n i•r 1j·, de Áreas do Dcp&nam.-:ntn d,: .., i.!1 :;,~n
Especial e Inclusiva c..-om iSta$ .u ,~!:;.gn
Sociedade Civil C'on,·:niada.s.

Assessorar, orkntar e op:rnc 1,:.{:i. :.2:-

•

,., 1• ~ de J.fú ' ":us profe::.sNes Cr- Educ.aç-ê.u t:-pc,ifl! •. lncJusiva.. aQs
,... ~: 4(" {.:ll tL ·. e.. r.• 'Jniadas ! aos Agtnies l:ó,t 1ck,u:L ~ Cuidador d.:

\

Coordenadores Pedagógic!.. 5 da.:.. L• 5,,r; •.,
Crianças, Jc-veni, AduH(JS f ld•J~C..,, :.< :.r,. 1•
Opinar sobre 15 qucs õc:s, 1' .~;t:.::• 1 ·•. ·~ t,

,, !~t

•. r· · 1.n,\"' , · 1u; r aqu~::: s de su.:i c:o·n:wté-r·< 1,.

II - As tunçll-e:s detsfüad~si .H ('h :1.:.. 1. th-l'I
a) Executarot:abalho110 :.m/t,., .. ·:a ... :·
i..
r- ;1l.ili;1'·.::, 'i•. ,_,." flito qu~ envolva profis.?:.:01,a.s d:, .:e 11,;açãol e::.pi·t ..
b) Manifestar.se condusi' :!.mcrn'! ~. >lf; 'i :ou das Org:ani;,..açõc~: d?· Sociell~ :' ,:·, , :1 ~-~· · •,. ~,: 1 'SÓ~~:,,;: "·1.r ,, ntc à 5:Ji seção;
::,: r 1l rnm-~r•o Jo .: e:~11iho úa:, Sa,as de Recu5v~. í .Í('li.:rê..1,. :a e Cu1dal!otl ,
e) Contribuir cr;m o D:rch,r de t.> -.·~ic ..:.·.
lotados na Div:s!o ée Educ,3ç.àc L~pe.;;i:.
,
~: a:•>.Jtr >~ r .. !-!ii:: J uivei da ed..icaçê.o csp..:~•d:: inclusi, 3:
d) Analisar e orientar C\ pn.cnch 1 :1,t ,~tJ e;.::,
1 1,, t
e) Encaminhar alun0s rel,:.J!a.rml':r.lC' ,n.: - •1 :r,,
11 •" ;-m., Mt.l' ,i; ::ia de Ensno de Bauru nHn 0" si~m f'-cficiência. par,1
avaliação e atendiment,•s clin "•.'.:"~ ~ sp;'" 1 • : 1 .í.• :~ :om ·5t.J ,eç,sr.. dadc.
f) Acompanhar oo; arendinicntos pre:'taD, ~
•• ! ~~ !a:-me:::rtt· J""aír \'Ulados no S•~Lema de Ml•:w.:r.)al d.:. '··ns1no de llaur..i

pelas Organizações da ~orii!d, .... i. ·:h 1
c..t,,lo~ f<.

·,1

g) Levantar, t.abular e an&.istf {"3

Sistema Municipal de E1siro ,..,, '')i,,u, ..
h) Fomentar a cons•n.içAc, d.- ~••1 .i ·i:::1• !
formação da c1dadaflia t:~ lt e, :- : - : {U ~
i) Orientar gistore!õ= e doç-•:fiti!-S scbr,;. p·..,
necessidade do aluno:
j) Identificar, encaminhar e er.<ca,r, 'u: !:
Educacionais - DPPPf açõc·i 'J"'l"'1ª-''
professores 1! cuidudor,.·, k,ta, -J~ nr L . .,_
k) Planejar e orgnniza1 r.: r.k"h.::s ;-c.um 11, ;--·
para orientar quarto ás :::,pi:c. 1·ici.:..-..J,.,.;
educação especial e mc::i:;:. \.2.
1) Representara Secrclari~ 1 ✓,1,;r't,'.::'~ G.. 1 ·
m) Manter-se atua!i1sdo q1..anto -t' O: ., "' '
n) Propor açõ;:s para meH.,Jri?.:--.

i ,t: 1

Jíl'<. ú i:nte.n<."•)' .,::t mdo o St.;rviço prestado.
.u'~ éJ POS \"{rl' dcfkri:ncia nu .:m avaliação, regu1211r.cn1c -natriculados no
t,

-.,,'

1\ ,

~

i

·1 :··:-··

:,.,:,j

.,si-.·,J, p, '•t 1,:J..1ncnlc comprometido com ::.. h,rn.11d de cultural e a
., vnc:s,.t ~:,.h Jtivo;
_!;.)gire, •w 11e:-:dimentO:i esp:d!icos de aC'Y-·~·o ,.0rn:.. dcficiCncia ou

de ,.r:ri-; !c- Dcpart.anento de Planejarnçr o, ~roy:tos e Pesquisas
'd ' · \,:, ·,·na,~5 :lq~i 1d.des fü1 n-:sempenho das a..i\ ..!ad!.!s r"ofissionais dos
;!i J.i; :!S

,1

<,

r 'J1:r.tç 1 [<tpet.~•
"'ll
c•J!Ct':'-:1',C!, t dcmars !:it:'rvidcrcs, confonnc ::,..c-nurn,s necessidade:--,
.:i,
·: ~ ,:,t::se:11 :•, ,r .. >::n:o humarc tip1co e atip:,.:.J J"~ ah.• ro~ ::,üblico al'-'O dà.
: "J, ...

111
·

·~

ltO.'> ,: ..:•

~ 1 ( J ..cí-nri
\ ~t, · ·:

',(.,•

:i,uondo •olicitaàC!;

,.,orãnca~. bern como?, tt.ei,;,'.;-.,3-o pel"f!Cl''H.! à árc l.
e.r•cJI. s:-: .. ! mos óMUli:i Departam-:-rtr,., •1 a :"11.crl'laril:! Mym, m,:
ÚPu

da Educz.-ç.ao

10

•

Vi. "'IClPAL DE BAURU

Fun~·h,1 dt C•,r:J11n,ça: Çheft d! Sedo
ESCOi . §, ro \,"•E Er-sino.S.u•;,e•tJ"<ll..GmLP<'-=-"------------------------------------ó· e t,11 08 ((litOJ hons diirias.
JOR! !-~Di. l-, •,;CA {CARGA ifOl-lÁRIA~· ,e._ {...iutl'irt::r s) ► :i· a.
c;1rgo c:fott1,,o -- Lei nº 5975/2010.
REF~ Rf',:c',..'.t. SALARIAL· GraHicaçb,) ~e~ ,..l,. 1 fll) ,, 1 :r ~

f - SAo runçli,es tsn::ncis.is:
Asses!,orar o Diretor de Divisão, Dir:tor d: l '1"' ·~ i. 1m,·•1rr
pcr!ín•:r.tc~; a ,\,a âfea dl' atuaçao:
Acompanhar a efe:th1açà.o das nonna.$ e polil'ra.:: oi,1,h-:F.s. 1 !1J
classe du J:n rn(, I'undome-ntai e FdrJ~ação \1,:(r
Plane1t:r. de-J.~Moh,,cr e av.alisr, em conjun r- r-r~ L,ir,;t. { ,-:
de- ,\r :as do ,}toarta.nento de Pl,1nejamer,10, r r ·j,·.<H e
Espc<·:1.1.1 t (r,1 t,:: •a com vista-; a a:.mgir melas :.:b• .1•-,:1i''-RS 1!.>:
Asse!,' ,;;ra •. ,. rh:,.tar e operador,at:z.ar u,,t~i:i ;:i:; -~11 ,'..,i!.lf. ~
Din::hl e'.'. .~ ( '!-1.IH;tr.advres das Ur idades !..9.(1~ u.
~·· r • 1,1.!
C\lida.oor de Crrnnc&S, Jovens, Adr.: il<'S e: ldcsn:-:. ~, '1 • rrd-•iw ,t. •,
Opirrn,· -..1.mr.::: a~ ;1..,-c-stões t' Matériru no ãmt,.:•.i - _ ,, .J ·;'?f .1

,'Hnkip~J tia Ecucaçào no que se refere às demandaiiii
·1<:':,

·1,1

"IJe se refere à tducaçào Especial e Inclusiva junto às
T<

:1. ~\ ,.

c

o Oiwtor d<· Departamento e com as Coordenações

v::inais - OPPf E. ações que envolvam a Educação
_..1~ :rio fu(,;nmental e Educação Infantil.

rofü.:,.1.e:i, ck Edut.ação Especial e Inclusiva. aos

... ,

... e [n.,_,,.J~J- it:fantil e aos /\gentes Educacionais & :,

li -A.:1 fori,çih:; d.e-tr.U-.1Jiad1u se da!-!liíicam er.-,·
E 1,:,:·., ar ,:"l 111r.a1hc, iH1 àrnbto ,k suas,
b) ~-. -n•k~,ui :-.i. ,;,1~clusiva.rrent• ~uand
e<. e\'.i,t, •:~~;Jr ;uc: pertinente :1 :.i•a seç•
C) C ,1fr11::1· , r,, Diretor de o:v;,;i'lo q, .~,
k· 1c~~ rJ .J vis.:10 de Educaç&,:- !'.~pecL.
d) /\,.: ,1: i v vHJI <-' preenchin tnt') de _
•'
)
'),:
C) !-:. i.:.:-.1 m!' •. ~i,nc•s regularme <lc mau·;,
~e .c.,:-d:i . ,
a 1li,;1.,i;ãn <.: f tndimcntos i:i'11i,os espcc,"
f) L ,.,_r,,H r:..í 1.!iu e sne.hs.'1r vs d::idos r"' -,.. c-H;:
S1·.1erria Jt \. on1ci?al de Ensinv <le BaL,r-J.
g) r :u;r '..'i.! t ::t"itn ;J\o ::!e un, s stemt •,,
fc .ria\ào da ::1d<.,<lanta de todos .:is sujc 1 , , : 1. n vu,.'l•.-.:, J !•r .l
l _., • rd , }~.
h) C! ~.1;9 r-t-.!-Jre, e doc:enu:s s,·1b:e pro,."\'

e

~

aq1..e-1·~ de su 3' competência.

a}

•

i)

n,· ..:e% •fa1,4~ :,:, ~ !o..1no;
:o .ntitica·. e :•:ami1,har l' c,-ec mH junr·
.. , !e .... ç-1 : 1
..--: .in• .. ,o·•.,1: • 1JPPPE aç.",e'.i lcrmati, ·•. -::.· ,,,p,.,-1 \l.'rl n
pr t::•0r, ~ ... c·_caCorc;;l)tad<,:;•·.aOi, •...
Ht, ,;.

P, 1,_J,.1 e U6.a111.1.ar rclin1ê.cs 1.om os j,!.:~
pi! a o· .c1.1r,1 q Jflr;tr., às e-sp;:cif .::r.ade.s
ct. .•t:l,i.V ·.i,.,::t ale ,nd..i~ivo~
l} R: ;,r\"cr.L,..: <, \..:cr<'!'~ar1:1 vt,m;t p:il da'
\.-~-~.l•; •'-. u ..a.1·'.&d..., q..12:..nw à! J,;c.uss...

J)

1:

rr:.}

;,,.; ~•. ,.'

J,

r•:

~:a

;·1

;i

11clhor::i.,_;,.

ri.

;i;ribitt

•:

·,:q,

;· :'t! e· .

s~~

, v:11.i

1 •

1'iW-0lvam

profissionais da educação

-,,.e :. -~C:uc n.:-ão ~!'p~-cia: e inclusiva~
i. m · J de ~aun, com ou sem dcftcifncia. para

~- <ltde~
, 'ni:ia .,'v
1..:., .te
.... Ji

1.pc

t'TI

a'-'.tliaçi1o, regularmente matriculados no

, '1mpromi:üdo com a pluralidade cultural e a

vo;

.ür1;,ih:. ,;specílicos de acordo com a deficiência ou
~ p~,i.a•"'I~ ri!c,
'1~, fh.l

,,,..

~

d:. Planejamento, Projetos e Pesquisas

ce:>ernpenho das afr-.·1dades profissionais dos

..:onformc ,;:ventunis necessidades.
e atípico dos alunos público alvo da

,t· ... J,Jti·:;.,

'.::(Yta',O típico

,, :.ln,:a.;, '!C.m ,umv i le.gl:laç!o pcninentc à Arca;
, :1, rrnüs D ~panamcmos da Secretaria Municipal

J.~

l1

•

CARGO EM COMISSÃC : Di, .1,... ; :;_, _ .. ,
ESCOLARIDADL Er:sin r-;i.:,t~.· · ::,:1:~
IQBN4D4 BÁSICA (CA Jê.:J-, -;:,g1,'.'"·J
REFERf:NCI~ Si\LAil.iAL. :S,'"","
pela Lei nº 614512011

J - Slo funç-6es tuen-chds.
Dirigir o departamento pr.::s!and 'l

',

:!•C•,

organizaçAo e efe1.ivaçilo dE: t>,,.,lk,~

..)

e:

t:.

~·1..-,

Planejar e impfement.ar en {.ün~,_;·o "''
qualitativas na..'i unid~des C!· :aJ.1~t,,
Coordenar o assesS<,rnme ,to e 5 !,1. e ,
diferentes níveis e modalid, .fos de' 1 •1:-,1u
Avaliar as Divisões d.J dep.rt.a.1'1~11,,), ,;,

; r,

Opinar sobre

,t f.

d.5

qliesi~es t. :mite•.~-

1

.a.

1.

li - As funções detalf.a.dn~ 1.: dr :r,,;~ ~,~,~
Supervisioru,r e orienta:· 0 ·ra' r. ",,· .:l
Oríentaros s~rvidx!'S, i e:L .:-;".

a)
b)
e)
d)
e)

fJ
g)

h)
i}

j)
k)

lmplemenl::1.r jumo às u( Ídfük· .· !..

e

t

.?.

ident1fi,.ando pnond2Ces;

~; ,'t:ic ";~

.. J',1(.•.,cion2.i:, uigent.es;

.. ,,s (" !cl'.'
1q•.1r1 '=

., : r: •. cducack na1s:
11.-r e ai:,r~!cntar às

a1.:to1,d ...11 1' t r.orrit"C .:nl\!S quaisqua

J
\~
1
•· !-1.H)s
~ .. , -.,j(•. 4uanGo solicitado:
. l 1 ,:
1l11t;: -.~,. ,:~ 1 .{uando 'iJH(..Jtado;
.ir : , cr,di:rn t ! :.:if?..í.
:i • , ..:
4, ,".,.. u•l ..oliciud .. ,:
,. ti l.,:1; d,: 'r:; ')o•; de difrrc-ri,tcs naturcu. pa~a o i:!:~i.·t ,,,c,lv1mctr\)

~~'li'~

e~-

~ J :,! : : ma 'lv,e -\F'-' ,,:forma;;. ampiiaçào d& umd·i,ªcs c-,c. ,:ares:
· ,. , ~-: . lt. ·,:h,--a'!' r .lt'' porânra~, bem corno a 'cbi;la ~ílo p,e;·,.~nccntc à .irt:d
.., ·:-tL1si\~•. l''• , ~::r~ente comprumctido cum J ,'l:11.:d,o .de culturdl i

, 1 • .~

.·rÍ4 ·•J,, 1.~ no 1,:~""►' o~ 1 t"·ducat~vt,;
r.:· ).1 ,.r,Jir1?. 1t. r;,, iões ,;orformc dinãrnka ·J11 a·i.

necess:oadcs:
p} P!'opor inlcncnçõe~ e :!:;ôe,; '"'· •~. ófl'c

(lDEB);
q) Atuar dircl.amcntc nos poccs: -.., ,-! e ·i
r) Acompanhar, mo11it<.>rar <' avi::'1,, ... í·,

•

~ 1.-:ci•r1
, _..,,; ...~,.: medida~ saneadora~ óos ptüb . .:..m~;
11.1,,,.. ,1,.,_. • '.: _i-: ir aqudb.s de sua competên"" í~.

1cl: ::-r .,, . ;1

Mediar co[,fültJS "'rt~re ir<L.,-1,•r t
:,
in:egutariêade~.
Propor mterveoçl,-es e .çõ~.: .. ·. -: 1
S('rvtdores !>\tbordim,do;.
Prest:1.r rn!Crm2çõcs ,m:it-.,. ..... n,
Preste.r infJ-rmaç&s solve o d:<;.•11 •:;; .,ReprC".sente.r a Secrc'..afit, Mi.n :.. ·: ,.'.
Participar da elaboraçãn t 1.-.:l,u Jt:' .J .. "
Ministrar palcs:ras e cu;so:; ç ,. , •H,,·.
Verificar ju:ito àr- rlivi··<'~''i • lt" t' ! it

ati,..idadc.s;
1} Verificar, em conJur,to •.orr- f-", .~. 1i:.r:.
rn) Manter-se atuaHzado q1..anw t~. J.~ :.; -,
n) Fomentar a construção de u·n ~i:i:~r··,,
fonnação pare a cidada:' ia ck l<,l.lú', -r, '
o) Plant:jar e organi1.ar. j·irtn:n:"·, 1 .. f, ·,;

in, -j;,J. e, S .crctàno Mur.ícípa! da i:d,.. c.ç.ã<'· 11c que se rdCrt J;
p,r I:; 1·, r,,'.ct :::s Es~v!are:- de Educa.~ão !nhm•!
• c.11 1· .1:~.~ e pro,:c~sos de avaliaç:1::.11, :,:1,,, ~ 'ªª a atingir rrit',!!~

,., Hicas pvl IÍC<!.S edu.:acio ~m~

, J • 1:r,li.s:;1
1:

,,

M:.

·:cu1,.:,•

~

•
1e

,•roe

e1.cn1u.J 1 ,

·* t ,1,,,, do _d1t. 1:.,di,

Dii·w·r 1•
~!Y ~

lu

d

,>1

n;, a, e.. ~.1

:X,

:t ·v,

:.:.•· :·,,

.

~ ,,~ o!i1tlft1ndi
,

~

U.

::;1 1'1

.~etor 2
,r:ero" -1

CAI!.', (' EV, /';)MISSÃO QiJ:,!'tor de [li,-,!_:
ESCLJLA,ilIDAOE Ensino Superior Compi,;·,r
JOR~,-A D\ HÁ.SIC.&. (CARG-' H üRÁRJ ;.

S:

1

REFERÊ.1'1ClA SA;~.ARIAL: Kef:rh1ciat • '
cargo fcll .. c 1- g,rat1,.1ceçto sobre a r,.,:ncioa, ..

:,

~r

r,'

u:

I

l

.i \Oito, horas diárias.
·.~·~ ,:<1. me~ma rctáenda ou vencimento do

!

:mcnio Je seu cargo efetivo - Lei nº

,1

5975/;"0IC al\t.rYdo pe!a Lei rt 6 H:S/2011

•

I - Sl ~ fu•v;t,;;:.; t~~1end9is:
Oir?g•r a )1~·isi::;J prestando asscs:,oramcnt
efetiv·v;J.ci rlt~' p".'l1lkas púb!1cas cóm aciona:~.,
Plsne , . . r..: 1!i.j >'.'!mentz.r em conjl.!1{() corr, ·
aval.a J", ~: -.. .vi., a ;,1ingir nieh ~ ~~ualitf 1 .
A:U.f>!.•.,,n , f :H. 1,•en-i!iontr pedi %Ogicarr,, !
moJa :Hl!S, t, r~i110.
~

Avfi,.'!

Opinl:I,

:.~ ,1,..::• ,. Jr,1jades é'i.C0.,1:,,:-.. prv;,
a· :;~~slô-.!Ser.-1..ttédt >roâmt,

•e-

-:a.mei,:o no que se refere ã organi;1.ação e

l

.~J,ci1hO
•

\,l'

~.,

t,,.~

.r ',Ji:'1.,

.1

ações educacionais e próccssos de

1,J;i,

,tanõ'l as esi•.ei:ificidades dos diferentes nlvcis e
, ..,

~ ... :;;e

inf11n1il.

~ ecÕi!~

-.

Q.:d

1

.:'~ ~.t1

~advra.s dos problemas.

s :k su co:n:,ctência~

li - A•, f,mçõ ... s detalhaáas se das~-ifi.c:am t:n
e) St1 11c'··lsi, ,"-Z.' ~- nricntar o 1rab'°!h,1 no fül'I

•

./' ;v

bl O ,.e .lat ,,_, ~ 'P\1for,$ _..,un,".)rdír 1dos qu.:.- •
e) lff . . t .:nei,t,,: p. mlo a;; ui~idadcs .:scolarc~
dJ !\A/d sH,.··t qt!andopro,ocacc emsi;w,,'1-·
e) .~ Li 1· 1: _ , l - eam:ohar n1;Õc! .r~-rmati
!>1.· ·,,iciNt'.-, ~.U:J<'rdinHdo~:
f) rt i;Lr:t&r .:. .,::;rut;:.çãc de urt, s;stems ~ ..
to•·m11;1.l:o h1 ,;i1fadania de todos C!l sujetc,~ t r
g) ;-> ~ntJ.J!.:: o:gw111...ar reuniões c:,m os gt., 1 - ~
C"-r-ntuais ~e,~ss1dades:
h) s.. >.::< 1s.1 1...- ,, p'v.:csso Ge n,,~:-icula 1, r.zr,,
p.1 a o ger "TTL iamcn~v de dcma.rictas;
i) O- c,.":t t· ( ac )rnrann.ar o proc;;::<:W de cl".'
j) V f •• :.~ l.J •:• •,e ls u:11d.&de:i csc .ln_res a ~---:
j,

k)

!)

~

111) "-

,..,
n1

o)
Pi

'

,.

>.

'

,,,'

.,, • ~,

;m,J::es$a de el:,J,,raçàc .:-:

!,, .;ir i• :

,;,co1<.T na · !."J,Joraç ·.,:

'. ' ' : • - : ',li, {" .
' ~:::Ca'.brit -./-.,na

~•i.1!

.,.t.

r,prcrnct,do com a pluralidade cultural e a

·•t·.

.1 ... ,

'í: ::

•t

-4,,

· ...r.o.., ncr.:.:-is:ci2ul:::,, de abertt.:.ra e fechamento de salas
! • iç )eç auxiliares das unidades escolares~
~

dar

T ...... d

""1d~o~1.-

<'!.

.t. Jl
'

•

T

;,,,e-riais e 1ccnológicos para o dc~cnvolviml!nto

j

t~r 1.

'

,.

-\

l'
,111'

i

,scusst(
1
·vulgl ·
~'i',<d: • ~Ul.!):)5 i.;u,
,vime:,
:-.1 1.:--t,31 .) Ccscr
: :1 e-:.:~· Jdi:'.Gê::. e p '¾~1biiiG

• ,,. i.•.J·::! 1-11_,:;wto às,

,,

1

1•

t 1dc ,:f: Trabalho Pedagógico;
o s:,r cx!:rução, sugerindo rcfonnulações
,{. ;{

· ( ,1;, ; ~.

·w•.,_ .);

,,:·ri c-vmo a lcgic;laçào pertencente à án.:a:

••,, t. • Ci<''( ·rtte e do desc-mpniho dos alunos, cm

prá

1: 11\ no.:<, t-m articulação com os demais

' <

.: ,q:. !. ,n,!;,:,~c .• intc,
1.1 ~r·..:ct. .1hrt~-.::onc

t\

,,e ..;-1·

a comunidade escolar;

,!'r,í,.! :""1.iicws, cur,forrr.c: dinâmica do ano letivo e

;,1
1~

. , ~

\,. :-, ::
/

UJ

.,i. ·

•::r
<l,l

I!

),

•• /'';, ,r1'.-i"a

q)

,,

.... 1. I.J~,

Ji!i:t;ao

! _ :-- ~:

1-•.: 1

., t•·· 'JU,

fic.1.ç:lo de documcn1a;ão escolar;
&n•J 1-::·nç.lo e tech.imcnto de classes e

''
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,,, .. • ... J,_i

CARGO EM U)Ml'>SÀ(

ESCOL4.. RH)A!}E·

L':11r-

S ·

JORNADA 114S!CA (CAI.{;,, ,·.,
REFERÊNCIA SALARJ.' !. P <e ·1' '.
cargo efetiv,;:i .. grat,:ica\,2 ~- t
5975/2010, ait:.:r~do ç. •!.a t . . ~ t

.:.cão d{ :a~}% da rncsm;a re1;-:re:1ci,1 01 Ycncimento do
··.1

sobre (' vc!1..::men10

:~u cz.tg:-.

,~i:

fcli"o - Lei n"

1- SAo runciltt es.!.f:n-tía!s:
Coord~nar os trJ.b·1lh1~ nr, '.,.r;i ,,
Prestar asses:rnra:ner;tc ~· ·::t•l..
ao acompanb....rr-er.10 ,.: a

,•

,..

.··1

Convcniadas,; 1uis Esr.-olas :an, ·
-~
Supervi:1~ona1. ~rien•c.i,r t. flh't·'· ·m
,

II-As Í\!r,ç.ôcs -Oets!>:idm,
a} Supervis.~o:-,er t oi ,c.1t..-:.

;1!,.

...

t~

11,,

, .., )

• ~·1

11

11.

J.-.,!1

:,::~{sdaS,,,iedideCitdv):-ii ~i-C i;: ,:sCon\lcniadas

1

.a:• ,1 e, , iHU-,,, quando pro1,rc1cado,
, f ... .:i:1,.JJ ·i:
· ~.;1,ular d&•, Orgaraza,õc:- ja ,, ,;l1::<ad•·· Civil (OSCs) ..
•• Ji

,,

1•,~~ .,~2{ i"f
)r1

formação da cidad& ia · '! t C:11,. ;_ ; ,.
h) Administrar as v;.1gas Ci·áp:1r·1· • :~.-:. •
Conveniade.s,
i) Rc«ber, dOo 1isar o •>ri< "' ,, , ,, ,j,
Unidades Je Crcc: 1h· e :=, r>!= H• ;;,:,t•;-,
Educd.çào !nfanti: do M,,,,h.if ,...1( r'3j) Vistoriru, 3\'aliu a..t; CD1 :i \ ~,,.,
: .1!
novas lJnídaôcs dr: :r( :hc G....: .'r
de F.-ducaçào lrfarl!l d<' "'< -'•' ·
k) Assessorar e: orit:'niar P.-. (: r:
Convcr.iadas e da.~ t ,S\· \,!.!; P'

,

I t;;Muruci;wdcBauru:
•~a ;,,•,:,ç<1adc ( h,,1 (üSCs) - Crcch:·s COi1\'("riJda.~ nas ações
h. u , •~.,: .. • !'.', squis.fa Educacíon.-ils - I.:,f :•l' ::
1:. · W! 1.~ ,,,,.,rn::nte ~•).nprumclidc, cem , 1.Jr.ri:-:1 je cultural e a
·;: • 1 pr ;__ o;. , < .1i::ativo.

r:1

,;. i. 1 r

·1;õf•t

·,!i~oc·i "lí
· vú f1 •'

·i;<•

.,. ,;:

J-;,,fl g;
·1 '\

! ra au1or:z.aç!o de all<'!r"1,..J~:i ç •n~!{V'l ·r,..:nto de 00\'3'i
Creche:; Co1wcriuGas -.: d:-:, ,:!>~~-sr ?articulares d-:

.J'

Jc do • ..i 1cnt~, rara aut,,rii:-1~..1,:, PO :t:-1c.ionarnen!,.. ,1.·
·• ·;) - Cr•: ·hc'- (c,;w.:n.a ja-;:. ,...... ··r,,._, 1a.."> Parr1culan -

i"

.H'..!
~!

1

(

-sí.• )rgan .. .:·;,,e.> ci.;

11(

' ·, .. :pio Gr, ta-:r·1_ qua.r ;-,,

,('

.!

q) Ministrar palestra.~ e cu 1 .,,1: .•i~:: :.
r) Assessorar as equipes e·, ,1 1 . il~•
f'articularc.s de Eduçai. 1:0 tr ri, 1,, ri•
verificaç.Ao d1.• clo... Jr 1er, ;,.;- ,D
,, :. ,
s) Propor açõc~ p-.1ra n dr, ·r -t • • r,1:· •
da J-ducJção

1,..:

, ·;,..; !,: SC::) • Cri.::~,,..
. "( ' •< -: •::, pt'ÓafOg <,

·,;. Ped&.~•")•:iC<">'

·s

Creche~ (',)fi\'C:t'jia<léiSc (' "'!I ( r e•'' '!
m) Colaborar .:om a bpt.n1~a(, k
Infantil do Mu'1idpi.o d t.i~t: ,_
n) Acompanhar. mor,ilorai ::. ,: :t
~o) R-eprcsertar a Sec1e1a.ris M1..n -, ,d! \)1 r

~ •.,c,~--:;a,.·

['

eritr: .r )

Planejar e t.-.:er:i.:ir rc,

, acion,:,' \'lgc-rrr:s;
.ucicd~,:I, C\t.,. {OSC:.} •- Cic t1c ;_'e ·,-~niad:1S e da.-.
.: ;ria h,fo, 1cipal de f-.oucu,ç;;v i:.o :~11.1r.1..:iplo de Bauru

}'''

Viabili7..ar a partkipaç:i~ e-os. c·:fr<;_
formativas ofereci :ü:.'!o p .o :,, l'• ~ a:·T:. .. ,
fomentar e construç!c Ol t1. ·.- •; ~·,. ~

11

• ·'-!>Jipes, :-t !uç~u.-~ :,ara. t.!V:>-11·
• rias dt ~ a cnm;eetêr.r i~.

·:,,

Creches Conl'<!niadc:s e d.:~ ':· • L;1.• r

super-vis1ona"Jdo

•

•

!-:-)-C:·:f ,e~ Coilve:.1.Íilà:l." ,. ,,:: E-.:o:.a· Particularc-~ .:1,.
1t ,..,êl.S;
•.:: r,·,

:i,1,~

, •

d) Manifestar eTi rn:...a•~õe d..:,,. 1 :·,·., 1
e das Es\.'.oia:. Part1cuia; s ,; : - . ,.;ç..,, ·
1!) Colaborar com a r.porat to t..C ::!.·r,l,r.. ,.

I}

~:;;.•·,

"1

sobre normas e lecí~~aç . .!~ e i . i

g)

1.

~,

e) Orientar d:retorc$ eco, ·Gi.:i,: '·
Escoias P:miculare~ de Ecu\'. .p t

f)

io ..~
,_f, -t

1

1~~ •

ç

b) Onentarc! sen-;<l.trr 1~s' ,t,

~

~

1

,: ,..:_

J

Organizações rla Soei ~é-t1dt Ci\1
Bauru:
Avaliar as Seçõ,:~ suto·di· u];-!, ··
Educaça.o lnfai~t•: do 1,-1.,n., ·iir j,_ t'
Opinar sobre e.s q1..e~t~~.!i.::: ·ni--t ~~ :1.,

Secrc:Llrio fvlunkipal da. •~,j .ica;tlo 10 que se refere
1niza,,.:~s u:a S.oc1-cdrGc ;.~. l (0:-".:::s) - Creches
'e Baun
~i>io ~v)..:. :.Hr:!'lor-.:s e t.·cy:1 , .. ::01••, 1 .:dagógicos J...
as Pru1i.: uh'm.·s de l::'ltlt ac~•- ·1fa• l!I - J Muni..::Jpic, d

;1.>i1~.J!r- r•·

·.t •.

1:

('f

:<ai:
~

1~ ,-:-

,. l'

.~

:os d,,~

".kgd.n:/;!Ç'~·i'! G.

,. ~,. .,,inistrs.1 1/2..\ rJl)n~ua1!),
t1d! de
I chr.-. ,: tiu ;:;.{"''

• 1

..,.Jlicit-d ,;
··,,;J ((,$•, s)

·e~• e das l-.scolas
· 1.~· • .J<; Jega1~ e na

14

•

Biti,le ~e

func.ã, de' Ci::ni,,tnÇll.

Pe~, -t.,,1,11rnt,, d•· !..J1 u• ~- ,r•fam:it
r H ·e~. J:,, 11.:" ?'L ' : n•e111ie~H e J!u::tieulures

AeeR,fl 1r1:1

~ s..âU.1SL

ESÇO! ,._ 1· f. ;p,1 i E.: EMino Superi ~r Comu't ,,,
JORf\ J, l).'_ B • 'CA {('A..RGA H.tJit ÁRI/~ )· t.;· ~c,m n;n , 1.1~
REf"E•-'·"'c'\~AI.ARl4.L: Gra.tiflcaçih..,0e:!~ !1 {;.1\'t:, , 1 1 '

.~. r. tu r:, 'oieo} .,oras diá:rias.

r

1- Sio (unções nstncia,s:
Assesirnrar o Dif\!hJf de Dn isªº• [ retor dç ' , ·
pcninC""".tes à su1J. Lrea de atuaç&i.

~

•

\:a:'go irkt,vo- Lei n11 5975/2010.

e

;,,,,,

Acomf tnher a cfetiYaçào das nom,as edu~·-0i.:iu :,i

.1!,

ir,~;•

,.la Lducaçãn no que se refere às demandas

'irga•,i:i'll,ôes a ... Sociedade Civil {OSC) - Creches

r 1q

Conve .ied: "(,., Município de Baur J.
Oriem~r t A::,;:·•1sornr, jun~r.:,en'c com
pcdag,C,,..;i:1~:i- i,~ _ ';r,p.ITTtr..aç!'-es da ·;:.;:leda{,.
seçfu,;
Opini· !L! < .:i.:,:rt(:es e inat.~ria:: hn âm~

.-Jr411l,

ç ru

de aJoio ttos diretores e coordenadores
Mu icipio de Bauru, no âmbito de sua

.1.:' ~ (J· \

• l' .:: ,·

1

e ·. u;1 .:omr,et~ncia;

li - A~ ftrn~ôt:lil d e-ta,ha.da-s n das!ifo:am t:r':\'
a) F:x.•-:\--..l .,r.; :r.1~ ...1,0 nn âmbito C!c sua seç.'•.

b} ( ◊ f ~,1..,jr ... n il '-' ::..>,rctor d: [);1 \~.ão a
Cr, ~ht: C 11• er· ia~as:
e) Ar :d:;.:-r e: ü·,er,tar o pn."t~'1chil':-•ento h.
Or !I , !<;''e ... d..i Socicd.::.-:1(' 2tv (,Jsc~
d) 01 :ntc. ~1, ..i.111t>nl'e com<• JJir·tM de l
$i.tJ ·r· ~•t· L: j~1 1 t:.f·c:ivhçd0 d, i:-1ano ! •
(O' ;\· C ,., l.r:~ (',:mvcnuidas -:io Mur.,,•.
e) L __ ~ . 1 1,;;r t mai:-..ar os c't-dos r·
l.;1- 1• .:1 li•J lr Bt"I.JrJ. cor.tab1hz.:,.r1óo-os 'ili
f)

•

.,::.J -

11

:~t.,•1,.1,,k•'

1

A.:::..~:Lr:

:d,,.•~· J e

15t;~)-CrechHCom·.,

.,

r.

'1

11;

"''hi;

...,.:..s

~,,vr.;t ...

3 ~.{ ... rn.:i

1-i'

,J1

i,
••

·,t

\:ivi1 tOS( s) - Creches Conveniadas do
J r.p-;;ril t=1s;

a.~ ;,(ir neío e~ con\'ênios com as Organi1.açõcs da

l

.. . .: -,
~ •

.,,,11

r<.

~-=- Jo ,:vm a pluralidade cultural e a

•t ,
: •

,o,:'t.i.,i•.rí,~ Clvl' (OSCs) - Creches Convcníadas do

m. . ~

J,

t:.

os C,)ordc11adore.s pedagógicos das

,,,, bct, ru. pt.·a

da E li

k) 1·' t: ;e ., ~ ::'ldo q11n.·1tc k._, ~ ;:.ussõ
1) Fr, ~,•. ..e,,,:~ n. 1 n: ..-!)-,( l llS :1{ i 1bito ..
i,,, ,..,. ·::,; J,. ; Jt C:'1\~0

::•:teJ,c(t'> sobn: 1iroccdimentos pedagógicos,
.:í,;,) c11 Or:iani1.açõcs dH Sociedade Civil

J\.'•'

g) :-\,111t.,W!f r~ ~-.:r-sin..ç::'lo de un, s1.<,tema ~·
'"
13, ·,t <' ~ i fo1::..r '4 dé t-;Jdos 0~ !->Ujcit•··",
h) (,: t,._•, :~r ('.1.• ,, a t.puraçâc de 1t.núnciõ t:'
M d•· •iri j. ft .1Lr.1 qu. f Jido::arn irrc~
i) Pl<. ,,, 1 - ,e- cr.-!.n :i:a.r Jl•"'llirnen't ::om •
Or a1ci:i:<..
d1. -Sv ·1eC:.;dc- Ci, . OSC
t .:, , t: , ii
~ 1,n,.r 1~.,rnt;••1t, p ,. ·uais.
j1

Pro;.elí.? Pclítico Pedagógico das

11

•·1

,:::inj,m10 co!T, o [;;rctor i !
'. ....

e rgs1 .açfte; d3 •~cciedadc Civil (OSCs) •

r- .

às questô<.:s

1:1t :,,'i·J,

t'

.,

or· entar quanto

1i..

.:•: . C..'·:no à lcgislaçao pertinente à área;
i.i,s De~a.namzntm: e Dh1isões da Secretaria

15

! "t l ,\

Funç1lo de Con íla.nç:.. Q1.r fo ;j,-t. S ,::f.h~
ESCOLARIDADE: f:n,in S,.;,<1; _,,
JORNADA B\SlCA (CMe,;t, : ·,:,c;REFERl:NCIA SALARlA L: ,;, -, .. , "

t~

(}

I -Slo funções tsser,d2ii!:
Assessorar o Diretor de D 1slJ r;i,;
pertinentes à sua área j,e atti •11,.~ ...i.
Acompanhar II elabon,çlc" r~fe... ..,, l __:

~.

h) Representar a Sccrc111ri...: Mur. ).1' ,1c
i) Propor açõe> para mdl1 ,ri» w ir,·:,
Municipa! da Educa.càc

di ::-eote ;~:) C~v.JlW. P~:11c,J'N:- :te 1 .:,; :i;ão !nfantd dn

>,

, :;(,J,

J
•,

:

,; ;

?·

,n

-

•,

11

:. ·
,... '
_ r.:

'.," ,~

(

rt-dagóe1cm: de apoio ans J,rdorr~ , coordcnddorcs
. !3aun:. r,o, âmbito de S\'P S<C ;t.:
·[ r aqu,;ié, d~ sue cc-mp.:•!•~ri,. t ·

,. >lvidn

r-,1S

ment,.

·e

[s,:oias Par t~~u,;_ir,;.; •h· (f, ieaçilo Infantil:
uocurr:c,1!.~ç~ • 11 i-11.1 ~ ,'; Trabalho e o

a, ~'" : , .-, 1I;
~• 1 ,:- -t Coordc}~adorcs Pcdat.Ogi:P~ M b :.- procedimentos
J • 1.>' r~ojetC' Pr,Htico Pedagó_~;co <la, e::.;0lt., particulares de

•

1

1 , ;.

"

formação da chJadar1ia:.: to,k , ,•
f) Colaborar com a apurai,,ãD de ;: ,~ ..•. 1
funcionam irregulamer ·e.
g) Manter-s.e alua~1ndo qt 'V\lt' •·~ •.~ ,,_.,~

·~.,.:seo,,,f.8(c,it·o)h,o,rs;.:1di.1<: ,.
.J -::argo e(:tivo- Lei n' >'J• . . ·::q\fi

")~ 1!

\( s• ..":'1,·1.- !, ..,

l,

li - As (unçõ-t:s de::aU-,.lid!a: te dt:li~ r,,;; ,i
a) Executar o trnbalr,.~ no :~;·1t· r, 1 • :.
b) Cont-ribuír to•m o ')!ret, • i,·! r , i
e) Analisar e orienta, ju, ,;:1 • ;r 1;.
Projeto PolitiC{1 P1~d1gt !;ir.n C·!' r: -:. . :d) Orientar, 31,.mtamc.n\c ,·om 1, :. "e'•
pcdagógkos, supervisit ·wnd<, ~ •tf' 1'
Educaçao lnfanlil;
e) Fomentar .a cor,:s1ru..;ac .. i:

1":_'. SÃC PAULO

t., fé,. ,f .... .

i:

Munidpio de Baun1,jJntar·c11;,• 1" ..., ,.
Orientar e •~e>Honr, ju,1ta1,c,-1 r.1•·

pedagógicos dns Es.<:olas Pt 1.1ç1,,l .. ! ..
Opinar- sobre I\S quesL)C'S e .1<1,~: ;;;.'.

1:

:r ·

h.

!i\.,1,

)1

riy.;;
, ,

,. ,:1·,!,.,

".,,.

,--i,ente ..:(vnp1oJmetidc-

C(•n\

1

p:..i~~·tJ.,,je cultural e

,1

·ínr.:1tivo~

1

·1,

•• ,ia:e.s

de [;(!1.1ca-ça,J (nfanul ck ~'1un c:p 1 de Oauru qu-.·

: r,•,;.
· ··•,•ri:-,,orân>~. bem e-0m0 á ,,:v (~::1~~ ~·r ilente à àrct1,
·,:,;· ú i~uand( f.1>lic,.i.a:do~
1 ·, ,., ::L. i<' -.,, (•,nos ó:::··1ai:. ,)epanarn,::;f1 1c,, '~ ) vis, , s da S~creta 1,

•

1<i

Dfl'ARTAMENTO DE PLANF.J• ,,H.:,1 :;, J •i>< "' ·;,, i' PESQUISIIS EDUCACIONAIS.

ESC e~-·' a~, 1 ~ ,J.t:. Ln sino Superior Completo
JORr l.!.l,, f .\.SICA (CARGA HORÁRIA): 40 ( '\>,NJ ,,, } r ,,,, ., ,
REf[::.::tNC1A. SAURIAL: Referencia c.20 co 1. J, .:,i·c .:r i,...,; ,._ 1•
pela L<1 nº6145!2Ql l
1- Slu- funçõt!s Uli-t:ndai,:
Dirígli o Jcç.•11.. ,,n,:t1to pre!)tnndo assessorament•

•

organ &';a-1 , e ~li nwao dm políticas pública:s
Fundr 1ental, t~· , t~a ·ãn Espedal e Educação de l

,, ·n
::~
· -~

Planej,1r e inip:eme-,itar. em conjunto com as Di1.•;,•

e;

v

i1•;1

li - .,

t,.n.1.;1·:

! ..; ..., 1el4

ujus

t

.1

t

r1,-H_Q.::s b:K·o:are:,. de Educaç4o Infantil~ Ensino

e

N ·~•-~~.)~

., ~e .h.:, ">~ta.d.iras <:os problemas;
.~t:1 J•:'1

p~,~ .H

0

'co r··cridt.des:

t

.gcNe.,,
;•,a·

--~ ,-:fl"pi:·:ho das atividades profissionais do.s

::~-

~'r ,,;.ir 1r,,,v71·->;tç{,.~$ ~oln: •J desempenho de Ct,
'1t' ~ t ~
hJ R~pres-;ntar a S.ecrctarta Munidpal da Educaçs.c •:r- e\,

i)

•

~· \ ,tr,,1

,.sal :e,,,,, cursos que oivulguem o trsr,

• .;

,. 1., t'

~'

,Ul!'l"CJO

,J;
.w•i.:itado;

r,h..,"~,:>1

~,

r.,

o,

jt.l '1 i0 ~ •.:'•li1.it.l(

1 •

,• ,, 1tior , rr .e 1-IS civisôes a necessidade at .- ,,, ·r;:
iua.i.e~
kJ ·~' . i:'icar, _.,-., crn,j;;rto c<1m 15 divisões, as de:.•"·::'' .1
1) ,,, 1u;1~s~ .•. ~:::.:i, ad0 qu1n:l' às discussões te◊ •
m)
•:, 'i"
1 11<.1•u~io OI! um sistema de 1•t •·1 \• :• • • '•r
,
,..;.\.;.- ,.',., .J,-\Car.i&. üC rc,dos os sujeite~ ..
ni , , •~J.,
~•-' 1:,1 •. j . .::amente com as di\.,:,

j)

u• e.1..tuidaa:-s comp4'tcntcs quai:-quer

w·d."11,d~s.
:J\:1r ini·Jr' :a,;,}cs ms1 ?tudonais quando soi\, .,
1J(

f)
g}

1·

de :,ua ccmpcl<!r,cia;

se classificam em:

n en~ar o 1rah.alho dos integn 1
b, :.~r r• l ,. , , :;, b".:-. d:11;~i1cação quanto às., 1
C"! '.u«•l::r 1•:r.i.:1• q::- ;,." \m•1i: ---:it"s escolares norrd} f,' ~,ai, ·
: , .. ~"are- p-.1(ss1onais da edui:..:
•j\
?. .;! : '
~; 'h ; -= .11 ~ r i•ç ~,;:, e uç<'-c:. fonnativas qua1, ,

ai '·· ·cn.·i.s•1

Je avaliação, r.o,n vistas a atingir metas

,r,,.a j-:~ %<:c.lart s repcitando as especificidades dos

b

t: ~,
1

,1t.:t1c.,oal dJ EdL-cação no que se refere à

1:ic , '"
11r

qual1t 1 ,, a. u ..:, ,1 1 ...,.i(r.:s esco!?rcs:
Coorr' na&, í' i }tA~orwncnto e a stipcrvisão ped;;~~•~[t,~a p
difc i. ~; :·r .~ • 111odaliJ&,1e, de ensino;
A\la.fü. · .tS íJi t<,~•?s io dep3.nnmento, propondo t r:.
Opir..fu :,otr,· i:: 'l"'"::t1n e matérias no âmbito d,;··~

e ou~ (oito~ horas díérias.
,ri,sg,, • Ai\EXO VIII àa lei nº 5975/2010 alterado

1HJJ

··; .k;. e a;5,.;s pedagógicas cor:1 ,

1j,
lCr:1

tom.') r.. legislação pcn.enccntc à área;

,,:;

,!-

~.i

~1

~

..:,)1:1r .>metido -.om .a pluralidade cultural e a

.. ,;:: ...J- ,fonre .jnfirr.ica do ano leuvo e eventuais

:. (, üc [ ~sc•1volvimento da Educaçilo Básica
' c-ã..,:;

e,;ucacinnais.
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r

l

\,

,'f 'id•J IDE SÃO PAt:í...(,
\C í'll •.,., ,)S EPESQl!lSAS EOUCACW'-JA!3

0Cf'AR1AMLN7r0 PC:• i ,•. ·'

CARGO EM cn~m.slc ."ll::,
ESCOLARIO;\OIE: f 11.sin<' "iqi..: :·• -·,,:
JORNADA ll\StC'A \CA 1•;,', 1',<'>'I ,.

REFEBÉ'.;NCI \ 5,q '\ºli:·
,1
cargo efetivo - 2rati'k.aç:a -;,,-;r
59751201 O, alterado pela L, r.'' ó l J ·
1- Sio funçõu t:'!S't.!!d•is:
Dirigir a Dr,·1-.ao yrr.·;t....nC

1

•

J,,

,

-1\~ ,:-•.;

r1t •. ~-

#

1t ,~tis~ouO(((,it{l~honu<lh\vl,.i: ..
,r;.i ti,·ação 11<: 40º/"' da rncsmq ·c~--~~u:rn ()1. vencimento do

J

JI

a'ii

efctivaçllo de f-Oi/t)ca: i"!)b/ ,.,_

de .Di:p;:rtamento no UH' :~e 1-:f,•r,::-

organi111çAo ,..

· Edu..:,1 ão hft:ntl'.. Er,;;n'1 ·.·n/an :·ntal, Educaç\1,

o;,

Especial e Educação d; 'º" · 11 "> r , ·. 't
Planejar, imylt.rnent: r •! a i..t!·~:
ações de envolvam a dh 'sâc. çc m ;,,! i

1•
;

!i' ;· ·,

,,; , 1•·,1

·-"

.:- .1,:

,ç

:i

_.1,1ento, c,,on·c1,a,;G-:::, :i-

~

· ;; : :..: 11,·•, .\cUbordrnaJa-i

j •eles e'i.:t lar(!:.;

Orientar, Supt-rvi~ionar e a'11Jli1u i_. T• .~
pedagógico preste.do ã I rw "'~i:~:,
Aueuorar e orie,nt&r pcil~'-t.:.'!~. , :•
de ensino;
Opinar- sobre ,..s qucstJ1.s e na1r.:1 ,.i- P1.,
1[ - As funçõ.H tJeiafhe.Ja~ .t. ·!:.i- . :r

a) Supervisio1~a~. orn-n~ar

~:

•:

j)

1)

m)
n)
o)
p)

os I' ' ··,

:e

$\,l

cornp::ência.

J. ,,

formação da c1dadartia 1..; t,)di.) .)• l
Prc-por ações parJ a rt•-:!~,o- ':l • ..i: ~}
De-partami:ntos da Secn. ar ta;.\ ..,1·
Planejar e organiwr re· ni••,,;~ -:- ,
conhedm-:m,::i.
Repl'esentar ti Sec:n:1arir \.~ ...., ~ 'r,
Manter~ic atua.lizadc. q •. n,, <.
Ministra~ pa!esr;ra.s e cu;;or.:;; : -rl •

q) Propo-raçt,e'.i para rr1eih••Pfl' ,..n .,:
da Educaçto

r

1

,;,

,;,

, ,<
.r

u 1~ ,;;'.,.1,. 1"'

i•

l

1,;:. e:,

,,,

.;1.1~:.r

Educação Rãska UDEP 1:
A1Jx;nar Of ges10,es 'ia · .flihtm,r.I{,

k) Fomentar d con5truçâo

.1..;..;r,;las de

·te,encie1s 1igcn1es:
f, mand,11.-. ,lo S.~su·ma Mi..r.• -. ,:.a, je :. ,
:10,
·"'.;·')(!e Jc ,(', ··•~-~ nprimor;:memc, da cuitli. ::t ·:; du e:1 rt;?:I do Si'ilem1:1
~

Municipal de l;:."1.Sl'1C.
e) Orientar o~ coord":nad< :~ .:. ,, -:
alcndcndc '3CS difere1te •~11.e,• '1 •
() Al..:.Xiliar l equip.: e,.,u!.,r ~ ~ t. ,t,n~:~ ...'.
quando nc-...ci:;sãrio.
g} Orieri.tar pcdr.gog1.;-:smc1,ie. ·: 1·•(• .· !,. t,
1!<Y;: 1 1

1

1

C\ •J'.

b) Orientar os s,:::r,. idr-u s:,., t,r,,.;:!,m1 1·• .' ,.r,
cJ Planejar e ·x:x:ut{1.!· z•;l, 1.,. cJ ., ,
d) :\.si-essora:- a Secn."1a~ia ',E r.c. e<- r ·

h) Acompanhar,mor;tor-"1J
i) Acompanlm e oren:a,

,e.

•

i't'

a

't!1lancjarr,er.h1 e ,\li,..1Gade

H.

',h1 ;1i: r:... ,. n,i r. :, ,,

,. 2 ;a . ~r ,i..,•,t•
: "1,._

1:;i\., 1,

,Jr

. p . ,.,

:i

rnl-alh'- Pedagógi<"O.

i.

1álise d.rs <ia1os de ir,,~t" V! P.es,t 1•olvimen10 d,1
ú '\.

71ttas :c,1tiv.as ao~ índi.;c.~. n~ q_u; 1,l? :~ na ~ducação
for·1prurne\idc, ctmi ei ,·:,Jf ,1•d _!,,: c-uhural e 1

,l,,.!'1,entc

,.e X•ttivo:
,r

~.1

•·~·

<it 'i

1

escoh::- ,fo~ at,..::ins

t'r..1 il

•.:uand1~ ~•~!iClt4d<';
1 ,;

i..1
·rt

··1~K>rán1.h!, be1"tc,,m(1e · t

•1,,•1st
•~ii•

,:1 ,a

l;/::1,.:

J.}1,•1tr, rH.. enteaár.!«.

~ucaçâ•J quando solic11adc·
~·i'

ci,mos::kina1sDcpartarr.,;:H·..,,.J 1 1:e, •ariaMur,i<"ipal

•

,z,z~ I IJ

PRoc. N2

i.:.F.:.O::.LH::.:AS:::::::::J::t:::3=·==::v"--;.

PREFF

•,;(Jl'AL DE BAURU

DEPARTAMENTO DE PLANE..il,•••.lF, J. 1 ;:., Ui l E. P!cSQrnSAS EDUCACIONAIS
BIRETOR BE 9!1 :,; lj E., 'l11. :11':,. 1,1.Ç.i. O BE ÁRCAS

!&2!'.J;::,,is! _g! !l!!.i!! ,, !- 'l:.!'.E
.tunção caracterizada como Chefia c'e. • e ·fo

l"!S ,~ 1•1.

_

•

Fundi, de Corifiança: Chde de Sedo
fSfO~ i Hl4.DE· Eos·
JO!C,'.uJ. bÁS(CA (CARGA HORÁRIA):
(u,. ·;, , , .,,, "
REFL ,·,,_tl''\ JA SALARIAL: Orattficação de 20~•, - .: .. , ,ii-r, •• • •

,o

•

1- Slc- funtôes essenciais:
Coord:nar a ârea de conhecim;::nto de sua atui,; ;.:. ., ', '
Dtretoi de Di1,,isão, gestores e docentes das Ur.idao .•s l r.1, .. -.
Acomr:!1:nhar a efetivação da., normas.e pofíticri:EnsiM .-· wct.:i nental, Educação Esr,eclal e Educa~ 1
PlaneJ.:-r. txecutar e avaliar, cm conjunto com r, •·7 '1'.'•J1·
f, , .., cont r1• ·¼( .::i. com vistas a atingir meus qualitativas ,i•.t.. L 1.1..,a, 1:- ~
Asse-s,, -r.1· ; orientar pedagogicamente os gesto·,:; :: 1iH .•·.1 (':...:.espe-~ . .;, d..:s dos diferentes nivei:; e modaHdad~ :, G
,;,
Opin.t' ·- )tfe as questões e mat<:rias no âmbito de ,- , . ·1 , •

U - , ; !•rnr,lk!, de-talhadas se dassHicam em:
,\: t.E.i,irru- a Secretaria da Educ11çl10 no des:e: ,
l.1. 11:.~,.:1 1 de Ensino;
b) r,; ,t ;') i'. r a construção de um sistema de e
1c,· 1·,i; 'o <la cidadania de toans 0s sujeitos ,:1·
e) PI .1 H'Ít-:r, :::-.ccutar e acompanhar ações formal
d) O, ~·ruu gestores e docentes :•obre as nonr. •~
p.: ~t( _L.:."'.t. atendendo aos d1fer!ntes níveis r r ·
., • equipe escolar na clbboração da ; ~
e) '\
L.'- \.'<· ~,,;:r;cssârio;
1) Or; ~ntar a daóoreçao de pla'nejamcnto, replao;. 4
g) C: ~. l,, e accmp-anhar o d-e::.cn ~oh,imento de .:.•,
\: ....:.. ü~ r\!ais necessidad<·~ e i::ossibilidade~ ~ ·-'
h) :"• ·.,.r ações para melhoria da prática d.c-~r ;-,

l ll l/1012. artlgo,f" pardgrafo J•,

111•

u :i.ã (oitol t,o,as di,rias.
•~~. V..} - Lei nª 5975/2010.

!. ,. •

•;,.t•

íJ éir1 11' ,: in

<i

, a~ i.,r,icajes Escolares de Educação Infantil,
n1~i+J'

,

•

,~

,.

i(l

,.

:.

;is servidores da Seu-.:tane. da Educ~
organizar reuniões cornos gestores :,
r. 1 t'I .,_;:.:.· c>-,ecutar e acomp~nhar ~ções forr:-, .•
:: • ·scolarcs~
. u: é,•!S1orcs e docentes dw .1nid&dcs ... :;.
p} "~t . ~ r ~r a Secretaria M1.niopal da Educ2::c
q)
·, ,t. atuali1'.ado quan1, A~- discussões. t;:,:
r) ''
". • ::r ,)aleslras e curso~- -..:u:: divulguem o·
1.: ;1 ,;cws ~ ações dç i:,eH,Jisa e cx1t:;~.!
IJ
.~ · a., ações da Sccre::ma ja Educação

º'

,,

,:

í (Hl1 &

pluralidade cultural e a

M·Jr:icip~I ót!' Eosí110;
tcorico~ orientadores da prática

T<'':C •IS

•

1

k

'1

~ d

:.ecll.lçào c sugerindo refonnulaçõcs.

i.,}•,-ihu t'~•j:igói ICO,
} ,"" ,! ad ,) .Joc,·,tc e éo desempenho dos alunos cm·
1.:L-L~

f\o~ ,n,ros em articulação com os demais
,; :, Jado do lrtdice d.e Desenvolvimento da

.l;

.1

1 ,,.,

v&'i

::i~

s indkes ae yuaiidade na cducaç.ão:

·•>i~à•"l'.

_,::~e· _;·ran· tigentc~:
e cnf .i.,,s n;:i:-e:...sidadcs;
;, \ ·s e ,:g1advs e in~tituições auxiliares da5

, ... •

,

,do

~ 'r

<( :'

,r ~,.,har, monitorar e av.1llru as política!:. l1,)

e ... e ·a q~alirlaGe t:ducecional do Sistema.

r,·1

,e: ,, , '.
.:~ v 1/ . :·
~ -,

,\
ii

1.

f

-· .3

j)

m,

J-'!~u.\J :k sua competência.

11•

i)

1)

:i

J

, · • ·~

1'.

!; l

de c:·nsino e aprendi7.agem, respeitandoª"

• ; ,-, ,1 ~,•rn:

,

•

fk P.'i,1ií•entos da Secretaria 1\-fonicipaJ de E<11
;\~ ,· 1r .11t1ar e orientar os gcs~ores e docer,1.
L: r;o,;\!O f1ásica ((DEB):
·, •.'"o.gestores na elahoraç1.o de planos ci

~,

-..e D1vis.ao, e Seções, as ações de formação

µ1'l>Cc!':i;'J

a)

·i.

,.:diato ao Diretor de Departamento.

-~ '7i 1c

•·

í.,:,

\·

e

1,1dt ,ria1:.; rlic!ático~pedagógicos;

,31
,:

à legislaçao vigente na área;
fo q1.1anUo se licitado.
1 1)~ cs :s:oiarcs:
í ,~ 3o

,e

)fTIO

(, _. H•
.,
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~ i'l ,;. 10 DE SÃO PAIJLú

CARGO E.1'tl r:o:~"ílSS/t<J :k J.:. ; !
ESCOLARl01"1~:E: r.1.ir, •'1.;~· ._
JORNADA B/ S'.CA !CAJ:G.á .,, •..
RFFFRtNCJ·1 5,q ,íl\J
p .. , "

•}'!nsais e ou 08 (o~co} hor~~ cli.J ,··:1t

• ,1
j.

r ,--. 1GcaçJ10 de 40'1!,,o da rnrsma ~efr,,~,...çi-; e

11

Jt;r,c;mrnrn d,

cargo efrtivo ~ ,:,ratifi :rçAr 31,\ir
59751201 O, alterado reta l.e r' ,, , ,: · . '

I -S!o runç~J usew iils:
Dirigir a Di\-i•,t.o pre. tr1c ;,~ ("
efetivação de p:,lhi,:as p,ubl• :.::.,_.
Especial e Ed.,., a•;â<• ~~e 1 :iv,' 1~ •
1,dtntiftcar, phtn~j!,r i."., u· •1V r ,
fonna.ção com:,,u·1óa a tç.,fo e;~!\·
Avaliar os rest:lt,Eios das aç ,e.-. ,ie f 1'"' ,
Au:es:sorsr e oritnurr V'dE· ,rri ." ; !!• ·
de ensino:
Opinar sobre a'l ,:•acstl'c., e ~ai<!~i;•~

li - As funções detalh11du: r di'!'.;.
a) Supcrvisim; ar, ciri,· !HJ.:- e :! ,:~ .:,.
b} Orientar os sf.....,•ac,c-s s1• ·•;i!d

IP:

,, r•netor de Depa.1amcn10 no cq•~ .:-•: t..fr:•t
vrganin1,;ão e
0 :r-es de Educaçào (rifantil. Ers n:- r' .,,r.. a·n ,i:aL Educação

::t•

t•

l

1

d ~.:•l n ,.. ~c::amentos da Secn:tana f\,fo:; 1( 1f;, Ja -.c'.u d\ào, ações dt
i1~ :!.I /S do Sistema Mu111cipal dt t:t :,,.,.
J.

, 1

••

1~

.11.ddo as especificidades aos difr.rt ,; ;

1;

"d e modalidades

•

,: a,quelas de sua n•mpctên: · .,_

1, t

•1•são:
", i, referenciais ..,igerhC·'5,
.. , : presenciais e a d,stâ1·1cia. e., ·-1,.·

1•

e} Planejar e t)(t:cuta.r a,;õ-.. .... r.
Sistema M:.:.fücipal d:: E ,;;:n.
d} Assessorar li Sene•r,.,a , :.. J•
M:m1c1pa.l f!,; Ensir.o.
e) Orienta!' gcsto:r,s, lo.:-cl',·l!s r:, •·

,, '
,fo

11

,i;, {~

:Jt j \'.•n•'• •,

i,ara aprimotamer.!o da quau<1:ií,:: ,.

Jt.,, ad

1:lemanda• t:l

~ai do

~1-.ü

r.

1·~

dHCn;:ntes""i\.d!"e m."ltfa'1cJ,;•;,e ', r. ..
t) Orientar p~dagcg.ir.arneri r: v ~ :... .s:<J
g) Planejar~ enca'Tllnhar r.,"'~)e-;; , •.,,,. :

.. '''·.! ,: i:,,to. rcplanejamcnto e Ati"id?.rlt ~.; l 'lha! 11t Pedagógico.
r,;_, ·1r ,:q.!o dos colegiados e mstaui;;úc;;? J).Piarr da'> un1da<le;,

1

1 ,J

escolares.
h) Acompanhs.r. monitorar

f~

avJlí.a., 1''

1 :. ,,,

''.11 1 ;?

Fomenlar a construção :k iur ,i•m 1··.11
formação da c1dadB.n1a o, 1od0 .-1~ ' t
j) Propor ações em artict o; lo .:•·•"1 ·,
desempenho da pràtka p ·o-fr,1J1s> hl 1~ ·;1
k} Plani:jar e organiur rcl1"iiôc:~ ·• 1,1 '-''• f
i)

',li,' ,;1• :,·

;:o' ,icamcntc comprometido coro ii •~:i.;1E<lida ..1e cuitural e a
;ducativo;
-.,~ri, ,(. d~ Secretaria Municipal da Ednc-,M) ~ar.1 3 melhoria do

s•v

•1

.".l!'•.t-,:e: !-.·

':,

·~r

1,H

I'\

: )1'; '

M

', .., :,::~

servidores, conforme ever,l.\HW"'

~t-.t~t-. .i~a· ~f.

referentes à

formação 1..ontinueda·
1) Repre!-entar a Sccr~taria Vi1.i111 1";.· .! '
rn) Mantcr~se atuahza<lo q'.l,"''H~ a,.~ ,._t ~,t,~

n) Mil"lisfrar p,Jeslras e CJr. )'l 111.,
o} Propor ações para ,.-•w! 111..1

111,~ ri,

i1

"

,,,

•
.

Ir!

h,

:r-1"

,õc-s quando SC1!ic1t,;c('I:
•)JltC:mporâneas.. ber,1 (OmO ,ii tt._ ,5 •\- io
~.•. , 1, •Ca Educaçao, quandc s;o!iutri fo

h • ,,.

1i

t,

r-

..1:

I;' (

.;i.n ,~ •.:1ç.;l:o com os demais

D~rHHi'll-'l

'·r.:r

1 1., ,

[Jêrlt 11:Cntf.

S~crt'

!Tia

8 àrea:

Municipal

da Educaçà'l.
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N2 _ -ZZ<>
AS

PREF l•:-.,., ,...L,1

CAk _, ~ t: 'v1 COMISSÃO: Diretor de Qívisà<L
ES( (,,.,t;.,i-:Ji,.A.0E: Ensino Superior Completo
JO};.,', 1),- 0;,ÍSICA (CARGA HORÁRIA). 41'.

,

Rei [ 1, ·,v ,.,,, S,t.LARl.t.b.
R:efereAeia ( .. ~
carg•) ·'..:l •v
gratificação sotin:: a. mencionad;,1 r
597~.. J;) ,: crado pel• Lei nº 6145/2011.

u

-·

1

i t

1

, , ,, ,

1 ,.

1 : :1

I

<

1

~

i.,

t

(cit11,

_ , i'.e <11 'd4í.
i •~

f6

'7~

''PAL DE BAURU

·,''l

,.11

[b_j

hora:i diinas.

~t

meJMa cde1eoei"iH'.'l'll ,encimento-Jo----

r;:n1:ir1~nlo de seu cargo efetivo - l.ci nº

::i.;b1:

1- Si\'. für.çôes essenciais:
Dirigir a Divisão prestando a.sscs:.oramcnw c'ir,• 1
11
~,,. •
cfetivt•ç~o de políticas públicas educadonais junt. e: 1 .1'.1•l .:,,:, ;.
Espec1,1 e }ducação de Jovens e Adultos.
Ori~rt ;r ,!I.IJ.i:rvisionar e avultar o processo J .. !t ·.1 5si . ;:.11 1'·
pcsq•J; ~ 1. píJjctos de extensão em unidades '!Ser. 1
, 1:
Assu~. nr t 1ritntar pedagog:•camcnte as l!nic:l..1
ç ;
dr- en-: 1

Opi1u
H - A\

~ Jl.,, ,;.s
fottÇÕeJ

s_ ,. , · :1~1r1ar. orientar e executar o trabalho

b1

~ i• ·:: t~ 1 ,::

e)

+

M· ·

j

eita:••SC quando

pro~Jca., e. em sttua1i- , ,$

t r ._ '<upervisionar o :i1n:c de projelc:; 1
, . r-:: supervisionar o f:uxc de estágio:.,_.
1) ."':' ·, ·~ •ri)· a Secretaria da F Jt.n·..aç.!o no di:-st"
r, ,1.,,'I ,:: de Ensino.
.. ...,idorcs/rnl!r.!cip:.s :.;,)!,:-e os refrri• ~.
g}

i:,;

~'hc.-; t" n, )dalidadcs de ensino;
, 1." 1Jd(."~ dvs Jifcrcntcs níveis e modalidades
0

1.:,

it-::, rela.t1,1os a projetos, pesquisa e

',

..

',

t.

1• 1

,.;:ari1.11,monitorareaYa:L1rcPlanCi\-lu·~..
,
.' ,~ eonstrução de uin sistema de r
i •~ ·o ia c.idadania de t"dcs ,,s sujcitu:"i ep,
, • aÇ ks embasadas no~ re~..ultados de p: ...;· ~-· .•

hi
1)

l,;

,:o

·& l

u..1.lídatk eóucaci-ondl do Sistema

1:1

• • 1,

j)
:..

•

~j

s servidores 51.,t,ordh.a!!os quanto

~t.,

•1:

d)
e)

1•nl1t-11c-:11., e e~:ecuç6o de estàgios supervisionados.

questões e matérias no âmbilc ô
dttalhadH !lt das,1ific1m em

a)

~'-

~ t ,f :i1r,cnt..1 no que :.e refere à organização e
•~ í:J1c-~ç~o lnfi.ntil, Ensino Fundamental, Educação

k\ i·: · i• r ~ organir..ar reuniô::~ com os gestofl'- , , .i,,
,,·, '( ~ e pesquisa de cxtcn:,;.ão nas Unida<!e~
l) L
~,::nar a Secretaria M1.Jnic1pal da E,hi.,;:a
m}
! .•
st atualizado quan:n h ,hscussôes 1"•~'
nj
, l ::.r :ialestras e curso:t qui! divulguem b, ~, ,.
01 '~. , " :..\" es para mclhori<'...'. nc âmbito dr s.v 1 1

1:

. . ,,, t t,

p,t11 ca docente e do desempenho escolar

t• \, l!• .. ;
·,

·,, ~~

"'J I frirm,;

e· 1 e
' i •

,1 'J H

.oo

e-..-:nr.uais n~~cc-ssidadcs relercntes a

mt ;:;:

1egí~!a,;ao pertencente à área:

:o!ir1lad1;

.i . L> ,ar ..arncntas da Secretaria Municipal
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f'unção de C.or.n~n·» L!:.:i .::.:.
-----...JiKSCOL1iRI0 ,,,.,g Eu Ii
JORNADA s,rcA CAl'C
REFERt.Nn,' ~'â.Lft r>i,,

·r-ooni,, ou O:'i {c,it'-l) horas dijrias
,cu cargo efel, ..-o - Lei nº 5975/20111

1

-,:· ..r •

Assessorar o IJíri:lc..r êc: Di 1:J.
pertinentes à á: :~ dç J" i\,}.c
Acompanl11r ;;, ,ift.ti..,,,çk :.S
Ensino Fundrunent.:;;, t d•.1-. '.'I• ,,,) t .:
Planejar, de.,un·ol<te:'
"' <1i: r
Coordenações (C .-\1,cs: .~çt 1, r "',
Recebei" e a,•,nli.ur i:-nJ, to 1:,.J
dos diferentes tit\C'ls e r 1dr: ..-tó·
Orientar. supe:-1i--;3!or,·ir e J <1<,t
níveis e moóalin1hie,. ,,, :-:n' • v
Opinar sobre. a., qu.!SU ,_,,, 1~: :.

'r

·1ab junto às L'n:dades Escolares .::e t1 ,·ação l11far,t1!.

1t
.,

l,

:c-

Í.l ....
r-

;.visão, com (, i),relor de Departar'1t:'l':; bem como as
,,. · mr.tas qualit;,ti\·as nas unidades es1 ,, n- ·
·~H·, r ",.:rH<J às unidaai:'5 ,:s.colares, rcspcuaná'- a:; .·~pcc1ficidades
r:

, 1

•:

í"•

s escolares, rt"".spehando as especifiuó3ce, Jos difcrcnt1.·s

.., \

igentes;

•

ll - A:t fünçõr1 d-:·t11lh"1tti!1:!: •,r r.j ~.
a) [xecuter o r1;.lw:r•. • :; t ·v~

h) Orientarº" ~e.~10•"' ~s q· '\H o1 :'
e) Manife=,tar-si: qu~ ·C:) ;- :}
d) Receticr e ~m.l:tiJr ,uoj,;.,,\~ 1 , ;
dos difere.e es n11-~

~ ~ n'• ck

1

,,... Jfissionais da tducação, desde que p.,:r,rc ·e à sua scç~o.

·. ~ r ,· :: "is!nlo às unida ;c!J escolares. rcspeitaN, , ~ 1 •,pec1ticidadi.::s

•

i~., ,

e) Supervisíor 3J:: ori~f'tar ,:,.;;:,.
1) Avaliar os h!5ultsdos e i.,1.pi,wt,,5 J~: :

g} Pesquisar :di1ais e ;roj, t,;,.

h

;r :, ! .

·ri
,,. .•
1

nlveis e mo1eHdades de t-n,siil'lr
h) Planejar e ('Xccutar aç-Oe·, f0rrr1~ t 1~.'
i)

Fomenta, e ,·ons<mç.lo ,a ·,r • ,,:n ,
fonnação dJ. cidadania d ,<- w _,.

Verificar a :iecessiGadc ,~1.: ~.(,u : J ,: :
acordo cem i,s o emar ,da::: .j,as 1 1 • -.. r. '
k) Planejar f: :•r&an1.22r rcu•, •t'-1.: ~· , "' '?

j)

Rcpresen1ar a Sccr ;;t;,.n.a '/.tu,1 ... 1
m) Manter-se utl'~hza.1c q\J .!H•' ~- '., ~1)

n) Ministrat p;..1rsl"a... ,: .:L'.r~,}:;; u . , ,
o) Propor açôt·s pern :-ndh. rir,;:-, . .1
da Ed. ucaç J•,

. •.H

·l

!

1.

t ~

1:.1

1
-1.

i:,J!ares com vista~ e alcançar metas qurih: ,.t ·,,
ic.t :ks escolares.
r.:::..-Jt'~ escolares. rr.-~·peitando I.\S ~specific.1Jrd;"~
t.

r F t1

1-<):l

.:füi.•rerllS

1 lt,..r1 R· (''· de Atividade .;:ie ''.'rabalho Pedagóg1r:v

i 1

-.ri ...~

,;,.

tlcarnente corrprcrnetido com a pl.Jr~liri:- ;.. <"lJ!tura! ,~

!>:

<!t.ducativo;

~

r·I. :tr .. ,1:

materiais neccssâi-ios ao descnvoh1rntaD ~ç,; p~ojcl<J!> ô~·

l•

,.,·rvidor.es, conformo:: C'llentuais nece~~ 1c "de:
J'_;ôes quando soJ:c:tado;
.. ~ J\temporâneas. be,n como à legislaç;c í e•i' erte a ãreJ.;
oa [.ducação, quando solici1ado;
:1- i•) com os der- ais '.1cpanamcntos e,. ~i ,r ~ l' a 'v1u'li\.'.1pol

• 1<1!1

,...

•", :.
:\'

• -~

1 •

.

. _ • c1r

•

PROC. N9

-z_zu t,

PRElF.\21
r:.:1
:'v ,.!_,...._~--,.,..*
~~I 18~~'.:!=pj\lBA.
_ _ _ _ ,,,,, :·t
,..........
..,.. ,.,,."..,_~,

1- Sftu ru.1ç6es usenciais:
f'un~¾o 4, Confionça: Chcfr. de 8!512
ESC. :.., · .V.H>ADE: Ensino Scpcnor Completo
JOI ,, A.DA 6ÁSICA (CARGA t¼ORÁRIA): ..,,r l
RLi: 1 r.·É"\'(lASALARIAL. Gritincaçãod.::•. ,,

1, 1·~~- ~:

l 1rr.

,(t,;11 ,1

~11

1

i H'
:11;

1~

h

t;

t:rn 'lr {oiti! 1 horn~ di!rias.

•.0-'go ,·Ht v-c.1 •· L:i nº S97S,2Ol0.

u o Díretor de Divi5ilo, )irctor de Dc;-t·~,, .r -:-r,t< ... •,, ~~ ..,ti 1 "''um< 11.1al tia fa,Jcação no que se refere b demandas
penfr •. r•·, a '.Uea de atuação.
Acompannar a ~fctivação da:. norrnas e polhi.;·,~ \J, ,1;, .~ ~ •;•,;rc,, ,\,1", 11mto as Un,dndcs Escolares de F,ducaçào Infantil,
Ensm,· F1J'1dI1.mcntal, Educaçã-o Especial e Ed!JC:l\ 1°1' ,
n.
·· (.
Plaric. 11. dennvolver e 8\•litisr. t:m conJUn1t• ,;(•·j' ~1 i r!'tt ,!
1 ,~;.:..- com '.J 1)irdor de Dcpanamento, bem como as
Coo1"~1~.r,::1;?,-.:!l de Áreas, açõe5 de. etl\Olvam a S-::,;,tt. ~>" 1 ,b
,,,:;·i:;_;_•, qtrni1-;.a,,~ r.a.s :midades escolares.
Re,rl, r :. analisar solicitações di: estâgio supt·i :i <.t ,,dt t: ,, .J. , .: :!•• 1~<ii;ui 1a : exlen•;;~o para possível encaminhamento às
uni.Jt,· ~ •; .. ,e :ares, respeitando as espccilicidad(.~ d: .~ ,t" -,1 '! .~,":::,,
• ~~-iiidaó-:· de cr ;inc,.
Ori: 1 .11-·1 .~upervision!ilr e uv-ati:ilr o~ cstá~ir · "
.,,
: :;..;,:,'!.lo dc,,.envolvido::, 1as unidades escolares,
resçe v•c,:. as especificidades dos. diferentes r,i•, r
:: ; ~~ j
Op~r1,. 1• 11bn.: as qucstõ.es e ms.tlrias no ãmbitu e e si , ,. : ::i· ~· ,_·
1 ,' .. e..~; de.! J.?, 1.:ompcl~nc1a.
Ass•.:! ~.o-

•

U - 11 , ,ll itõ•:!! .df'talhada! s.e d1u:sific.a1n f:rn:
a) r · " 1-r o tratalho no â.mtAo je sua seçdo:
b J r e r· ,.1 ... ,)S inunlcipcslse:n id,n:s quantc à~
C)

'· "

~

. ;:!le~ r t•ra ;iroi,edímentus p..::nim:ntes a-pesquisas e

1a.-<;l:. quando prc\lncado em situe1;1,

dJ R .•· t ··r = a11:,.lism proJt~<1s í".a.:lêmico.~ e:,·

k

r~'

•1· ,, ••':lrt:(' a~ espec1flc;asu~s ,.:<,~ difercr,1.:~~ r ·•

e;

:·;

1)

g;

f, \\'i t
l'
t.

hJ

'~, 'i,ipanhr::t

•

e ~upervísionar

~

,..

c:xe, uçào de prn_:~

'

n-: resultados e i-.i;ia-.rH s ,::as açr.es- ck ·~
..: analisar solicitt~·.C,e.~ o-e esti.g11J ;· .... ~•
;,. ·, •~na I l:..5 cspecifictdi:~dcs ,Jos diferemi:s. 1 ,.,,. , •
,·

1.~

orientar a n:at1!açao dos estiw:,

1

,1r1 t!.iCC:! esi;oiarcs,

1• 1

, ,·,,·dli'

,,

p..!-,.,•,.,, d i:a1:aminhart•ento ~ uni.12.des escotarçs.
.::.no:
,,•1f!.doc, :1.._,; H:""ii'ade.s c-:,colart.:s com ví~tas a akança1

,i :,

wri, : 1.

~v.::·1tativas;

-~ l!,

ri•:::.,., C•~ ..esultados e im;)acfús dosestãg1c-i

,e;
.-:.l, ,.uhdtações de I unY•~mo para ,.:':a,1 .~,_ •
S .\ ,r,e. da Educ.açtlo;
•, ..;.1~ 1. C),l!'Cular ações ':•rr, ativas r<'i.r..;;,, .. ~
k)
i)

">

f·••:

át . d1 a'.d•Jç "n:
::-e<::· ~ t.n< ::1i;1ha.rn ~nto l\ llnidadcs escolares.

~ -;,._ú;J

J)

t:.

I)

\.

- '·

s.-.." ;iam

1.··.

,rsas [nsHh.uçôes -Ot Ensino junto à

t.

,1buraçAo de pesquisas e projetos de

b·

r,lar a ,;qnstruçao de ~.HT s:stema d,,~ 1;
r..-:i Ja -:::dndania de .,,.::lo os sujeito: e

m)

:::. Jf

organizar reun,•'.1-:!-- , jJT. os iWSH..:r:·
,l{:',y\;nentc· e k\511a,,10 dos pn.•.1.:r.; ti
~n-,': t Sec1etaria ~"'..!'1it pai da [dt,-;:;,
•:-..t at~u1!iz.atlo qu.ar,1~• a.~ di.'t.cussõe~ t~1• 1,
·: .. Piriestias t: cursos .:,ut! t.Lvulguerr:: 11 ~ · 1 :: 1
5~k:· para melhor il<:: '1 âmbito i.l1" .,
. t

1;11te
,;

'

.'
.., ·ç~

,;r .,11cl'J1•1.1do cor.1 u p!ura!ídadc cultural e a
r, ,.. ••i_

•vcntuais rt..•::e.ssidacies de oricntaçao

"·:::i

n)

º'pi
q)

~

>fâm·:r.:., _1t·r! r,)mo à le~hlB~ào perünen1e à área~
·r'"-,ii' ,:•1 vr,Gc sol1crtacfo:
;,i~ •~ . .:.21ramc1iC•'> j;i,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
EST4.DO DE SAO PAUL•

PROC. N2 '2-'2ô I p,
FOLHAS

LEI Nº 5.949,

~

3tl

m: 02 DE AGOSTO DE 2.010

Altera a redação do incisa J da parágrafo 1° do

P 35 622/Q9

artigo 5° da Lei n' 3.601, de 27 de julho de
1.993, cria o artigo 13-A, apresentando nova
da
Secretaria
estrutura
organizacional
Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do ait. 51 da Lei Orgânica do Município
de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1°

•

Altera a redação do inciso 1, § 1° do artigo 5° da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de
1.993, que passa a ter seguinte reéação:
"Art. 5°

Secretarias Municipais são órgãos de assessoramento direto e imediato do Prefeito
Municipal, com responsabilidade de coordenação, supervisão, orientação,
acompanhamento, controle e execução de ações administrativas especificas e
determinadas do Poder Executivo Municipal.

§ 1°

íntegram as Secretatias Municipais:

1-

Art. 2º

Revoga o art. 13 da Lei Municipal n' , .501, de 27 de julho de 1.993, que passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 13

Art. 3°

•

Os Gabinetes dos Secretários Municipais, com exceção da Secretatia
Municipal de Saúde, contendo:
.
... ". (NR) .·

revogado". (NR)

Cria o art. 13-A e parágrafos 1°, 2', 3º. 4°, 5°, 6°, 7º e 8° da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de
julho de 1.993, com a seguinte redação:
"Art. 13-A

A Secretaria Municipal de Saúde, com atribuição de realizar a política municipal
de higiene e saúde, compõe-se, além do Gabinete do Secretário, do Departamento
de Saúde Coletiva, do Departamento de Planejamento, Avaliação e Controle, do
Departamento de Cnidades Ambulatoriais, Departamento de Urgência e
Unidades de Pronto Atendimento e do Departamento de Administração.

§ 1°

Integram a Secretaria rl.unicipal de Saúde:
1-

O Gabinete do Secretário Municipal, CMtendo:
a) Secretaria fo1.ecutiva, unidade de atendimento, relacionamento,
document1ção e execução;
b) Assessorias lo Gabinete, unidades de assessoramemo e assistência
para assu,-ws e matérias que reclamam conhecimento especial ou
demandan particular experiência profissional;
e) Comissão ...,et UJ:illentc Especial de Licitação (Lei 3.899, de 23 de jwtlw
de 1.995):
dJ Ges!êo do Trabalha e Edncacãa na Saúde
unidade com
responsabd;dac!.e de acompanhamento, orientação e qualificação dos
profissionais da Secretaria Municipal de Saúde;
e) Assistência Fa1macêutica, unidade responsável pela programação,
acompanha•ner.to e avaliação de medicamentos e insumos;

:
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t)

Ouv1dona umdade responsavel pelo recebimento de mfonnaçôes e
reclamações internas e externas e fornece explicações referentes ao
serviço público na área da Saúde Municipal;
g) O Apoio Social e Central de Regulação, unidade responsável pelo
processamento de solicitações excepcionais de fornecimentos de
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...Jm""'at.,.e,r.i"'a"i5'-'e"-"see1r_.v.,.,iç"'o"s--'d"'e~s,.a.,ú,.de.,,..,a"'v'"a"'li,,aç,.,ã.,o,._e..._.a,,ge,.,nwd,.a.,.m..,e"n'-'to"-'d"'e..cvuia,.g.,e,..n"'s..,d..,,e~- ~- _ _
tratamen,o fora do domicilio, bem como, recebimento de ligações e
agendamento de solicitações de atenção à saúde, provenientes da
população e das unidades da rede de saúde do Município, nas centrais
de regulação médica.
II-

Os Conselhos Comunitários e o Fundo Municipal de Saúde instituídos por
lei e vinculados à Secretaria;

Ili-

Os Departamentos, unidades com responsabilidade de supervisão.
orientação, ações administrativas específicas da Secretaria;

IV-

As Divisões, sub-unidades subordinadas aos Departamentos com
responsabilidade de orientação, acompanhamento, controle e execução de

•

ações admini:itrativas específicas de cada Departamento;
V-

As Seções, setores subordinados às Divisões com responsabilidade de
acompanhamento, controle e execução de ações administrativas específicas

de cada Divisão.
§ 2°

A Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, a Assistência Farmacêutica, o Apoio

Social e Central de Regulação e o Fundo Municipal de Saúde têm natureza
organizacional de Divisão.
I-

A Gestão do Trabalho e Educação na Saúde é integrado:
a) Pela Seção de Orientação e Qualificação para o Trabalho na Saúde;
b) Pela Seção Orientação e Educação na Saúde.

II -

A Assistência Farmacêutica é integrada:
a) Pela Seção de Assistência Farmacêutica;
b) Pela Seção Técnico Científica.

Ili - O Apoio Social e Central de Regulação é integrado:
a) a Seção de Apoio Social;
b) a Seção de Auditoria;
c) a Seção de Regulação da Atenção à Saúde.
§ 3°

O Departamento de Saúde Coletiva é integrado:
I-

pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, abrangendo:
a) a Seção Técnica de Imunização;
b)

a Seção de Doenças Transmissíveis e Agravos Inusitados à Saúde.

IJ - pela Divisão de Vigilância Saoitária, abrangendo:
a) a Seçao de Controle de Generos Aitrnenbc10s;
b) a Seção de Serviços à Saúde e de Serviços de Interesse à Saúde;
c) a Seção de Produtos de Interesse à Saúde.

Ili - pela Divisão de Vigilância Ambiental, abrangendo:
a) a Seção de Controle de Zoonoses;

•

\0 l
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b)
§ 4°

•
§ 5°

a Seção de Ações de Meio Ambiente.

O Departamento de Planejamento, Avaliação e Controle é integrado:
I-

pela Divisão de Avaliação e Planejamento, abrangendo:
a, a Seçãe de Stlpe, , isão cle-8a.tt'cle-&elllr:-,- - - - - - - - - - - - - - b) a Seção de Supervisão de Saúde de Adulto e Idoso;
e) a Seção de Supervisão da Saúde da Mulher;
d) a Seção da Supervisão da Saúde da Criança e Adolescente;
e) a Seção de Supervisão de Saúde Mental;
f) a Seção de Planejamento e Equipes Multiprofissionais;
g) a Seção de Supervisão de Programas Especiais.

li -

pela Divisão de Controle e Informação, abrangendo:
a) a Seção de Contas Hospitalares;
b) a Seção de Informações;
c) a Seção de Contas Ambulatoriais.

O Departamento de Unidades Ambulatoriais é integrado:
I -

pela Divisão de 1'úcleos de Saúde, abrangendo:
a) a Seção do Núcleo Beija-Flor;
b) a Seção do Núcleo Redentor;
e) a Seção do Núcleo Gasparini;
d) a Seção do Núcleo Jardim Europa;
e) a Seção do Núcleo Jardim Godoy;
f) a Seção dll Núc,eo Nova Esperança;
g) a Seção do Núcleo de Vila Outra;
h) a Seção do Núcleo de Vila Cardia;
i) a Seção do Núcleo Centro;
j) a Seção do Núcleo do Parque Vista Alegre;
k) a Seção do Núc;e-0 Geisel;
1) a Seção do Núc'.eo da Vila Falcão;
m) a Seção do Núc:eo Octávio Rasi;
n) a Seção do Núcleo Tibiriçá:
o) a Seção de Odomologia,

II -

pela Divisão do Programa Saúde da Família - PSF, abrangendo:
a) a Seção do Núc'eo de Apoio à Saúde da Família (NASF) Mary Dota;
b) a Seção do Núc.eo de Apoio à Saúde da Família (NASF) Ipiranga;
e) a Seção do Núc eo de Apoio à Saúde da Família (NASF) Bela Vista;
d) a Seção do 1' écleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) GeiselRedentor.

•

Ili - pela Divisão d, S,ude Mental, abrangendo:
a)

a Seção do Centro de Atenção Infanto-Juvenil - CAPSi;

b)

o Seçee do Centre de A!eHçãe Psiee Seeial Aleeel e D,egas
AD;

CAPS

e) a Sedio d·1 Amtu1latório Mnoiciual de Saúde Mental~ AMSM·
d)
e)

a Seção do Centro de Atenção Psico-Social - CAPS 1;
a Seçào dr R,s:dências Terapêuticas.

IV - pela Divisã.o de l nidade, Referenciais, abrangendo:
a) a Seção d,, Centro de Referência em Moléstias Infecciosas - CRMI;
b) a Seção d, Orieotaçi!o e Prevenção do Câncer - SOPC;
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c) a Seção do Banco de Leite Humano- BLH;
d) a Seçf.o de Atenção ao Idoso-PRO MA!;
e) a Seçãc, do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA;
f) a Seção de, Centro de Especialidade Odontológica - CEO;
g) a Seção do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador.
§ 6'

O Departamento de Urgência e Unidades de Pronto Atendimento é integrado:
I-

pela Divisão de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), abrangendo:
a) a Seção de Unidade Pronto Atendimento do Mary Dota;
b) a Seç1c- de Unidade Pronto Atendimento do Bela Vista;
c) a Seção de Unidade Pronto Atendimento do Jpiranga;
d) a Seçêo de Unidade Pronto Atendimento do Geisel.

II - pela Divisão Central de Urgência, abrangendo:
a) a Seção do Pronto Socorro Central;
b) a Seção do Pronto Atendimento Infantil;
c) a Seção do Pronto Socorro Odontológico ;
d) o Serviço de Verificação de Óbito (SVO).

•

III - pela Divisão do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU ).
abrangendo:
a) a Seção Técnica;
b) a Seção Administrativa.
IV - pela Divisão Je Apoio Operacional, abrangendo:
a) a Seção de Transporte;
b) a Seção de Administração e Expediente.
V-

pela Divisão Técnica, abrangendo:
a) a Seção Médica;
b) a Seção de Enfermagem;
c) a Seção de Nutrição;
d) a Seção do Sen·iço Social.

Revogado.
O Departamento de ~dministraçãp éJr!~ado:

~

pela D~;;::o de Compras e Licitaçõe~~~~
\.
a) a Seção de Licitação e Pregão;
/
"'-.___ b )___ a Seção de Compras Diretas.
_ _,.,,.II -

pela Divisão de Administração e Expediente, abrangendo:
a) a Seçíso <le Protocolo e Arquivo;
b) a Seção <le Expediente Funcional.

111 - pela Divisão jc \1ateriais, Medicamentos e Insumos, abrangendo:
a) a Seção de Administração de Almoxarifado e Controle de Estoque:
IV - pela Divisão fo Apoio Administrativo, abrangendo:
a) a Seção de Frota;
b) a Seção de Manutenção;
c) a Seçãc de Patrimônio." (AC)

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Ref. Lei nº 5.949/1 O

Art. 4°

Para dar plena execução à presente lei ficam criados 09 (nove) funções de confiança e 03 (três)
cargos em comissão, conforme incisos abaixo:
[-

09 (nove) funções de confiança de Diretor de Divisão, referência 22, com adicional de

II -

01 (um) cargo em comissão de Assessor de Infra-estrutura e Gestão Tecnológica,

TIi -

referência 24, com adiciona: ele 50% sobre a referência;
OI (um) cargo em comissão de Assessor de Gestão Estratégica em Saúde, referência
24, com adicional de 50% sobre a referência.

o

•

'

Art. 5°

Extingue 0l(uma) função de confiança de Diretor de Divisão, referência 22, com adicional de
30% .

Art. 6º

As despesas decorrentes desta lei sen1o atendidas em dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 7°

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 02 de agosto de 2.01 O.

RODRIGO ANTOKIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEJTO MUNICIPAL

LUIZ NUKES PEGORARO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

RENATO GRAGNA1' 1 BARBOSA DA S!L V A
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

•

JOSÉ FER1'Al\DO CASQUEL MONTI
SECRET 4Rl0 DE SAÚDE
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO

Registrada no Departamento de Comunicação e Docun,entaçãb da Prefeitura, na mesma data.

GILMARA MEIP.E DE SOUSA ARAÚJO
DIRETORA DO DEPARTAMEJ\TO ,>E COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPÃi:õii""BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI N' 7.173. DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.018
Altera a redação do §7u, acrescenta os §§ 811 e 9n
no art. li-A da Lei Municipal nº 3.601. de 27 de
julho de 1.993 e altera a redação do §2° no art. 289

\', 5.435/11

da Lei Municipal nº 1.574. de 07 de maio de
1.971.

------ - ------'-------------------------O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru.
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1°

•

Altera a redação do §7º do art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993. alterado pela Lei
Municipal nº 7.123. de 26 de setembro de 2.018. que passa a ter a seguinte redação:
"Art. li-A

..

( ,)

( ... )

REVOGADO.'' (NR)

§7º
Art. 2°

Acrescenta o §8° no art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601. de 27 de julho de 1.993, com a seguinte
redação:
·'Art. 11-A

( ... )

( ... )

§ 8º

O Departamento de Administração é integrado:
1-

pela Divisão de Administração e Expediente, abrangendo:
a) a Seção de Pessoal;
b) a Seção de Protocolo e Arquivo;
e) a Seção de Banco de Dados.

II- pela Divisão de Compra~ e Licitações, abrangendo:

•

a) a Seção de Compras l;
b) a Seção de Compras 11.

III- pela Divisão de Apoio Administrativo, abrangendo:
a) a Seção de Patrimônio;
b) a Seção de Frota:

e) a Seção de Transporte Escolar:
d) a Seção de Manutenção de Próprios.
IV-pela Divisão de Materiais. abrangendo:
a) a Seção de Almoxarifado;
b) a Seção de Logística Geral.'" (NR)

nte e §9º fl0 ai:t. 11 A Ela boi ~4uRioipal Rº ~.€i01. d@ 27 de;; julhe d1;; l.99J.
redação:
r.
( .. ,)

001N

a 6oguiRtc
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ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei n' 7. 173/18

§9'

As descrições dos cargos em Comissão e Funções de Confiança de Diretor de
Departamento e as Funções de Confiança de Diretores de Divisão, Coordenadores de
Área e Chefes de Seção, dos Departamentos de Ensino Fundamental, Departamento de
Educação Infantil e Departamento de Planejamento, Projetos, e Pesquisas Educacionais
-----------------"ão.aell<a!'lada=os.a"'"'°S-J,.lltl.ee-lJIIIJ.l,::.".(J~~I.K,--------------------Art. 4°

Altera a redação do §2° do art. 289 da Lei Municipal nº l.574, de 07 de maio de 1.971, que passa a ter a
seguinte redação:
"Art. 289

( ... )

( ... )

§2'

Consideram-se atribuições correlatas às do magistério aquelas relacionadas com a
docência em outras modalidades de ensino, bem como as de coordenação e
assessoramento pedagógico nas hipóteses previstas nos incisos XVII e XVlll do art. 61 da
Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971 e no Sistema Municipal de Ensino.'" (NR)

Art. 5°

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 13 de novembro de

•

2.017.
Bauru, 12 de dezembro de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNJCIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

DAVlDJOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO DA ADMINlSTRAÇÃO

ISABEL CRISTINA MIZIARA
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
Projeto de iniciativa do

PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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"Art 16

(. )

9 lº

( .. )
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•

( .. ;
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PREJ<'EITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI N' 6.067, DE 04 DE MAIO DE 2.011
Inst1tu1
o
Sistema
lntegrado
de
Fiscalização Financeira, Contabilidade e
Auditoria do Pc,der Exec:utivo. criando a
Controladoria Geral
do Município
vinculada ao Gabinete cio Prefeito e dá

P. 37. 199/10

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 5 I da Lei Orgânica do
Município de Bauru faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

••

•

Art. 1°

Fica instituído o Sistema lntegrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria
do Poder Executho, cujo órgão central é a Controladoria Geral do Município .

§ Iº

A ação setorial do Sistema Integrado de f'iscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria
será desempenhada por agtntes su1Jordinados técnica e administrativamente à
Comroladoria Geral do Município.

§ 2º

Os agentes da Controlaàona G,zral do M mkípio pertencerão ao quadro de cargos efetivos
da Administração Municipal ,, serão lotadcs no Gabinete do Prefeito. desempenhando
funções inerentes ao sistema.

Art. 1º

Fica criada na esm.1hm1 bi,~ica àu Podei E:-:ecutivD a Controladoria Geral do Município,
subc-rdinada di•et~mente ac· Gabinete do Prefeito, com a finalidade de:

1

l-

avaliar o cumprimento d::is metas previstas no plano plurianual e a execução dos
programaE. d~ governo e dos orçE.i7'entos do Município;

li -

comprovar a legalidad, e avalia:c os resultados quanto à eficácia e a eficiência da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração muP.icípal, assirr como da aplicação de recursos públicos por
entidades de direito público e privado;

lJl -

exercer o comrole de operações de crédito. avais e garantias, bem como dos
direitos e 'iaveres do Município:

IV -

apoiar v contruk· t'Ãterío no exercício de sua missão institucional;

V-

examln.i.r as Jernon.strações conttbeis, orçamentárias e financeiras, qualquer que
seja o objetivo. inc!us~ ve as noB.s explicativas e relatórios de órgãos e entidades
da Administração Direta. Indireta e Fundacional:

V! -

e,aminar as prestações de comas dos agentes da Administração Direta, Indireta e
J:undacior:i2.l re~;>0rsá\eis per bens e valores pe-rtencentes ou confiados à Fazenda
l\1unii..ipal~

:1 .

01 íe1itar. asse~:-01d1 i:' mu1,-,e1lta.1 ,, !'3:Jde1 1:.xecmivo 1m uso, desti11açao e apJicaçao
Jt recursos pubdcos.

VIII -

controlar m custn~ e areços dc,s Si.!rviços de qualquer natureza mantidos pela
.".dniinistraçâo Direta. Indireta e Fundacional:

IX -

çxercC'r o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial
Ga;; enridaJe~ da AcJT.inistra~:âo Direta, lndireta e Fundacional quanto à
'egaliôadt.' legitimidade~. econ0111icidade, razoabilidade, aplicação das subvenções
e renu>1cia:: Cc r~ce;las

\ 1

, ,,.
•

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

------------------·-------ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 6.067 íJ I
§ lº

Os responsáveis pelo cont10le interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ile,;a!idade clda darão ciência ao Chefe do Executivo, que adotará as
m~<litlas arJrninisl1alivas cal,ívt:b. ::.ub µc:11a Uc 1t:sµu11:-;dl,iliJat.lc: ~uliJáJia.

§ 2º

Concomitantemente: também
irregularidades ou 1leé;ahdadeS.

§ 3º

Após as verificaçõei, ou ins,,eções nos setores da Administração Direta, Indireta e
Fundacional. o setor de fiscalização opinará sobre a situação encontrada, emitindo um
certificado de auditoria em nome do órgão fiscalizado.

Art. 3º

São competências da Controladoria Geral do Município, como órgão central do Sistema
Integrado de Fiscalização Fina11ceira. Contabilidade e Auditoria:

1-

orientar e expedir

ato3

Gar ciência à Câmara

Municipal

de

Bauru das

nonnativos concernentes à ação do Sistema Integrado de

Fiscalização Financein:., Contabilidade e Auditoria;
Il -

supervisionar tecnicament,: e fiscalizar as atividades do Sistema;

III -

programar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações setoriais;

IV -

detenninar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias;

V-

promover a apuração

•

de denúncias formais, relativas as irregularidades ou

ilegalidades ,,raticaca:; em qualquer órgão ou entidade da administração, dando

ciência ao titular do Poder Executho, ao interessado/denunciante e ao titular do
órgão ou autoridade t:qui valente a quem se subordine o autor do ato objeto da
denúncia. sob pena de responsabilidade solidária;
Vl -

aplicar penalidades a,,s gestores inadimplentes, cujas formas e situações serão

regulamentadas por D,,creto;
Vll -

propor ao Chefe do Poder Executivo o bloqueio de transferência de recursos do
Tesouro Muricipal e de contas bancárias;

Vlll -

elaborar e manter atuilizaéo o Plano de Aplicação Orçamentária dos órgãos da
Administração Direta , aprovar o Plano de Aplicação Orçamentária dos órgãos da

Administração Indireta e Jundaciona!.
Art.4°

A Controladoria Gere.l do Município será formada pc,r 03 (três) servidores do quadro de

cargos efetivos, que serão nomeados pelo Prefeito e deverão satisfazer os seguinte..,
requisitos:
1-

pq_ssuir fonnaçâo

em

nível

superior completo

nas

áreas

de Ciéncias

JuridicaslDireito, Ciêr cias Contábeis,'Contabilidade. Economia ou Administração
de Empresas:
11 -

possuir o devido regiS1ro ro Conselho de Cla~se Profissional.

1Il -

idoneidade ,rara! e re1•.1ta,ão ilibada:

IV -

notórios conhecimentc•s na área de controle interno e de administração pública;

V-

não possuir processo administrativo dentro da Administração Municipali com
decisão cond:!natória tram,itada em julgado.
2

•
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ESTADO OE SÃO PAULO

Ref. Lei nº 6.067/11
-----'""-'....,_º_ _ _~_A estrntnra básica da Cantroladaria Geral da Município será de 1 (um) Controlador Geral, 1 (um) Contador • Ge·al e 1 (um) Auditor • Geral, estando os dois últimos
subordinados diretamente ao pri11eiro.

Parágrafo único. Ato do Prefeito detalhará a estrutnra ora instirnída
Art. 6°

São atribuições do Contro 1ador • Geral, do Contador - Geral e do Auditor - Geral,
instituídos na forma do ait. 5° de-sta lei:
Controlador- Geral;

1-

·----;iy- elaborar e estabelc:er normas e métodos de planejamento e administração de

•

recursos públicos:
b) assessorar juridicarr.ente e administrativamente o Contador -Geral e o Auditor
- Geral.

li .

Contador-- Geral:
a) Acompanhar e avaliar os re:;ultados dos registros contábeis, dos atos e fatos
relativos às despesis da Administração Pública, com vistas à elaboração das
contas de gestãc· da Prefeitura do município.

Ili •

Auditor - Geral:
a) E,-;ercer o contr0le htemo ào Poder Executivo, por meio de

auditorias,

inspeções, verificações e perícias, objetivando preservar o patrimônio
municipal e controlar o comportamento praticado nas operações.
Art. 7º

•

É vedada a nomeaçãn de servijores para exercício de cargo na Cdntroladoria Geral do
Município, no àmbito do sis:ema àe controle interno:
1-

respor.sáveis por atosj,lgados irregulares, pelo Tribunal de Contas da União, de
Estado, Distrito Federal ou Município ou, ainda. por Conselho de Contas
\1unicipaís:

Il -

que. compro"adam,:!nte. :--Oram ju)gados culpados em processo administrativo por
ato lesivo ao patrirnônio público de qualquer esfera de Governo.

O Poder f).ecutivo institaira e r•oderá remunerar o cargo de Controlador, de acordo com a
grade salarial estabelecida PO n1exo VII da Lei Municipal nº 5975, de OI de outubro de
2.010.
Art. 9º

Ficam criaJos no quaC:ro de ca-gos de livre nomeação, 03 (três) cargos, sendo Ol (um) de
ComrolaJor-Geral, 01 \um': Je ('l)J1tador-Geral e 01 (um) de Auditor-Geral.

Parágrafo único. Os cargc!', acirrn menc101:ad )5 H rão mand2to de OJ (um) ano, podendo ser reconduzidos.
Art. 1O

Acrescenta o mc1s,1
a seguinte redação:
"Art . .Jº

( .. J

S1'

( .. )

vlii no !, J" do ar11go 4 6 da Le, n6 3.601, de 27 de Julho de

1.993, com

3
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Ref. Lei nº 6.067/11

VIII -

Contro;ado:ia Geral do Município, com estr'Jtura e atribuições definidas em lei ~

regulam-ent:> próprio, responsável pelo controle interno da administração e
assessoria direta e imediata ao P,efeito Murncipal." (NR)

-Art. li

O Anexo XVTrr=l:lõquadro a~ cargos em comissão . .3a Lei Municipal nº
outubro de 2.0 l O, pas,;a a ter a ;egci nte redação:

5:975,aelITae------

Al\EXO XVIII
QUADRO OE CARGOS E VI COMISSÃO
CARGOS
LOTAÇÃO
ASSISTENTE DESPORTIVO
10
ASSISTENTE DE SECRETARIA
8
ASSESSOR DESPOF.TIVO
10
ASSISTENTE ADMINISTRA nvo
5
ASSESSOR DE SECRETAR!/\
14
SECRETÁRJA DE SECRETARIA
14
ASSESSOR DE AD:vl!NISTA•;Ãü REGIONAL
CONTROLADOR - GERAL
i
COORDENADOR DO CIAM
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
CONSULTOR FINANCEIRO
·,
SECRETÁRIO DO P'.'lEFEITO
ADMINISTRADOR REGION ',L
4
SUB-PREFEJTO DE TIBIRIÇA
1
ASSESSOR DE IMPRENSA
4
ASSESSOR DE INFORMÁTICA
1
COORDENADOR ADM!NIS'."RA TIVO
2
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL
DIRETOR DE DEPARTAMEJ,'TO
39
PROCURADOR GERAL
REGENTE DA ORQl;ESTRA SINFÔNICA
MUNICIPAL
REGENTE DA BANDA :v1Ul<ICii'AL
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ASSESSOR ADMINISTRA TI \10
4
DO GABINETE
ASSESSOR DE INFRA-ESTRUTURA E
GESTÃO TECNOLÓGICA
ASSESSOR DE GESTÃO ESl'RA TÉGllA
EM SAÚDE
ASSESSOR DO GAf.l)'.;ETE
8
CORREGEDOR ADMINISTRATIVO
3

CORREGEDOR GEFAL ADMiKn) 1RA I IVO
CHEFE DE GABINETE

Art.12

ENQUADRAMENTO
Ci
C3
C5
C6
C7
C7
C8

C25

c 11
C13

cu

CJ5
Cl6
Cl6
Cl6
CI8
C18
CI8
Cl9
Cl9

•

Cl8
Cl8
Cl9
C21

C21
C21
C24
C25
C25
C27

As despesas decorrertes desta lei serão atendidas com dotações p:-óprias do orçamento
vigente, categoria económica para o~ vencirnent0s 3. !.90.11 e para as obrigações patronais
3.1.91.13 e 3.1.90.13 ,! serão s1..ple1nemadas sç necessãrio.

4
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Ref. Lei nº 6.067/11

An. 13

Esta lei entra em vigor 1H data de sua publicação, devendo ser regulamentada pelo
Executivo no prazo de 30 dias.

Bauru 04 de maio de 701 1

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO Mü1'1ClPAL

•

MAL RÍO) PONTES PORTO
SECRETARIO DC,S NEGÓCIOS JURÍDICOS

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO

Regist.ada :10 Departamento de Comunicação,;;! Documentação da Prefeitura, na mesma data.

GILMARA MElRê DE SOUSA ARAÚJO
DIRETORA DO DEPARTAME"-TO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

Fica declarada a inconstitucionalidade do arl. 43, da Lei ,lv.'unicipal 11º 5.631/08, com eficácia "ex nunc", produzindo
efeitos a partir da dat11 do julgamento (2//0I/2úl5) - A[)fl\' 1/338Jl-j'7.2014.8.26.0000 (Proc. Adm. nº 22.173/14)

A vigência e a eficácia do artigo 46 e§ l" tlesta lei/oram de_/initivameme declarados inconstitucionais pelo Tribunal de

Justiçu do Estado de São Paulo, conforme ADI,\' nº J12:·370-26.2lll6.8.26.000 (Conj. Informação constantes dos
processos administrativos 66.081/16 e 26.817/16)

•

Ficam declaradas sem eficácia, com modulação ,ie ejeitm "ex nunc". ,is normas contidas nas Leis Municipais nº
6229, de 22 de junho de 2012, 6230, de 22 de junho de 201.1, 6254, d,, 30 de agosto de 2012, 6285, de 27 de novembro
de 2(112 e 6310, de 17 de dezembro de 2012 e, por t1rra.\·tav1ento, devidn à repristinação, nas leis Municipais nª 6254,
de 30 de agosto de 2012 e 6229, de 22 de junho de 2012, que alteramm o Perímetro Urbano do Município, conforme
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2271008-97/2{}/5.l.26.0000 1'.Ato da Mesa nº 106116)* Transitado em julgado
29/09/2016

P. 19.2/$3/06

LEI 5631. DE 22 DE AGOSTO DE 2008
Institui o Plano Diretor Part,cipativo do Município de Bauru.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BACRC. nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de
Bauru faz saber que a Câmara Municipal aprc·,ou e ek sanciona e promulga a seguinte lei:
TITULO 1 - OBJETO DA LEI E ÂMBITO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS,DA FUNÇÃO
SÓCIO-AMBIENTAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE E DOS INSTRUMENTOS DO
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.
CAPÍTULO l - OBJETO DA LEI E .Í\MBITO DE APLICAÇÃO
CAPÍTL1LO II - DOS PRINCÍPIOS

•

CAPITULO Ili - DA FUNÇ.Í\O SÓCIO-AMBJENTAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE

TÍTl..'LO li
CAPÍTULO 1 - DO TloRRITÓRiO DO ML'N!C;PIO

TÍTULO li!
CAPÍTULO 1- DO ORDENAME;~TO DO
SEÇÃO
SEÇÃO
SEÇAO
SEÇÃO

·r ERRI IOll!O

i - Do Macrozoneamento
!I - Do Parcelamento d,, Solo
llJ - Do Uso e Ocupação cto Solo Orba,,o
IV - Do Uso e Ocupação do Solo Rura:

CAPÍTULO li - DAS AR[ M, bi'EUAI:,

RtF. Lf:I 5ó3 I
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PREFEITURA 1'1UNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

Art.260 -

As Assembléias Territoriais de Política Urbana e Rural serão realizadas nos Setores de
P1anejamento, realizando-se sempre que necessário, com o objetivo de discutir com a
população local ações. projetos. poiíli ,as referentes ao desenvolvimento local.

Da mobiliza,;ão popular

•

Art.261 -

A mobilização popular constitui ,:stratégia de gestão democrática do Plano Diretor
Panicipativo e terá corno diretri7 as~egurar aos munícipes oportunidade de participação e
organização. bust:ando conquista~ e ampiia;.do o atendimento da Política Pública.

Art.262 -

A Política de Mobiiizaçàc Pop,Jla;. será cornpromissada com o desenvolvimento social,
de"vendo:
criar e implementar a edm ação técnica cornunitâri2., buscando parcerias com as
1entidades àe ensino e JJC.3qt irn;
fomentar as íniclativa~ ;Jopul_ares. seu fonalecimento e sua org~nização;
li·
·
v\abíliz.ar a garanlia da qua idade de vida:
l1l efelivHr a participaç~fo 1•a é'!slão púhlica vivência democrática na cidade.
IV-

An.26! -

Consrituem estratégias de mobilizaçfü1 popular:
iorganização dos hlo\• m~11tos Sociais e Populares, incentivando a cnaçao e
funcionamento das /\sfociações de Moradore5 nos Setores de Planejamento;
II e\aborição dos Projetos ::ara o dfsenvolvimento social. em parceria com as
secretarias encarregada;; da; politica:; sociais;
lil desenYolver formaç5o Pr0fissional, semi-industrial e artesanal, em parceria com
a Scuetaria Municipal ·.fo tlem-Estar Social;
IV desenvolver programas continuados de Educação e Capacitação Comunitária e de
Lid-enmça:
V•desenvolver proJeto:.; e pro~ramm, que envolvam a comunidade na realização de
obras de quaiífica(,:ão -:los 'n!i:·ros, buscando novas tecnologias em parceria com

•

VI VII -

instituições de pes<,ui~a,
!ome11tar a criação de bccbadc-ras Fopu!ares, Cooperativas e outros sistemas que
busquem capacitaçRo ou<1.lificação. inclusão social e geração de emprego e renda;
fom~ritar 11 criação Ge ( er.ti os :1e ínti!graçãü Comunitáiia.

CAPÍTULO H
DAS ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO no PLANO DlRETOR PARTlCIPATIVO DO
~Hl:-.'ICfPl(J fl>f. BAliRl:

An.26~ -

.l\s =:;tratêgias nbeJ~cerão :i,1 ..: ~posrv ros artigos di;sta lei. e que deverão ser
e.cornpanhad1o;; ,i~ açõe:;; aomi . . ,i:-1rnri,~h d;;. Pr,:-'feitu.-a Municipal, como~ rnoderniza.s_iq_L
adtqua\,ãrJ de ....m t!5tr ,i:ur,: :,d,n •l; ~1rn1iva v!"iando dar atendimento as diretrizes,
~ crieN~ções. e ji7õv:cênciãspric~r-:8ri:-i"';(;(iiTl;_).~
}
,.,1 ,m,.(t~re 1u:Jãla,JO Jê 01-:· ,'tú~1c·.., de Coo1de11ação da implanlação do Plano
V

- - -

11! -

REr. LEI 56'31
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PREFEITUH.A JVIUNICIPA.L DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

IV -

da ampla divulgação d0 Piano Dire1or Participativo à população em geral, pelos
poderes Executivo e Legi,lativo. através da disponibilização do conteúdo desta
lei através de cartilhas. livr-!tos e outros.

- -- - ----- - .. ----------------------------------------TÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕEli TRANSITÓRIAS

•

Art.265-

Para efeito de coeficiente aproveita 1 nento~ permanecem em vigência aqueles definidos na
Lei Municipal nº 2339/82, até a regul<.mentação da outorga onerosa, prevista na presente lei.

Art.266 -

A legislação Municipal referen1e ao Lso e Ocupação do Solo, estará em vigor até a sua
revisão confonne previsto nesta pre.st: 1t-e Lei.

TÍTUI.OXI!
DAS DISPOSlÇÕES Fl1'AlS

•

Art.267-

Os mapas mencionados nos artigos e .mruaàos neste processo, numerados por folhas 01-A à
09-A. fazem parte integrame desk P,,ino Diretor, como Anexo I.

Art.268-

Após a aprovação do presente Plano Diretor, deverá ser atualizado e registrado em mapas
específicos constantes do artigo :267:
I•
o perímetro urbano do mt,nicipio. contemplando as alterações que forem efetuadas
através de legislação especifa, e aquelas definidas nesta presente lei;
II as áreas destinadas a prutci;ào ambiental, de mananciais, para implantação de
prc;jetos de habitação d< intere::se social e outras definidas na presente lei .

Art.269-

São parte integrante desta Lei os ar1e~::-i~ & seguff:
Anexo 11 - Reiação de :'116wi- ro:c1badcs pelo CODEPAC.
li Anexo ífl - Relação V,eta.) Fl!-iC3S e Prc·postas das Poifticas Sociais.

Art.270 -

As metas e açf:e~ previstas 1esta l ?Í :everSo sn executadas no período de:
curto prazo: até o final .1e :W09:
J 1médio praz.J: dtê o finu de 20. 2;
rli longo praL.c: ate o final de '.!O 16;

J·

Art.2" l -

Este Plano Dir~tor Parricipmivo d,.~vtrfl ::1-:r revisto no prazo mínimo de 04 (quatro) anos e no
máximc de 11) (dez) anf's, & pP,i;r d:,i p1,.:oliuiçào desta Lei, a critério do Consell1o do
Município de Rauru. garamindo· •e óinpla panicípação sa·avés de reuniões públicas em cada
1.1m dos setore~ arbanos e r:.ira1s.
--------

flmãg!dtõ ÚHICU -ô P.:auu oj1et..11 PatdtqJdtiVl: 1JOLkt . . 1d altdano" qualqae1 tempo. auav~s de p10Jeto de
lei de iniciati,a do~ Poderes [·xecufrn. Legislf,tivo, ou de iniciativa popular.
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PODER EXECUTIVO

metros até outro ponto slluado no alinhamento da Rua Paulo Ma!monl!r !\l!!croc
(ex Rua Di • 8) (J11ru1cirão 2 lado impar, confrontando nesra dhisa com r m,ugr

·---------otO!elt!W""'l>"t•1o•o•h""ll!onlt1ã.-,,J>••••••s•AC.;;,;,.;1á•u•o;;,;ES,;qma,;<,,,,mo~1~ne~d•e;:.;IU,,.U;;.,;,,o;._;,.01~11•.um1~1m""'tdmo~,r,;,,,;,,,~
10, peitem:s:nte a Et..:ROBORO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, e fü1dlmcn1t

Prefeito Municipal

')

Maria ,José MaJô .lanrJreicç
Chefe de_ Gabinetç

nos fundoós mede 5,rn metros. çonfronta.ndo com a Rua Paulo Malmonge Maccdc

P11agrafo único.

DECRETOS MUNICIPAIS
PfCBITO N" U 276 PE 22DEMAJO Df 2 º19
i'J,1"6 19
4/lo!ra o T)e1.,re/o M1mi,·ipol nº l./.250, de 29 de abril de 2.0/9, que dispõe ~ob1, ,,
1cm1ent1, das TUIas de J.iscah=açào de h's1abelec1men1os de que /rala a Lei Munkrpal n" 7 / 5./, de {)J d•
:,·mbm de: 0/N e dO omras pmv1dência,1
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de su11s atribuições legm~
1tcridas pelo art. 5 J da Lei Orgânica do Município de Bauru.
DECRET."Fica alterado o A11o;o l do DecHto Municipal nc 14..250, de 29 de abril d: 2.019. qu ·
dispõe dos prnzos para vencimentoJ das Taxas de fiscalização de Estabelec1me11101
;irev1sta~ na Lei ~1umc1pal n~ 7 154, de 04 de dezembro de: 018, r:o cxcrc1cio d,:
2 019, confonn~ o Ane)(o J deste Decreto
Esle Decreto enrra em vigor na óata de sua publicação.
t 1°
Bawu. 29 de maio de 2.019
rLODOALDOAR\1AKDO GAZZETIA
PREFEITO MUNICIPAL
.o\NTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRlO DOS h'EGÓCIOS n.;RJmcos
EVERSON DEMARCHl
SECRETÁRIO DE ECONOMJA E FINANÇAS
.Jp;;trado lt.J Departamento de C'omnnicação e Documentação da Prefeitura na mesma daia
lJANll ,0 ALTAFIM PTNHEIRO
DIRFTOR DO DEPAR1AMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

A~EX01
' '

WIÇÃfl Uf(i!TAL

o i111óvel. distante 473,80 metros do alinhamento da Rull .'\xel Hcnoa1111 Breshiu \C.'
Avenida ?l.1arg1nal Fcpasa DI - 2), mede 24,50 metros. ate um ponto, dcflctmdo:
direita segue ';4,0(1 nctros alé outrn ponto. ainda <lefietil1(10 a di1c1ta segue IJ)(

______________L.l.(J.dloaJl.díl~U:D:lllTud.Jl..Li~z,~:ttaj~

_.
Seção I
. ·i
Gabinete do Prefeito;

\

..encimemos das taxas de fiscalização de estatelcClmentos da Lei Mw1ic1val n" 7, l'i-1, de O~ d~
2.0 18. no exercício de 2 O19
Pai cela
Data
28/06120 !!~''------~
Cnica
' narcela
28106120 i 9
1
2' narcela
31/07}2019
30/08/2019
30/091:!019

An 4º

(ex Rua Dl • 8) quaJteirào 2 lado impar, encenando uma área de 2.662,45 metro•
quadrados O referido imÕ\·el consta pertencer a PREFEITURA ~IUNICIPAL DF
BAL'RU. confonne Matricula nº 45.501 • do 2° Oficial de Re~1stro de lml,veis .!,
Comarca de Baurn, e11contrando-se caracterizado no dese11ho SP nº 00ó5.
A atea descrita no art. 1", a Concesswmlria obriga-se a dcstimHo unira t
cxdusivarncnte para!, construção e instalação da empresa de manu1enção e rcparaçã,
de veiculos ferroviãrios.
Fica a Concessionána amonzad.a a tomar posse da área concedida a partir d:
publicação desta Lei. para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas.
A Concessionária obnga-se a inictar as obras no prazo de 90 (noventa) d1ai;, ct>ntadm
da data da flUblicação desta Lei e conclui-las no prazo mâximo de 24 (vinte e quatrn
meses, respeitado~ os planos aprovados pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimenll
fvluuicipal - CADEM, e observada~ à!- normas mbanist1cas fixadas pela Sc:crt"W11
Municipal de Plnnejamento.
A presente concessão pndcrá ser outoJl:!ada pelo prazo de 10 Cde2J anos.
Fica a concess1onárin obrigada a instalar na área concedida 11m paind de no 111!nlmr
2,00 (dois) metrns quadrados onde deverá constar o nome da empresa, o nümen
da Lei Munictpal ql:.C autorizou a Concessão. a metragem da área concedida. •
metragem da área a ter construída. a data do inicio e ténnino da obra dett1mtnad1
pela lei.
O não cu.mprimento do disposto nos artiJ?oS anteriores determmará a ,escis:k
do contrai<•, com a ~srituição da área ao Município, sem direno à indenizuciir
pefos benfr:itorias mla introduzidas pela Concess,onária, indepcnden1emenle d,
notificaçãt,
fata lei enr·a em ,·igr,r na data de 5ua piiblicação.
Bawu,

=I.Xf.CISJCÃO DF. MOTJVQS-=
27, n1aio. 19

S !1ilim Presidente.
J\ oores Ve.rendore~
Temos a honra de submete, à apreciação e ;iprovaçào dessa 4.uiusta C'ISil. u r•esr<1L.
Projeto de Lei qu~. uma vez aptovado, irã autorizar o Poder Executi,·o a destinm uma área dt rrrr-:m
s,111 beiúeitorias, cadastrada no Set<Jr 03. Quadra 1532. Lo1e 11 • Distrito lndustrial 11, com 2.66:i..4~
n,ctros quadmdos, em regime de Concessã•J de Direito Real de Uso â empresa TElXEIRA & TEI\EIRP
Sf.RVJ('OS FERROVIÁRIOS LTDA ~1E.
Tal conces~ão prcp01cionará a mstalação t con.ruuçli(' da empn:~a 1k ;ow1Jtem;ii(
e reparação de veículos ferrcviãr:os Atualmente a En1pres11 enç,ontra~e instalada mi Rua Buit [s~erança
n · 10-04, Vila Seabra, atuando no rnmo bá 16 (dezesseis) anos e ~·ontando e,,111 20 func1onárms l\..l(
pussui nenhuma concessão ou qua'qucr ouua área p1iblica no mumcirio. nrcessitando cor.stnm ~,n
b1&e operacional nesta cidade e Munidpio de Bauru/SP em wna área maior que pemuta a 111r1 pfüçilc
d~ atendimenlos e do quadro de fU11donários. A Empre5a participou do piocesso digital d.: o:hwt1amc111<
pira concessão de área. concorrendo e ~en1!0 vencedora por uma grande diferença de pontos da F.mptr<w:
c-mcorrenle, pontuação n:ali::ada segundo ane"<o r da Le1 ~!w1ic1pal nº 6.931. de 27 de junho de 2.Ul 7
A concessão ora propo5ta encontra amparo 110 lllt, 68 da Lei Orgânica do Mm11cíp10
p J1em lendo em vis1a a retirada do Projeio Je Lei 11Q 18.'19 de5Ui Angosla Casa apresentamos a retfica,;ik
do 1exto ela A111, aprovada por unsmm1dade de votos pelo Con~elho de Apoio ao Dcscnvoh1mentr
ld11mc1pa! • CADEr-.t em reunião c.rnaorcinária realir.ada no dia 16 de Mfilo de 2.019. Ressalt~-~e (!Ut
n~r.hwna r~strição foi feita pelas Secrctana~ Mun1cipaís de Dcsen-.o!vimcnto Econõmieo, 'furismo 1: Rcr.d::
e de Plane;1amento
Dc~tarte, pela relevânc1a da matéria, coJ11amos com a aprovação do projeto en
qJcstão.
Ateoc10sru saudaçõe,,
CLODOAlDOARMANDO GAZZETTA.
PR~FEITO MUNJCTPA.L

PROlETO DE I EI N" 36/J9

=ti R./2 /1;
;fwtm=a n E.rec11111•v a drsm,ar uma Orea d,:, 1,wvno à 1-mpnsa T2/XE/R1'; ,(•
;;r,;:lR.~ SFRl7<'r),~ l-'HRROVJ4RIO.\ l,i 1)..1 A!E. ,•m re7tm!! J,, 1 'rir1cr.1slio Je JJ,N1lo Real .Je f!.v;
,J PREfEl10 ML'l'-:ICIPAL DE BAl'RL'. nos tenuos doart 51 da Lei Orgânin d,,
wucip10 de Bauru. Ca:z ~aber que a íâmara Mnmcipa! ~pr□ l'OU e ele sanciona e prcmulga a seguinte lt1·
n lp
Fic11 U L"<ecuuw, nmon:zado a o,1tnrgar à Emp,esa TEIX] IRA ,1: TIIXElllh
5EHYJ('0S FEllROYi.'1R10S LT9,,._ ME. a CONCESS.\O DE D R[ITG R[ 11
UE l'SO <le uma área locallzada no n1stri10 Industrial 11, com a se~uime descriçt10·
Setor 03, Quadra 1532, LQte li • Distrho lndustrllll li
''JT)1 I QTf DE IfBTfFNQ ,iq3dg na Rm Am1ando Lamb~rnni /Me Rua nI. l)
quarteirão 2 !ado p2r <Jenommado ;omo lote l l da quadra n" 7 do Di~ln .o lndus1ri.il
-i_ desta cidade df Baunl, cadast:·11do na Prefe1rura Municipal sob nº 03/1532,'0,1,
com as seguintes medidas e confrontações de frente mede 4l!,OO metrus em hnha
e 3,00 melros em curva. confrontandn com aJâ c1tnda Rua Armando Lainbertmi, e-:
"'lua OI· 6). quarteirão:! lado par, do lado dirdtQ dr quem du vrn púbhca olha pan

AT~~_p:§ GABINETE
PORTARIA GP 47/201!1

°'

ílODOAlDO.AR~ A?\'D0 GAZ7E1TI\ Prdcnu Munidpal d~ Baum f•tarlc
S .\v l'0ulo, no uso de suas ntribun:ões legaii,
RESOLVE:
Indica n1emb10~ inlt'gran!es pata Conus~ão Organir11do,a da Fest~ do l1Jn :1:1;
11d d
wt Jl
li· d
d !3!10'"0'9 o 'y-·11
2 ÇJQ

(~;1blnetf do Prefeito
litulilr: Natalin Fana Rocln1;ues de vlo ·a1s
Su11lente: Maria Jcsf Majo JandJeJce

QUH\IA, 30DE MAIO DE 2 019

DIÁRJO QFlc" 1AL )E BAURU

tbela 7• Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
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PREi'EITURAMUJ,l:!Plú DEBAURU
PODER E\:õ'.lfl'VO

'

't'Z.éU~
;7;) ô

FOLHAS__
._._

- -,;n•rL,--- - ·-

•

_::........-, v

-

:.....--"

DEMONSTMTIVO SIIIIPLIFICADO D'.! RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENfOS FISCAL E[ A;EriURIDADE SOCL'>J.
1° Quadrirne1t~ Je ~019

RF

art

RI 1110

48 - Anexo Vll

VALOR

RECEITA CORREKfELIQ\JIDA
ltimos doze meses

DESPESA COM PESSOAL

-

1.034.635.582,75
508.427.571,39
558.7012!4,69
530.768.053,95

eipesa Total com Pessoal - DTP
imite Máximo (incisos l, II em, art. 20 da LRF)-54,00%
imne Prudencial (parágrafo Unico, art. 22 da LRF)- 51,30%

onsolidada Liquida
imite Definido por Resolução do Senado Federal

GARA~!AS DE VALORES

--

RESTOS APAGAR

-817
120,00

-

%SOBREARCL

VALOR

0.00
22 00

J,00
127.619.828,21

imite Defirudo por Resolução do Senado Federal

OPERAÇÕES DE CREDITO
)ptrações de Crédito Internas eExternas
lpern.çlles de Credito por Antecipação da Receita
.im11e Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e !ntemas
.imite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita

o

-85.6Cl.9!9,l6
1.241.562.699,30

IÍVHla

·75

%SOBREARCL

VALOR

DIVIDA CONSOLIDADA

ota! das Garantias Concedidas

%SOBRE ARO.

VALOR

%SOBRE ARCL

VALOR

2.98
0.00
16 00

30.717.454,85
0,00
165.541.693)4
72.424.491,79

r.,:; :RI~ÀG EM RESTOS APAGAR NÃO
l'R 1( ESSADOS DO EXERCICIO

700

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIOUJDA !ANTES DA
1
n~SCRIÇÃO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS l)J l
EXERCIC!Oi

i
1

~verton Basilio
Diretor Depanamento de Finanças

Ricanlo Alonso Senfüegos
Conodor-CRC ISP 20917510-7

1abio Ribas dos Sanws

Everson Demarchi
Sttraário de Economia eFinançil5

Controladona Geral

(!ndoaldo Armando Gazzera

Prefeito Municipal
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Em atendimento à solicitação da Diretoria da FUNPREV - Fundação de Previdência
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru/SP e tendo em vista a
necessidade do acmnpanhatnentolIDS i:tnpacros atuariais das alteiações da legislação
municipal no equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência,
emitimos parecer sobre a proposta do Projeto de Lei que prevê a reestruturação
administrativa no âmbito do Poder Executivo - Administração Direta.

•

A mencionada reestruturação modifica o organograma da administração direta,
alterando a estrutura de governo, mas sem criar novas vagas de servidores efetivos. As
vagas mencionadas no projeto são de secretário, gerente e coordenador a serem
providas por cargos em comissão.
Mesmos que os cargos em comissão sejam ocupados por servidores efetivos, os
adicionais das comissões de cargo não iram compor a base de cálculo das contribuições
previdenciárias e dos beneficios ao FUNPREV.
Desta forma, não observamos qualquer impacto financeiro e atuarial na eventualidade
de aprovação do projeto de lei em análise.
Eis nosso parecer,

•

Curitiba, 17 de setembro de 2019.
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV
Rua Rio Branco nº 19-31 - CEP 17014-037 - Bauru - SP
Fone: (14) 3009-5500
www.funprevbauru.sp.gov.br
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Bauru, 23 de seterr,bro de 2ern.
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Sr. Presidente,

Segue parecer de impacto atuarial elaborado pela empresa Actuarial Assessoria e
Consultoria Atuarial, em atendimento ao solicitado pela Secretaria de Administração.
Atenciosamente.

Dio
Diretor d
,v,são inanceira
Economi ta - FUNPREV
CORECON 33.492

•

--

J!l,
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV
Rua Rio Branco nº 19-31 - CEP 17014-037 - Bauru - SP
Fone: (14) 3009-5500
www.funprevbauru.sp.gov.br
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Encamml'iamos o parecer atuarial sohc1tado.
Atenciosamente.
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Bauru, 23 de setembro de 2019 .

•
G. o Gimenes Campos
Presidente - FUNPREV
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Altera e cria dispositivos na Lei Municipal nº
3.601, de 27 de julho de 1.993.
O PREFEITO MUNlCIPALDE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. Iº

•

Acrescenta os incisos lX, X, XI, XII, XIII e XIV ao§ 1° do art. 4° da Lei Municipa1 nº 3.601, de 27 de julho de 1.993,
com a seguinte redação:
"Art. 4º

( ... )

§ lº

(... )

IX
Coordenadoria de Segurança Pllblica;

X

Coordenadoria da Cidadania e Direitos Humanos;

XI
Coordenadoria da Juventude;
Xll

Coordenadoria da Pessoa com Deficiência;

XIII
Coordenadoria dos Direitos dos Animais;

XIV
A Coordenadoria de Tecnologia de Informação, abrangendo:
a)

Seção de Instruções de Processos, Atos e Registros;

;.

b)

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação;):(._
c)
Gestão de Projetos, Contratos e Convênios; -..,d)

Divisão de Sistemas e Aplicações, abrangendo:

1.
a Seção de Desenvolvimento,e;
1

2.
a Seção de Banco de Dados;
e)

Divisão Suporte Técnico. abrangendo:

t.

a Seçãe àe AssistêHeia ao-Ysttáfi~-------2.

f)
Divisão de Infraestrutura e Operações, abrangendo:

1.
a Seção de Redes e Servidores;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

2.

a Seção de Instalações e Cabeamento..e;

l
3.
a Seção de Telecomunicações." (NR)

-----~A~rt~2~'~-~Au\t~e~ra~o~§LJ~'~innc~is~0LluanHnne~a~sc'~'ac"~'~~L''~eL"cc'~'e~ac~t~•filsc~e~nutaw0~§~4~'Ja~owanctui~goul42~d~aJ1~e~i~M~1wmwi~c,~·praaLlno'~3w6nQuJ~ci~dÍ~Jcill-~------julho de 1.993, com a seguintes redações
"Art. 12 ( ... )
( ... )

§ 3°

Revogado.
1.

••

Revogado.
a) Revogado.

b) Revogado.
e) Revogado.
Art. 3º

j' ..F

(. .. ) /J

l tv '< J

Altera o artigo 16 da Lei Municipal nº 3.601. de 27 de julho de 1.993, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 16

Art. 4°

---P

Revogado." (N R)

Acrescenta o art. 16-A à Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:

"Art. 16-A

A Secretaria Municipal de Fiscalização e Licenciamento, com atribuições de realizar a política de
fiscalização do uso e a ocupação do solo, especialmente da zona urbana, de fazer cumprir o Plano
Diretor do Município de Bauru é integrada pelo Gabinete do Secretário, contendo:

I.
li.

Os Fundos e os Conselhos Municipais;
A Assessoria de Assuntos Institucionais;

III.

A Secretaria Executiva;

IV.

Divisão de Atendimento ao Público;

V.
VI.

A Divisão de Administração e Expediente;

•

O Departamento de Fiscalização e Licenciamento, abrangendo:
a)

A Divisão de Aprovação de Projetos, contendo:
1)

A Seção de Aprovação Edillcia;

2)

A Seção de Aprovação Urbanística: e

3)

A Seção de Alvará e Certificado de Conclusão de Obras.

- - - - - ~ ~- ~--~ _ _ _ _ _ _ _ _ __:b:,l_ _;_A:__::D::.iv:.:i::sã::o:_d::e:_l:::l::so::...:.e..:Ü:.:c:::u,:pa::çc:ã:::o..:d:::o..:S:.:o::.IO::,,_:C:::O:::nl::e:::n:::do::::'------------------ ______

e)

1)

A Seção de Licença de Atividades Pennanentes e Temporárias:

2)

A Seção de Licença de Atividades Rurais; e

3)

A Seção de Certidões.

A Divisão de Fiscalização, contendo:
1)

A Seção de Logística e Gestão de Vistorias:

/
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Art. 5° -

3)

A Seção de Fiscalização Ambiental e Rural." (NR)

A Secretada Municipal de Governo com atribuições de reafoar a articHlação política do Gouem<lo-------Municipal, nas relações com as esferas de governo, demais poderes e órgãos da Prefeitura e nos
assuntos técnicos, administrativos e sociais do município, é integrada pelo Gabinete do Secretário,
contendo:

1.
II.

•

A Seção de Notificação e Autuação; e

Acrescenta o art. 20-A à Lei Municipal nº 3.601. de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:
"Art 20-A

Art. 6º -

2)

A Secretaria Executiva;
A Assessoria de Assuntos Institucionais;

Acrescenta o art. 20-B à Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:
"Art. 20-B

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru com estrutura organizacional de Secretaria
Municipal com atribuições de coordenar estudos setoriais e promover macro estudos para o
planejamento municipal estabelecendo a política de desenvolvimento urbano e socioeconómico do
Município, é integrada pelo Gabinete do Secretário, contendo:

1.

Os Fundos e os Conselhos Municipais;

11.

A Assessoria de Assuntos Institucionais:

m.

A Secretaria Executiva;

IV.

A Divisão de Administração e Expediente;

V.

A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Socioambiental, abrangendo:
a)

O Grupo Técnico de Análise de Empreendimento - GAE;

b)

A Divisão de Pesquisa, Planejamento e Desenvolvimento Territorial, contendo:

•
c)

d)

1)

A Seção de Pesquisa e Estatística;

2)

A Seção de Projetos Urbanísticos;

3)

A Seção de Planejamento Viário e Mobilidade;

4)

A Seção de Instrumentos de Planejamento Urbano, /tvaliação e ~'lc1 icia.

A Divisão de Diretrizes para Parcelamento e Ocupação do Solo, contendo:
1)

A Seção de Análise Urbanística;

2)

A Seção de Análise Topográfica e Drenagem; e

3)

A Seção de Análise Ambiental.

A Divisão de Cadastro e Geoprocessamento, contendo:
- .1)

VI.

A Seção de Geaprncessamen ·

2)

A Seção de Cadastro Territorial; e

3)

A Seção de Patrimônio !mobiliário.

A Coordenadoria de Habitação, contendo:
1)

A Seção de Projetos Habitacionais;

2)

A Seção de Regularização Fundiária; e

1.v,-v-.~)
\
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3)

Art. 7°

A Seção de Acompanhamento Social.

Ficam extintos 02 (dois) cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de Diretor de
Departamento, padrão de referência C-20.

Art. 8°

Ficam criados no quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Bauru, os seguintes cargos em comissão, declarados
em lei de livre nomeação e exoneração:

I.

01 (um) cargo de Coordenador de Habitação, padrão de referência C-24;

II.

01 (wn) cargo de Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento, padrão de referência C-24;

TIL

05 (cinco) cargos de Coordenador Estratégico, padrão de referência C-12;

IV.

02 (dois) cargos de Secretária de Secretaria, padrão de referência C-08;

V.

01 (um) cargo de Gerente Geral de Compras, padrão de referência C-26

Art. 9º

Ficam criados no quadro da Prefeitura Municipal de Bauru, 02 (dois) cargos de Secretário Municipal. padrão de
referência, o subsídio do Secretário Mwlicipal.

Art. 10

Ficam criadas O~ (seis) funções de confiança de Diretor de Divisão, padrão de referência C-27 da grade salarial dos
Técnicos e 15 (quinze) de Chefe de Seção, com gratificação de 20% da referência.

Art. 11

Altera o Anexo XVIII -do quadro de cargos em comissão, da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010,
que passa a ter a seguinte redação:

•

"ANEXO XV!ll
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO

---

CARGOS

LOTAÇÃO

ENQUADRAMENTO

( ...)

(...)

( ... )

AUDITOR GERAL

OI

Cl2

( ... )

( ... )

( ... )

CONTADOR GERAL

01

Cl2

CONTROLADOR GERAL

OI

C25

( ... )

( ... )

( ... )

DlRETOR DE DEPARTAMENTO

39

C20

( ... )

( ... )

( ... )

o

n

•=

•,n,-

"

( ... )

( )

...

( ... )

COORDENADOR DE HABITAÇAO

OI

C24

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO

OI

C24

•

'

--
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COODENADOR ESTRATfQJCQ

05

CJ2

GERENTE GERAL DE COMPRAS

OI

C26

Art. 12 As descrições dos cargos em comissão, dos agentes políticos e das funções de confiao&;a referidos nos arts 8º 9º lQ
dos cargos em comissão de Auditor Geral, Contador Geral e Controlador Geral, são as encartadas no Anexo I desta

Lei.
Art. 13

•

Faz parte integrante desta Lei, o Anexo II contendo os organogramas:

l.

da Secretaria Municipais de Governo;

n.

da Secretaria Municipal de fiscalização e Licenciamento; e

III. do Instituto Municipal de Desenvolvimento e Planejamento .

Art 14

Altera o inciso IV do § 1º do art. 5º da lei 3.601, de 27 de junho de 1993, que passa ter a seguinte redação:
"Art. 5°
§ 1º

( ... )
( .. ,)

( ... )
IV - as Divisões, subordinadas as Coordenadorias, Departamentos ou Gabinetes dos Secretários com
responsabilidades de orientação, acompanhamento, controle e execução de ações administrativas
específicas.·• (NR)
Art. 15

Altera o art. 6.., da lei 3.60 l, de 27 de junho de 1993, que passa ter a seguinte redação:

"Art. 6..,

Art. 16

•

Art. 17

As Secretarias Municipais e a Chefia de Gabinete, poderão estruturar-se, quando necessário, em
Coordenadorias ou Departamentos e Divisões." (NR)

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento vigente, supJementadas. se
necessário.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

-EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS05, setembro, 19

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Ternos a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Casa de Leis, o Projeto de Lei que uma vez
aprovado, promoverá a reestruturação administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal - Administração Direta. O
projeto de lei foi pensado, visando à descentralização hierárquica, o acompanhamento, controle eficiente e adequado de seus
órgãos na avaliação das ações administrativas e da modernização de gestão integrada, com o objetivo da racionalização do uso
dos recursos disponíveis e ampliação do desempenho geral do governo municipal, na entrega de bens e serviços à sociedade.
com a qualidade necessária.
Nosso objetivo neste projeto é criar a Coordenadoria de Segurança Pública, uma vez que o artigo 144
da Constituição Federal, estabelece que a segurança pública é dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de
todos. Ou seja, é uma responsabilidade compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal. Ela é exercida para a
proteção das pessoas e do patrimônio, bem como para a preservação da ordem pública. Sendo a segurança pública uma
responsabilidade de todos, cada esfera do governo tem o compromisso de realizar investimentos para melhorar esta área. A
criação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) é considerado um marco divisório na história do país. O Susp dá
arquitetura nnifonne ao setor em âmbito nacional e prevê, além do compartilhamento de dados, operações e colaborações nas
estruturas federal, estadual e municipal.
/
As bases da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), foi criada a Lei nª
13.675, de 11 de junho de 2018, sob a coordenação do Mini~io da Justiça, estabeleceu competências, princípios, objetivos,
estratégias, meios e instrumentos pelos quais deve ser i;,áJizada a atuação do Estado no âmbito da segurança pública e
regulamentada, no âmbito da União, pelo Decreto nº 9.489, de 30 de agosto de 2018 instituindo, como instrumentos centrais
do sistema, de um lado o Conselho de Segurança Pública e Defesa Social como órgão de discussão e legitimação das políticas
e dos planos de segurança que deverão ser igualmente criados, para os mesmos fins, pelos Estados, Distrito Federal e
municípios e, de outro, os mecanismos de controle, de transparência, de prestação de contas. de capacitação e valorização dos
profissionais de segurança pública.
No ano de 2017 foi anunciado o Plano Nacional de Segurança Pública. tendo por objetivos a redução de
homicídios dolosos e feminicídios, a redução da violência contra a mulher, a racionalização e modernização do sistema
penitenciário e o combate integrado à criminalidade organizada transnacional. Foram estabelecidos objetivos e estratégias a
serem implementados mediante os programas temáticos em todas as esferas da federação.
Um dos objetivos do plano visa fortalecer a atuação dos Municípios nas ações de prevenção ao crime e à
violência. sobretudo mediante ações de reorganização urbanística e de defesa social e define estratégias, tais como:
- Estimular a criação de consórcios e outras parcerias intennunicipais para atuação conjunta em ações de
segurança pública, a exemplo do compartilhamento de câmeras com tecnologia que possibilite a melhoria dos resultados e a
redução dos custos:
- Definir estratégias para que as questões urbanas atinentes à área da segurança pública sejam
contempladas nos planos diretores municipais;
- -:- Fomentar o desenvolvimento de políticas mumc1pa1s mtermst1tuc10na1s para prevenÇ30 sOctare - - situacional à violência, abrangendo a assistência a egressos do sistema prisional. inclusive por meio da instalação de

- Fomentar a implementação de programas voltados ao atendimento e acolhimento de segmentos
socialmente vulneráveis, estimulando sua vinculação às respectivas redes de assistência psicossocial;;
- Estimular a implementação de estratégias de mediação de conflitos, inclusive no âmbito da comunidade
escolar:

21/10/2019

RETIRADO

Projeto de LE~i nº 87/19, que altera e
cria dispositivos na Lei nº 3601, de
27 de julho de 1993. (organograma)

~~Rf:FEITO l\nUNICIPAL

l

PROC. N2 1,ic,/ ,,

, FOLHAS I.J ô'Z,

'

J

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

- Estimular a implantação de observatórios municipais para produção e análise de dados sobre situações
de violência e avaliação de iniciativas de prevenção;
O Plano propõe ainda que antes de implementar ações para melhorar a segurança da cidade, o governo
municipal deve compreender como funciona a dinâmica da criminalidade em seu município. Assim, cada município deve
realizar um diagnóstico da situação em que se encontra a segurança pública e que cabe a gestão municipal a elaboração de
um Plano Municipal de Segurança Pública, cujas ações podem ser executadas por µma Secretaria Muniçipa) de Segurança
Pública ou outro órgão que possibilite o desenvolvimento dessas politicas. Com a criação dessas instâncias, o município pode
planejar, implementar, monitorar e avaliar projetos que tenham o objetivo de prevenir o crime e reduzir o sentimento de
insegurança dos seus cidadãos.

Várias são as ações que podem ser desenvolvidas através da prevenção e da cidadania. Para isso, a
prefeitura pode desenvolver políticas de prevenção ao crime que tenham como público alvo, principalmente, as crianças e os
adolescentes em programas de programas de educação nas escolas, que trabalhem na elaboração de medidas que visem a
redução das ações violentas; de profissionalização e lazer, com o objetivo de ocupar os jovens no período extra-classe
evitando, dessa forma, o seu envolvimenlo com atiyjdades ilícitas e outros.
Dentro do Sistema Único de Segurança, estão presentes Os Conselhos Comunitários de Segurança
Pública . como canais de comunicação entre a população e as agênciíl5 responsáveis pela segurança pública no âmbito local e
Fóruns Municipais de Segurança Pública, também atuando como um canal de comunicação entre a população e agências
responsáveis pela segurança. O principal objetivo do fórum é a construção de uma política municipal preventiva na segurança
pública.

O município de Bauru tem desenvolvido ações e políticas publicas comunitárias de segurança através
elos Conselhos Comunitários de Segurança do Estado de São Paulo ou CONSEGs, que foram criados por Decreto Estadual
n. 0 23.455. de 10 de maio de 1985.
Outra importante ação foi a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública através da Lei 6 193 de
09 de março de 2012, vinculado ao Gabinete do Prefeito. que entre seus objetivos destacamos a de formular, encaminhar e
deliberar junto com poderes constituídos no âmbito local , bem como acompanhar a implementação de políticas relacionadas
ao enfrentarnento da violência e criminalidade, monitorar e avaliar políticas publicas na área da segurança, estimular b
desenvolvimento de medidas preventivas e sócio educativas entre outras.
No ano de 2013, o Conselho Municipal de Segurança do Município apresentou o Plano Municipal de
Segurança elaborou estudos sobre o assunto no município propondo ações visando a redução do uso de drogas e em especial
ao enfrentamento ao crak , yjsando seu consumo e seus efeitos por meio de ações assistenciais; melhoria de segurança nas
escolas; defesa do patrimônio; defesa da ordem e tranquilidade publica; melhoria nos programas de iluminação pública entre
outros.
Várias outras ações tem sido desenvolvidas pela municipalidade, porém há necessidade da criação de wn
órgão que possa integrar essas ações além de dar cumprimento ao estabelecido no Plano Nacional de Segurança Pública.

- ~

Visa também criar a Coordenadoria da Cidadania e Direitos Humanos, pois o reconhecimento e a
incorporação dos Direitos Humanos no ordenamento social, político e jurídico brasileiro resultam de wn processo de
conquistas históricas, que se materializaram na Constituição de 1988. Desde então, avanços institucionais vão se acumulando e
começa a nascer um Brasil melhor, ao mesmo tempo em que o cotidiano nacional ainda é atravessado por violações rotineiras
desses mesmos direitos. As diretrizes nacionais que orientam a atuação do poder público no âmbito dos Direitos Humanos
foram desenvolvidas a partir de 1996, ano de lançamento do primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 1.
Passados mais de dez anos do fim da ditadura, as demandas sociais da época se cristalizaram com maior ênfase na garantia dos
--àireites-ei-vis---e-peHtieos-:-G-Pr-egmma---fei- re, isoào e etttol izado em 2902, sende-ampttft~ieord<lo'"•MldiJir,:eititeos-s------econômicos. sociais e culturais. o que resultou na publicação do segundo Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 2.
A terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos PNDH 31 representa mais um passo largo nesse processo
histórico de consolidação das orientações para concretizar a promoção dos Direitos Humanos no Brasil. Entre seus avanços
mais robustos, destaca-se a transversalidade e interwministerialidade de suas diretrizes, de seus objetivos estratégicos e de suas
ações programáticas. na perspectiva da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos. O debate público, em
escala nacional, para elaboração do PNDH-3 coincidiu com os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e com
a realização da 11n Conferência Nacional dos Direitos Humanos (l 111 CNDH).
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O terceiro Programa Nacional, foi instituído pelo Decreto 7 037 de 21 de dezembro de 2009 e pelo
decreto 7 177 de 12 de maio de 2010, incorporando as resoluções da 11ª Conferencia Nacional de Direitos Humanos,
abortando as questões das áreas referentes a segurança alimentar, educação, saúde, habitação. igualdade racial, direitos das
mulheres, juventude, criança e adolescente, pessoas com deficiência, idosos, meio ambiente, etc.
O PNDH-3 concebe a efetivação dos direitos humanos como uma política de Estado. centrada na
dignidade da pessoa hwnana e na criação de oportunidades para que todos e todas possam desenvolver seu potencial de fonna
livre, autônoma e plena.
A Carta Constitucional inclui entre os fundamentos do Estado brasileiro a cidadania e a dignidade da
pessoa humana1 estabelecendo como objetivo primordial a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, além de
comprometer-se com o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais e regionais e a
promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos ou discriminação de qualquer tipo. E obriga o pais a reger suas relações
internacionais pela prevalência dos Direitos Hwnanos.
Diante da Constituição, os Estados, cidades e municípios, têm a responsabilidade de garantir que os
direitos e as praticas internas correspondam ao mandato do Direito Internacional de proteção e promoção os direitos hwnanos.
O poder municipal tem sido cada vez mais ressaltado pela comunidade intemaciona1 como componente estratégico para o
desenvolvimento de ações que resultem em um efetivo respeito aos direitos da pessoa humana. O fortalecimento do papel do
poder local para enfrentar os problemas como a exclusão social, toma-se um dos novos paradigmas no de promoção do
desenvolvimento humano sustentável.
A Coordenadoria da Cidadania e dos Diretos Humanos deverá tratar de políticas para diversos
segmentos e será responsável pelo diálogo, elaboração e implantação de políticas públicas para grupos específicos que devem
ser priorizados. sendo:
Mulher: como missão elaborar, propor, articular. planejar e fomentar a implantação de políticas públicas
para a defesa dos direitos das mulheres e equidade de gênero, assim como coordenar projetos e programas para combater todas
as formas de discriminação e preconceitos:
Diversidade de Gênero: responsável por formular, articular, propor e monitorar políticas públicas que
visem à promoção da cidadania e a garantia de direitos.
Imigrantes: objetivo é articular as poHticas públicas migratórias no município de forma transversal.
intersetorial e intersecretarial;
População de Rua: tem corno objetivo articular a gestão transversal das ações públicas voltadas a esta
comunidade, pautada na ampliação do diálogo com organizações da sociedade civil e movimentos sociais;
Criança e Adolescente: tem por fina1idade coordenar e acompanhar as ações de promoção. defesa e
proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, atuando junto às instâncias que formulam e executam políticas públicas
voltadas a essa população, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e as linhas decorrentes da
Política Nacional de Direitos Humanos e da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes;
Pessoa Idosa: como objetivo articular e integrar as políticas públicas para pessoas idosas junto aos órgãos
da administração pública municipal. Promove a participação ativa da pessoa idosa na estruturação da rede de proteção e defesa
dos direitos da pessoa idosa. Apoia e dá suporte ao Conselho Municipal do Idoso. que representa a população idosa:
Igualdade Racial: surgiu como um órgão voltado à promoção de igualdade racial. que trabalha com o
tema de maneira multifacetada: xenofobia. questões étnicas, intolerância correlatas;

=====-----'--------------

Políticas sobre Drogas: articulando iniciativas e apoiando projetos voltados para a promoção e defesa dos

Pessoas desaparecidas: desenvolve está empenhado em melhorar o conhecimento e a compreensão de
problemas relacionados ao desaparecimento de pessoas e aumentar a conscientiz.ação sobre a experiência do impacto nos
familiares quando um ente querido está desaparecido;
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Educação cm Direitos Ilumanos: criada com a finalidade de desenvolver políticas públicas a prutir das ..
diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Direitos Humanos.
A Coordenadoria também iró otuor cm conjunto com o Conselho Municipal, criado pela Lei nº 6.069, de
09 de maio de 2.011, vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito Municipal.
Nosso objetivo também visa criar a Coordenadoria da Juventude, uma vez que essa coordenadoria deve
resguardar um caráter geral, de autonomia e ao mesmo tempo de interligação com o conjunto do Governo (e não com um setor
específico), dessa forma, a Coordenação Municipal de Juventude deve estar diretamente ligada ao Gabinete do Prefeito. A
referida proposta de criação, como se observa, visa incluir um órgão gestor de políticas públicas de juventude, com as
diretrizes, objetivos e estratégias destinadas a fomentar e coordenar as ações em favor da juventude bauruense com a
sociedade civil. A referida inclusão torna-se indispensável devido a urgência de políticas específicas para esse segmento
populacional da sociedade brasileira, vulneráveis a questões como desemprego, violência, drogas e às mazelas decorrenLes da
falta de investimentos em educação, saúde, cultura, esportes.

•

Experiências bem sucedidas - realizadas tanto no Brasil quanto no exterior demonstram que estimular o
protagonismo juvenil e a força criativa do jovem mostra-se eficaz para enfrentar os desafios gerados por este quadro crítico.
Para isto. o jovem deve ser encarado como sujeito, como pessoa capaz de participar, ampliar, influir e transfonnar projetos,
programas e atividades implementados pelo governo ou pela sociedade civil. A título de esclarecimento, cumpre asseverar que
a juventude tem sido abordada com redobrada atenção e prioridade, seja por parte do legislador federal, seja por parte da
Administração Pública Municipal, via Poder Legislativo e Executivo, merecendo destaque: (l) os dados apresentados pelo
CENSO de 2010, que apontou que o Município de Bauru possuía uma população juvenil de 87.755 jovens, o que corresponde
a mais de 25,5% (vinte e cinco por cento) da população; (II) o art. 227, da CF/88, que dispõe ser dever do Estado, da família e
da sociedade, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação.
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda fonna de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão; (lll) a Lei Federal nº. 12.852, de 05 de agosto de 2013, que, ao instituir o Estatuto da Juventude e dispor sobre os
direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das às políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude
SINAJUVE. O sistema estabelece que: a) que as políticas públicas devem ser regidas, em síntese, pelos princípios da:
promoção da autonomia e emancipação dos jovens; valorização e promoção da participação social e política, de fonna direta e
por meio de suas representações; promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do País; reconhecimento do
jovem como sujeito de direitos universais, geracionais e singulares; promoção do bem-estar, da experimentação e do
desenvolvimento integral do jovem: respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude; promoção da vida
segura, da cultura da paz, da solidariedade e da não discriminação; e valorização do diálogo e convívio do jovem com as
demais gerações; b) que os agentes públicos envolvidos com políticas públicas de juventude devem observar, em síntese, as
seguintes diretrizes: desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, programas e ações; incentivar a ampla
participação juvenil em sua fonnulação, implementação e avaliação; ampliar as alternativas de inserção social do jovem,
promovendo programas que priorizem o seu desenvolvimento integral e participação ativa nos espaços decisórios:
proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os órgãos públicos e privados prestadores de serviços à
população, visando ao gozo de direitos simultaneamente nos campos da saúde, educacional, político, econômico, social,
cultural e ambiental; garantir meios e equipamentos públicos que promovam o acesso à produção cultural, à prática esportiva,
à mobilidade territorial e à fruição do tempo livre: promover o território como espaço de integração; fortalecer as relações
institucionais com os entes federados e as redes de ôrgãos, gestores e conselhos de juventude; estabelecer mecanismos que
ampliem a gestão de infonnação e produção de conhecimento sobre juventude.
Considerando que em 13 de julho de 201 O a palavra jovem foi incluída na redação da Constituição
Federal. alterando a denominação do Capítulo VII e modificando o seu art. 227, para que os jovens também tenham os seus
direitos garantidos com absoluta prioridade não só pelo Estado, mas também pela sociedade;
Cons1deranêlõ que,7f~T2:85TãelJSde agosto de 2013, mShtm o .tsratuto aa Juvemuae, que
estabelece jovens aquelas pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 anos (vinte nove anos de idade), tendo como principio a

Considerando que, o Município de Bauru segundo o Censo de 2010, possui uma população juvenil de
87.755 (oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco'jovens) correspondendo mais de 25,5% da população;
Considerando que, o mW1icípio de Bauru está em processo de criação do Conselho Municipal de
Juventude de Bauru (COMJ). que tem por finalidade fommlar e propor diretrizes da ação governamental. voltada a promoção
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de políticas públicas para Juventude, desenvolvendo a intersetorialidade das políticas estruturantes, programas e ações, junto a
administração pública, entre outros objetivos afetos ao conselho referenciado.
Diante do exposto a Coordenação de Políticas de Juventude que tem como finalidade assessorar, assistir,
apoiar, articular, criar e acompanhar ações, programas e projetos voltados à juventude no intuito de proporcionar protagonismo
juvenil e a participação política dos jovens, reparar ou compensar dificuldades de acesso dos jovens a bens e direitos, bem
como dar visibilidade à temática da juventude na sociedade.

Visa também criar a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, sendo extremamente necessário, uma
vez que a população com deficiência no Brasil tem crescido em decorrência do aumento na expectativa de vida da população,
e da violência urbana (assaltos, violência no trânsito, entre outros motivos), alterando paulatinamente o perfil desta população
que, anteriormente, era o de deficiências geradas por doenças.
Os princípios da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, surgiu para promover.
defender e garantir condições de vida com dignidade e a emancipação dos cidadãos e cidadãs do mundo que apresentam
alguma deficiência.
A Constituição Federal/88, no artº 3° dispõe como objetivos fundamentais: promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
A Lei 7.853/89, institui a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que
compreende o conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais
das pessoas portadoras de deficiência.
Sendo competência dos órgãos e das entidades do Poder Público assegurar à pessoa portadora de
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho. ao desporto, ao
turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte. à edificação pública, à habitação, à cultura, ao
amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal,
social e econômico.
Ainda, como instrumentos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência,
temos a articulação entre entidades governamentais e não-governamentais que tenham responsabilidades quanto ao
atendimento da pessoa portadora de deficiência, em nível federal, estadual, do distrito federal e municipal.
No que se refere a Lei 13.146/2015, dispõe sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem por
finalidade assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa
com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
Coloca ainda, que a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com
a finalidade de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento
ao público e disponibilização de- recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de
condições com as demais pessoas, cabendo ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a
vida.
Desta forma. destaca-se a importância da implantação da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, que
tem como propósito promover a inserção social e criar condições para uma melhor qualidade de vida da pessoa com
deficiência visando assegurar e promover. em condições de igualdade. o exercício dos direitos da pessoa com deficiência.
proporcionando sua participação social.
A respectiva Coordenadoria, terá como responsabilidade a formulação, proposição, estabelecimento e
cõõrdenação das políticas públicas voltadas a defesa e promoção dos d1re1tos08s7>isSõas ~com Defic1êncms, realizando a
articulação e interlocução das políticas públicas de forma a garantir o acesso à pessoa com deficiência à saúde. educação.
traROfilBÁ:t!. ~iM!itBtei\s. @Bfi1Bl1B, laí!@f, e 1lhlra, a!loiotílfleia seeitM treBelRe. ~eBiieei\e eHt-te suHas e ser ktn,e11tt18:e1a êle pmeetiM

com Organizações da Sociedade Civil e outros órgãos.
Ainda, possibilitará o assessoramento técnico às Organizações Não Governamentais para que os serviços
e programas de atenção às pessoas com deficiência se organizem como uma rede de atendimento á pessoa com deficiência.

•
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Entre as ações da coordenadoria, estão previstas as campanhas públicas de conscientizaçào em conjunto
com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE; medidas de proteção e segurança voltados á

pessoa com deficiência e ações que garantam a acessibilidade aos sistemas de transportes, equipamentos urbanos e a
adequação dos espaços públicos para garantir a circulação dessas pessoas, eliminando-se as barreiras existentes, garantindo o
respeito de seus direitos fundamentais como indivíduos.

Outra questão imprescindível é a articulação com órgãos de iniciatiYíl privada para c11rsos de capacitação
e formação das pessoas com deficiência, propiciando acesso ao trabalho e emprego.
Ressaltamos que a Coordenadoria, adotará todas as medidas necessárias para a proteção e promoção da
pessoa com deficiência.

•

Tem o objetivo também de criar a Coordenadoria dos Direitos dos Animais, uma vez que a a
Constituição Federal, artigo 225 e a Constituição do Estado de São Paulo, artigo 193, determinam, que o Poder Publico,
envidara esforços para desenvolvimento de políticas publicas de bem estar animal, tendo por obrigação a proteção da fauna,
temos que a importância da instituição de uma Coordenadoria especifica para tratar de assuntos relacionados aos animais esta
pautada na legalidade
Considerando ainda o Decreto nº 64.188, que reorganiza a Política e o Sistema Estadual de Defesa dos
Animais Domésticos das famílias dos Canídeos e Felídeos, bem como outros diplomas, nos quais preconizam que os
municípios poderão participar com projetos para desenvolvimento de políticas de bem estar animal utilizando-se de verba
Estadual, e importante criação de órgão que trata especificamente destes assuntos voltados aos animais para gerir estes
projetos, executando-os
Outrossim, além de cumprir os ditames legais, a criação da coordenadoria se mostra como uma atitude
moral humana, tendo guarida no fato de que, se constituindo tal órgão dentro da administração Municipal, serão especificas as
políticas para os animais. refletindo no bem estar da sociedade, haja vista que animais e humanos estão totalmente interligados
no meio social, seja urbano ou rural.
Ademais, considerando as políticas existentes na cidade para os animais, como programa de castração
municipal da secretaria do meio ambiente e o programa do castra-móvel da secretaria de saúde, bem como a fiscalização de
maus tratos, a necessidade da coordenadoria se da, para ampliação destas pollticas através de coordenação especifica o que
possibilita que especialista na área dos direitos animais (o coordenador) possa trabalhar para o florescimento de novas
políticas.
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Destarte, considerando os reclames da população, e a necessidade de se instituir centro de reabilitação de
animais, com abrigo municipal, campanhas permanentes de adoção, atendimento publico, orientação veterinário, etc, bem
como ouvidoria especifica de maus tratos, há que se ter um órgão para coordenar tais ações.
Considerando que outros municípios, já possuem órgão da administração municipal sejam eles
(secretarias de direitos animais ou coordenadorias) Bauru. cidade modelo em muitas políticas deve acompanhar o movimento
de inclusão dos animais na esfera de preocupação da administração.
Por fim, é extremamente importante a criação da Coordenadoria para possibilitar que as leis municipais e
estaduais com pouca ou nenhuma observância, sejam colocadas em pratica, fazendo desta forma a vontade do nobre
legislador, que tanto se empenha para regular as relações humanas e agora também, humana e animal visando: a) prezar pela
ordem constitucional e aplicá-la de acordo com a legislação infraconstitucional, lutando para que os dispositivos legais sejam
aperfeiçoados, envidando esforços para que a legislação federal, estadual e municipal aplicável no que tange à proteção e
defesa de todo e qualquer animal não humano no estado de São Paulo seja respeitada e implementada no território do estado
• ---<le..sl\t>-l'aul<>;-1,}-GolabGJSll'---Wm---<>-C;gnselh<>-ful=il---<la-O,dem-ooõ-AdvGgadG&--0<>-l<rasil.--"()111---a&--SecciGruú&-s-Gda-a-1,Q;,;"~"--"•<>m>------território nacional, bem como com todas as Subseções do estado de São Paulo, agindo em caso de inércia, inexistência de
Comissões de Proteção e Defesa Animal e Comissões de Meio-Ambiente ou em casos mais graves. de impacto que exceda a
região afetada ou. ainda atingindo apenas a região ou Subseção invocada por particulares, advogados, Ongs ou órgãos
públicos, não tenha logrado êxito em atingir a excelência. o objetivo inicial ou desenvolvimento de ações necessárias e não
tenha a possibilidade de utilização dos recursos institucionais e políticos afetos à Seccional, bem como de relevância tal que
possa afetar a Instituição da OAB-SP de qualquer forma. sua imagem. suas Comissões, Conselho, Diretoria ou Presidência; c)
fomentar a criação, manutenção e desenvolvimento de Comissões de Proteção e Defesa Animal nas Subseções integrantes da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. bem como, diante da inexistência de Comissão Especial, estabelecer
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contato e planos de ação conjuntos, em caso de necessidade e subsidiariamente, com as Comissões de Meio-Ambiente das
Subseções da Seção de São Paulo; d) atender com pnmaz1a sohc1tações do M1msténo Púbhco, Justiça Comum e
Especializada, Delegacias e Polícia Militar, Guarda Municipal, Policia Ambiental, órgãos públicos e privados de proteção e
defesa animal, especialmente das Subseções que integram esta Seccional; e) atender, dentro de critérios legais, a sociedade na
condição de denwiciante, orientando-as e encaminhando-as aos órgãos legais competentes para tomada de providências,
investigação, oferecimento de denúncias, processamento e punição, empenhando esforços para atuar como conciliador em
casos concretos de maus-tratos a animais; f) integrar órgãos públicos na tentativa de estabelecer convênios com o objetivo de
resguardar a integridade e o bem-estar dos animais domésticos, domesticados, silvestres, em um meio-ambiente equilibrado.
Estabelecer convênios prioritários com o Ministério Públicos Estadual e Federal, bem como com a Justiça Comum e
Especializada; g) fomentar e coordenar atividades educacionais e conscientizadoras da sociedade, organizando atividades,
palestras, seminários, audiências públicas, debates, visitas monitoradas e eventos diversos, envolvendo órgãos de interesse da
proteção e defesa animal, levando às pessoas a possibilidade de compreenderem a legislação brasileira de proteção e defesa
animal em vigor, bem como a normativa alienígena e nosso posicionamento frente aos dispositivos legais e tratados
internacionais; h) empenhar-se na apresentação e aprovação de proposições legislativas e dos demais poderes junto aos entes
municipais, estaduais e fede'rais, para fins de aprimoramento e regulamentação da legislação e nonnatização de proteção
animal atual, bem como· envidar esforços para evitar que projetos de lei e congêneres, na esfera dos entes legislativos,
executivos e judiciários, sendo prejudiciais à proteção à fauna, lato sensu, sejam aprovados e executados contra a Carta Magna
e o Princípio da Legalidade e i) esmerar-se pela inovação legislativa dentro do escopo de proteger, defender e elevar a
condição dos animais não humanos a sujeito de direitos no ordenamento jurídico brasileiro e agravar as penas de maus-tratos
infligidos aos animais com fins de resguardar, dentro da atual legislação vigente, as condições necessárias para sobrevivência
das espécies e dos animais sem distinção.
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Visa também estruturar e transferir a Coordenadoria de Tecnologia de Informação da Secretaria
MW1icipal de Economia e Finanças para o Gabinete do Prefeito, uma vez que suas atividades tem o objetivo de atender a
demanda de toda da Prefeitura Municipal de Bauru, este órgão está com urna estrutw-a completamente ultrapassad~ uma vez
que foi criado há mais de vinte e seis anos, sem que houvesse qualquer reestruturação, trazendo muitos riscos para o banco de
dados do Município;
Nosso objetivo também é transferir a Divisão de Compras e Licitações das Secretarias Municipais de
Administração, de Saúde e de Educação para a Secretaria Municipal de Economia e Finanças, assim a aquisição de produtos e
serviços será gerenciado em uma única Secretaria, facilitando e agilizando tornando cada vez mais eficiente as licitações da
Administração Direta.
Visa também extinguir a Secretaria Municipal de Planejamento e criar a Secretaria Municipal de
Fiscalização e Licenciamento, com atribuições de realizar a política de fiscalização do uso e a ocupação do solo,
especialmente da zona urbana e o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru com estrutura organizacional de
Secretaria Municipal uma vez que em 2018 sua população do Município de Bauru foi estimada pelo IBGE em 374 272
habitantes, com grandes demandas sociais e uma grande parcela de seus habitantes dependem de ações das políticas
publicas. Em relação a infra estrutura w-bana. com cenários de regiões bastante desenvolvidas com oferecimento de serviços
públicos e outros ainda com grandes demandas. O Governo Municipal através de sua estrutura organizacional tem buscado
atender e prestar serviços a comunidade. Porém, entende que após a ultima atualização de seu organograma que aconteceu há
mais de 20 anos. há necessidade de adequação e modernização na governança publica e articulação com órgãos públicos
diversos e com a sociedade civil organizada. Dentre essas mudanças, propõe a criação da Secretaria de Governo.
A Secretaria de Governo, terâ a missão de Governo (Segov) de assistir ao prefeito na sua
representação civil e nas relações com autoridades em geral. contribuir para a formulação do Plano de Ação do Governo
Municipal e de programas setoriais do Gabinete do Prefeito. promover a integração da população ao processo de gestão
pública municipal e assessorar tecnicamente o Poder Executivo Municipal na articulação e acompanhamento, análise e
controle dos assuntos relacionados aos órgãos no âmbito federal e estadual, promover a relação institucional do Poder
Exccuti vu com o Podei Legi;;} ·
A Secretaria Municipal de Governo além coordenar a articulação política. visando o funcionamento
eficiente e a integração do poder executivo ao público em geral, será de auxiliar e representar o Prefeito Municipal em suas
atribuições legais e atividades oficiais, assim como em suas funções administrativas. políticas e sociais.
A Secretaria poderá ainda, assumir outras atribuições a critério do chefe do executivo como: a) subsidiar
o Chefe do Executivo Municipal na integração dos munícipes para melhor conhecer os anseios e necessidades da comunidade.
direcionando de maneira precisa a sua ação; b) promover o desenvolvimento das relações entre o Executivo e outros

•
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ór àos overnamentais administra o em resarial e l1blico em eral· e

remover a identifica ão entre a o inião úblic

os

objetivos do governo: d) promover fl integração e articulação dos órgãos municipais visando à eficiência dos programas e
projetos; e) promover a relação institucional entre o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário a fim de dinamizar as relações
entre as esferas dos Poderes Federal. Estadual e Municipal; e com a Sociedade Civil Organizada e Segmentos Religiosos; f)
propor e acompanhar a implementação de mecanismo de democratização da gestão nos diferentes órgãos da administração
pública e g) incentivar, propor, acompanhar e articular a implementação de diferentes canais de interlocução do governo com a
ciedade civil em tomo dos projetos de interesse da cidade

•

Para dar plena execução a esse projeto de lei, propomos a extinção de 02 (dois) cargos de Diretor de
Departamento. bem como a criação de OI (um) cargo de Coordenador de Habitação, padrão de referência C-24; de OI (um)
cargo de Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento, padrão de referência C-24; de 05 (cinco) cargos de Coordenador
Estratégico, padrão de referência C-12; de 02 (dois) cargos de Secretária de Secretaria, padrão de referência C-08; de 01 (um)
cargo de Gerente Geral de Compras, padrão de referência C-26, de 02 (dois) cargos de Secretário Municipal, padrão de
referência, o subsídio do Secretário Municipal; de 06 (seis) funções de confiança de Diretor de Divisão, padrão de referência
C-27 da grade salarial dos Técnicos e de 15 (quinze) funções de confiança de Chefe de Seção, com gratificação de 20% da
referência do cargo efetivo do servidor.
Visando a adequação da estrutura organizacional das Secretarias Municipais ao projeto, propomos
também a a1teração do inciso IV, do § 1º do art. 5º e do artigo 6°, da lei 3.601, de 27 de junho de 1993, incluindo no nível
hierárquico de subordinação das Divisões, as Coordenadorias e Gabinete do Secretário e ainda a possibilidade das Secretarias
Municipais e Chefia de Gabinete. quando necessário. se estruturarem em Coordenadorias, Departamentos ou Divisões.
Com essas alterações, o quadro de cargos em comissão, de agentes políticos e de funções de confiança
desses órgãos. ficarão da seguinte forma:
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
ASSESSOR AOMINISTRATlVO DO GABINETE

EXISTENTE

PROPOSTO

RESULTADO

4

4

o
o

ASSESSOR DE INFORMÁTICA

3

3

o

ASSESSOR DO GABINETE

4

4

o

ASSISTENTE DE SECRETARIA (EXTINÇÃO)

2

2

o

ASSESSOR DE IMPRENSA (EXTINÇÃO)
r------------------------~

•

1

E

AUDITOR GERAL

I

o

"'

' ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 t;;
,CHEFE DO GABINETE

> - - - - - - - - - - - - " - - - - - - --~--

~---

ICONTADOR GERAL
I
l,_c_O_N_T_R_O_L_A_D_O_R_G_E_R_A_L----------~,

,'

1

o

""
e..

oo

f--------+ ------+-----"-

o

c.i

t;;z.

o

____"___ - ---_, c3a

o

iCOORDENADOR ÂDMINISTRA TIVO

o

COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

+------+--- ----

o

COORDE!\ADOR DE CONVENIO
'

ICOORDENADOR-DE-INFORMATICA

o

1

1

coRREGEDOR ADMINIS_T_RA~T~IV~0~-------1

1

CORREGEDOR GERAL ADMINISTRATIVO

3

'

3

o

- ---1'--- - - - + - - - - - - ,

o

~----------------------..__-~~
1------~-----~-----~
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DIRETOR DE DEPARTAMENTO

2

2

o

ISECRETÁRJO DO PREFEITO

I

1

o

COORDENADOR DO POUPATEMPO

1

1

-nnoDçNAnnRnnrONDECON

1

1

o

COORDENADOR DE DEFESA CIVIL

1

1

o

COORDENADOR DO CIAM

1

1

o

COORDENADOR DE SEGURANÇA PÚBLICA

o

1

1

COORDENADOR DE CIDADANIA E DIREITOS
HUMANOS

o

1

1

COORDENADOR DE JUVENTUDE

o

1

1

!COORDENADOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

o

1

COORDENADOR DOS DIREITOS DOS ANIMAIS

o

1

1

GERENTE GERAL DE COMPRAS

o

1

1

IZELADORIA DO PALÁCIO

1

1

o

•DIRETORIA DE DIVISÃO

5

8

3

CHEFIA DE SEÇÃO

6

14

8

TOTAL GERAL

45

62

17

1

1

-

1

o

•

1

1

1

Obs: Foram transferidos 01 função de confiança de Diretor de Divisão e 03 funções de confiança de Chefe de Seção da
Secretaria de Finanças para o Gabinete do Prefeito.

•

Foram criados 01 Gerente Geral de compras, 05 cargos em comissão de Coordenadores, 02 funções de confiança de
Diretores de Divisão e 05 funções de confiança de Chefes de Seção.
ICARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

EXISTENTE

'

PROPOSTO

RESULTADO

!SECRETÁRIA DE SECRETARIA

'

1

1

"'u<

'CONSULTOR FINANCEIRO
1

:DIRETOR DE DEPARTAMENTO
1

1

1

-

z

2

2

o

G:

4

3

-1

<
f--

]CHEFIA DE SEÇÃO

-

TOTAL GERAL

-- -

-

li

"'

24

-~~~

~

-~~-- 10

43
1

-- -

1

~

i
1

o

'

--

--

--+---~- ~ - - -

w

"'~

1

1

1

1

1

<

- -- - -

DIRETORIA DE DIVISÃO

~

o

"'e,

SECRETÁRIO MUNICIPAL

1

1

1

<
z

- -- -

1

1

i

1

:

": -

-1

21

-3

38

-5

--
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Obs: Foi extinto 01 Diretor de Departamento e foram transferidas 01 função de confiança de Diretor de Divisão e 03
funções de confiança de Chefe de Seção da Secretaria de Finanças para o Gabinete do Prefeito.

•CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
1

EXISTENTE

PROPOSTO

RESULTADO

o

1

1

I

1

o

2

2

EXISTENTE

PROPOSTO

RESULTADO

1

1

o

2

1

-1

1

1

o

5

5

o

14

9

-5

23

17

-6

e

f---

z

SECRETÁRIO MUNICIPAL

"'
Ul

ó

SECRETÁRIA DE SECRETARIA

"

o

•

Ul
Q

ITOTAL GERAL

1

..

'

1

Obs: Foram criados 01 Secretárm Mumc1pal e 01 Secretária de Secretaraa.

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

•

e

~

SECRETÁRIA DE SECRETARIA

Ul

•

:E

<
ü

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

z

Ul

SECRETÁRIO MUNICIPAL

u

::;
Ul

Q

'DIRETORIA DE DIVISÃO

~

;'.':

CHEFIA DE SEÇÃO

Ul

"'uw

TOTAL GERAL

1

"'

..
Obs: Dos 23 cargos e funções de confiança que ex1st1am na Secretaria de PlaneJamento, foram extmtos 01

'----~~

Diretor de
Departamento e 05 Chefes de Seção. Os demais cargos em comissão e funções de confiança foram reaproveitados na
Secretaria de Fiscalização e Licenciamento.

!CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
SECRETÁRIA DE SECRETARIA

•

PROPOSTO'

RESULTADO

1

1

1

1

o

1

1

o

1

1

o

4

4

o

15

o

23

EXISTENTE

i

o

of-<

z

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E
üESENVOLVIMENTO

:E

COORDENADOR DE HABITAÇÃO

<
..,J

o

Ul

!
!

<

--"'z

~- ---

o.
Ul

iSU'RÊTÁRIO MUNICIPAL
DIRETORIA DE DIVISÃO

--~~

1

1~

!~

CHEFIA DE SEÇÃO
l___
TOTAL GERAL

..

'

..

·-

-

15

23
e

Obs: Foram criados 01 Secretário Mun1e1pal, 01 Secretária de Secretario, 02 Coordenadores, 04 funçoes de Confiança
de Diretor de Divisão e 15 funções de confiança de Chefe de Seção.

Essa alterações são muito importantes para nosso Município, pois esta estrutura organizacional foi criada
para a realidade de duas décadas atrás, quando tínhamos uma população residente de pouco mais de 200 mil habitantes e
demandava estruturas de serviço menores. Hoje, nossa cidade deve oferecer condições de atender satisfatoriamente aos anseios
de quase 400 mil habitantes, com uma realidade de serviços mais complexa, em quantidades cada vez maiores, inclusive por
força de serviços transferidos de outras esferas governamentais para o município.
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Cumpre-nos esclarecer também que este projeto, inicialmente haverá impacto mensal de R$ 100.450,61
(cem mil, quatrocentos e cmquentã reais e sessenta e um centavos). No entanto este impacto hnanceITo sera reduzido a zero
quando realizarmos a reestruturação completa das todas as Secretarias Municipais com o objetivo de trazer uma nova visão de
gestão dos serviços públicos tem que ser implantada, buscando adequar às necessidades da população, com a capacidade de
uma rápida resposta às suas demandas. Para isso se faz necessária urna máquina pública moderna. preparada para assumir as
novas tecnologias disponíveis e principalmente, possibilitando ao gestor público atuar dentro de sua área de especialização.

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.

Atenciosas Saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

•

•
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ANEXO 1

1 - DESCRIÇÃO DO CARGO DE AGENTE POLÍTICO

--------------CARGO: SECRETÁRIO MCNICIPAL
PADRÃO: Subsídio do Secretário Municipal

•

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado Ao Prefeito Municipal

Descrição Detalhada:
Administrar a Secretaria Municipal, definindo diretrizes, planejando, coordenando e supervisionando ações, alinhados com o
projeto de governo.
Administrar organizações da esfera pública e relacionadas.
Administrar recursos financeiros, compras, contratos, materiais. patrimônio, recursos de infonnática, serviços de infraestrutura
e infonnações institucionais.
Apresentar ao Prefeito Municipal o relatório anual da gestão na Secretaria.

li - DESCRIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO DECLARADOS EM LEI DE LIVRE JliOMEAÇÃO E
EXONERAÇÃO

•

CARGO EM COMISSÃO: AUDITOR GERAL
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-19 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo (graduação ou tecnólogo) nas áreas de ciências contábeis. ciências
jurídicas/direito, ciências econômicas/economia, administração de empresas, administração/gestão pública ou engenharia.
EXIGÊNCJA: Possuir notórios conhecimentos na área de controle interno e de administração pública, possuir idoneidade
moral. reputação ilibada e não possuir processo administrativo disciplinar, com decisão condenatória transitada em julgado.
Jlif\'EL HIERÁRQl'ICO: Subordinado ao Controlador Geral

____ Descrição detalhada:
Acompanhar e avaliar a execução de auditorias.
Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Assessorar o Controlador Geral.
Auxiliar na elaboração e acompanhamento de atos normativos concernentes à ação do Sistema Integrado de Fiscalização
Financeira. Contabilidade e Auditoria.
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Elaborar e estabelecer normas e métodos de planejamento e administração de recursos públicos.
Emitir relatórios sobre a situação encontrada nos setores da Administração Direta, Indireta e Fundacional.

Fiscalizar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiéncia patrimonial nos órgãos e entidades da
Administração Municipal, assim como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado.

-------P"i"'s~ca"'lí'~anar o cumpílmemo da ptese1vaçau do Patrimônio Municipal e conuolru o comprntamenro prnticado nas
operações, exercendo controle interno por meio de auditorias, inspeções, verificações e perícias.
Fiscalizar e controlar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza mantidos pela Administração Direta, Indireta e
Fundacional.
Fiscalizar e examinar as prestações de contas dos agentes da Administração Direta, Indireta e Fundacional responsáveis por
bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal.
Fiscalizar e examinar, por amostragem, os processos de despesa de órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e
Fundacional.
Fiscalizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta.
Indireta e Fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias
de receitas.

•

Fiscalizar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações setoriais.
Fiscalizar, orientar e assessorar o Poder Executivo no uso, destinação e aplicação de recursos públicos.
Promover a apuração de denúncias formais, relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou
entidade da Administração, dando ciência ao Controlador Geral, sob pena de responsabilidade solidária.
Realizar outras tarefas afins.

CARGO EM COMISSÃO: CONTADOR GERAL

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-19 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo nas áreas de ciências contábeis/contabilidade.
EXIGÊ:\'CIA: Possuir notórios conhecimentos na área de controle interno e de administração pública. possuir idoneidade
moral. reputação ilibada e não possuir processo administrativo disciplinar, com decisão condenatória transitada em julgado.

NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Controlador Geral
Descrição detalhada:
Acompanhar e avaliar a execução de auditorias.
Apoiar cr controle ex1ernõno exerclc10 de su~"ãITinsth'tJC"iõn\!t - -

AlLxiliar na elaboração e acompanhamento de atos normativos concernentes à ação do Sistema Integrado de Fiscalização
Financeira, Contabilidade e Auditoria.
Elaborar e estabelecer nonnas e métodos de planejamento e administração de recursos públicos.

•
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Emitir relatórios sobre a situação encontrada nos setores da Administração Direta, Indireta e Fundacional.
Examinar as demonstrações contábeis. orçamentárias e financeiras, inclusive as notas explicativas em relatórios dos Órgãos da
Administração Direta, Indireta e Fundacional.
Fiscalizar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência da gestão orçamentária e financeira nos órgãos e
entidades da Administração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e
privado.
Fiscalizar e acompanhar o controle de operações de crédito. avais e garantias, bem como, dos direitos e haveres do Município.
Fiscalizar e avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e diretrizes orçamentárias relacionadas aos
programas de governo e a execução dos orçamentos do Município.

•

Fiscalizar o controle contábil. financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta,
Indireta e Fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias
de receitas.
Fiscalizar. acompanhar e avaliar os resultados dos registros contábeis dos atos e fatos relativos às despesas da Administração
Pública, com vistas à elaboração das contas do Poder Executivo.
Fiscalizar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações setoriais.
Fiscalizar. orientar e assessorar o Poder Executivo no uso. destinação e aplicação de recursos públicos.
Promover a apuração de denúncias fonnais. relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou
entidade da Administração Direta e Indireta, dando ciência ao Controlador Geral, sob pena de responsabilidade solidária.
Realizar fiscalização financeira, contábil e auditoria do Poder Executivo.
Realizar outras tarefas afins.

•

CARGO EM COMISSÃO: CONTROLADOR GERAL
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-25 da grade salarial dos cargos em comissão

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo (graduação ou tecnólogo) nas áreas de ciências contábeis, ciências
jurídicas/direito, ciências económicas/economia. administração de empresas, administração/gestão pública ou engenharia.
EXIGÊNCIA: Possuir notórios conhecimentos na área de controle interno e de administração pública, possuir idoneidade
moral, reputação ilibada e não possuir processo administrativo disciplinar, com decisão condenatória transitada em julgado.
transitada em julgado.
NÍVEL HIERÁRQUJCO: Subordinado ao Prefeito Municipal
Descrição detalhada:
Coordenar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos do
Município.
ComprO\'ar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da administração municipal. assim como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito

t~~ti~~~:~~~~s e preçÕs do$- servÍços-dê" ql.laiquêrrlalu'rezamantidos pela Adrmmstração D-ireta trldireta e Fundacional.-------Detenninar. acompanhar e avaliar a execução de auditorias.

E!abornc e estabelecer noouas e métodos de planeiamento e administrncaa de teCJ1tsos públicas
Elaborar e manter atualizado o plano de aplicação orçamentária dos órgãos da Administração Direta e aprovar o plano de
aplicação orçamentária dos órgãos da Administração Indireta e Fundacional.
Emitir opinião sobre a situação encontrada nos setores da Administração Direta, Indireta e Fundacional expedindo um
certificado de auditoria em nome do órgão fiscalizado.
Examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, qualquer que seja o objetivo, inclusive as notas
explicativas e relatórios de órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional.
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Examinar as prestações de contas dos agentes da Administração Direta, Indireta e Fundacional responsáveis por bens e valores
pertencentes ou conllados a Fazenda Mumc1pai.

Exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta,
Indireta e Fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias
de receitas.
Exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município.

Orientar e expedir atos normativos concernentes à ação do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e
Auditoria.
Orientar, assessorar e aconselhar o Poder Executivo no uso, destinação e aplicação de recursos públicos.
Programar, coordenar. acompanhar e avaliar as ações setoriais.
Promover a apuração de denúncias formais, relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou
entidade da administração, dando ciência ao titular do Poder Executivo, ao interessado/ denunciante e ao titular do órgão ou
autoridade equivalente a quem se subordine o autor do ato objeto da denúncia, sob pena de responsabilidade solidária.
Propor ao Chefe do Poder Executivo o bloqueio de transferência de recursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias.
Realizar controle e fiscalização financeira, contábil e auditoria.
Realizar controle, fiscalização e assessoria.
Realizar outras tarefas afins, e.
Supervisionar o Contador Geral e o Auditor Geral.
Supervisionar tecnicamente e fiscalizar as atividades do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e
Auditoria.

•

CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE HABITAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais

PADRÃO: Referência C~24 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo.
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Secretário Municipal.
Descrição Detalhada:
Articular a Política Municipal de Habitação com a política de desenvolvimento urbano e com as demais políticas públicas do
Município.
Avaliar a viabilidade de projetos.
Coordenar a formulação da Política Municipal de Habitação.
Coordenar a articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil.
Coordenar projetos. programas e ações da área.
Coordenar recursos financeiros relacionados à área, inclusive junto aos órgãos. entidades e programas federais e estaduais de
habitação.
Coordenar o estímulo à participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política
Municipal de Habitação.
Coordenar a realização de estudos e pesquisas da área.
Gerenciar a qualidade da prestação de serviços.
Identificar prioridades.
Propor alternativas estratégicas.

•
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CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
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CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais

PADRÃO: Referência C-24 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARJDADE: Ensino Superior Completo.
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Secretário Municipal.

Descrição Detalhada:
Articular a Política Municipal de planejamento e desenvolvimento com a política de habitação e com as demais políticas
públicas do Município.

•

Avaliar a viabilidade de projetos .
Coordenar a formulação da Política Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar a articulação com os órgãos federais. regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil.
Coordenar projetos, programas e ações da área.
Coordenar recursos financeiros relacionados à área, inclusive junto aos órgãos, entidades e programas federais e estaduais de
Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar o estímulo à participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar a realização de estudos e pesquisas da área.
Gerenciar a qualidade da prestação de serviços.
Identificar prioridades.
Propor alternativas estratégicas .

•

CARGO EM COMISSÃO: COORDEJ\:ADOR ESTRATÉGICO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-12 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
NÍVEL HIERÁRQUICO: SubordinadQ ao Prefeito Municipal.

Descrição Detalhada:
-ÃssCsSõiarrlas feuniõeSqUe-eilVõlvam-aSsüntos esfra1eglcõS relã.Cionados a Secrerãfür.

Assessorar o plaoejameoto estratégico de programas e ações da Secre1aria
Coordenar, avaliar e supervisionar a execução de planos, programas e projetos, zelando para que se dê rigorosamente, de
acordo com as políticas e diretrizes do plano de ação do governo municipaJ.
Diagnosticar problemas e identificar prioridades.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Estabelecer rede de relacionamento e parcerias estratégicas com outros órgãos.

Estimular a partidpação da inic.ifttiva priviida e.m pmjr:tns cnmpfltívf'.i'< c.om
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Exercer a coordenação setorial da gestão das políticas públicas, dos sistemas e programas relativos à sua Secretaria.
Intermediar ações entre a Secretaria que estiver lotado e demais órgãos.

--------------------------------------------------· - -- -----·-- -Levantar dados para o estudo dos sistemas administrativos.
Organizar, gerenciar e capacitar grupo de voluntários para dar suporte a projetos relacionados à sua área.
Prestar assessoria ao Secretário da Pasta.
Prestar assessoria nas atividades delegadas pelo Secretário da Pasta, bem como coordenar ações na área de sua competéncia
alinhadas com o projeto de governo.
Promover a integração dos planos e projetos dos diversos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta
Propor alternativas estratégicas e soluções g]obais.

•

CARGO EM COMISSÃO: GERENTE GERAL DE COMPRAS
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais

PADRÃO: Referência c.24 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo.

NiVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Secretário Municipal
Descrição Detalhada:
Assessorar na realização dos procedimentos licitatórios e expedientes visando à contratação de obras, serviços, e a aquisição
de bens de consumo e permanente da Prefeitura Municipal de Bauru;
Auxiliar o Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitações naquilo que for necessário para a emissão de respostas aos
pedidos de questionamentos, impugnações e recursos advindos dos certames licitatórios (salvo aqueles de ordem técnica):
Assessorar na elaboração de novos projetos e programas. orientando a correta apresentação das planilhas que cada programa
exige.
Acompanhar processo licitatório, o andamento da execução de obras e serviços e a aquisição de equipamentos.
Ass~ssorar na elaboração dos orçamentos anuais. prevendo recursos de contrapartida de projetos apresentados.
Assessorar no envio de propostas. documentos. projetos e plano de trabalho.
A vali ar resultado de trabalho.
Avaliar a viabilidade de projetos.
Coordenar e onentar os servidores do Departamento, dentro das d1retnzes legais que norteiam os procedimentos hc1tatónos;
Encaminhar minutas de editais para exame e emissão de parecer jurídico;
Gerenciar convênios e contratos de repasse.

•
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Gerenciar o desempenho das atribuições dos órgãos que lhe são subordinados;
Gerenciar os serviços pertinentes à elaboração de editais e licitações;
Identificar necessidade e planejar a racionalização do uso de recursos.
Monitorar prazos pertinentes a todo contrato de repasse.
Monitorar as fontes e dotação orçamentária: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei
Orçamentária Anual (LOA) para a execução de programas e projetos.
Prestar assistência a seu chefe imediato na coordenação e gerenciamento de programas, projetos e atividades afins a sua área
de competência;

•

CARGO EM COMISSÃO: SECRETÁRIA DE SECRETARIA
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-08 da grade salarial dos cargos em comissão

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo
N'ÍVEL HIERÁRQt:'ICO: Subordinado aos Coordenadores, ou Chefe de Gabinete ou Secretários Municipais,
Descrição detalhada:

Administrar agenda pessoal do Secretário.
Administrar e atualizar arquivos.
Anotar infonnações.
Assessorar no preparo de apresentações.

•

Assessorar o superior nas atividades que lhe forem delegadas e que demandam relaçâo de confiança, alinhadas com o projeto
de governo .
Assistir e secretariar em reuniões, quando designado.
Atender, encaminhar e fazer chamadas telefônicas.
Cadastrar e catalogar documentos.
Cobrar ações, respostas e relatórios.
Controlar correspondência eletrónica (eRmail),
Criar e manter atualizados os dados de entidades. contatos e locais.
Digilãr e lormatar documen1õs.

Elabacar e erndar info:auaçães para a Diária Oficial
Elaborar relatórios, convites. convocações. planilhas e gráficos.
Gerenciar a tramitação de processos.
Levantar e direcionar informações.

Lj
~

~
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Levantar necessidades de material.
Receber e transmitir fax.
Receber, protocolar, triar, destinar e registrar correspondência.
Recepcionar, orientar e encaminhar pessoas.
Redigir ofícios, memorandos, cartas, convocações e atas.
Reproduzir documentos (fotocópia).

Ili - DESCRIÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA OCUPADAS EXCLUSIVAMENTE POR SERVIDORES
EFETIVOS
FUNÇÃO DE CONFIANÇA: CHEFE DE SEÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais

•

PADRÃO: Gratificação de 20% sobre o vencimento de seu cargo efetivo do servidor.
NÍVEL HIERÁRQUICO: subordinado ao Diretor de Divisão, Diretor de Departamento, Gerente Executivo, Coordenador ou
Secretário Municipal.
Descrição Detalhada:

Acompanhar a execução de projetos e ações da área de sua competência.
Acompanhar e controlar os projetos e ações administrativas no âmbito de sua Seção, alinhados com o projeto de governo.
Avaliar aplicabilidade das normas vigentes.
Coordenar utilização de infraestrutura.
Dirigir equipes da Seção.
Estabelecer metas e prioridades da Seção.
Opinar. conclusivamente. sobre todas as questões em matérias no âmbito de sua Seção e decidir. motivadamente aquelas de
sua competência.
Planejar ações estratégicas para a Seção.
Prestar assessoria e assistência direta e imediata ao superior hierárquico.
Propor modificações nas normas.

Supervisionar movimentação e conservação de materiais e patrimônio.

FUNÇÃO DE CONFIANÇA: DIRETOR DE DIVISÃO
CARGA HORÁRIA: 40 (Quarenta) Horas Semanais
PADRÃO: C-27 da grade salarial dos Técnicos (Lei 5975/2010) mais uma gratificação de 40% (quarenta por cento) da
mesma referência, salvo se optar pelo vencimento do cargo efetivo. onde lhe será devido apenas a gratificação sobre a
mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo. se mais vantajoso. a critério do servidor.

•
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NÍVEL HIERÁRQUICO: subordinado ao Diretor de Departamento, Gerente Executivo, Coordenador ou Secretário.

Descrição Detalhada:
Acompanhar a execução de projetos da área.
Acompanhar e controlar os projetos e ações administrativas no àmbito de sua Divisão. alinhados com o projeto de governo.
Avaliar aplicabilidade das nonnas vigentes.
Coordenar e supervisionar ações operacionais.
Coordenar utilização de infraestrutura.
Dirigir equipes da Divisão.

•

Estabelecer metas .
Exercer atribuições delegadas pelo seu superior hierárquico.
Identificar pontos críticos e prioridades da Divisão.
Opinar. conclusivamente, sobre todas as questões e matérias no âmbito de sua Divisão e decidir, motivadamente, aquelas de
sua competência.
Orientar, acompanhar e controlar as ações administrativas no âmbito de sua Divisão.
Planejar ações estratégicas para a Divisão.
Prestar assessoria e assistência direta e imediata ao superior hierárquico.
Propor modificações nas nonnas.
Supervisionar movimentação e conservação de materiais e patrimônio .

•
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RI 48.109,72

RS 4.009,14

RI 11.466,15

RI 1.336,28

R$ 64.9~1,29

RI 0,00

RI 779.055,47

IMPACTO RtALIZADOCONFORME DETERMINA O INCISO I DÔARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000
IMPACTO MENSAL NA FOLliA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU R$ 32.170.499,87 • Agosto/2019

0,202 %
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RI 64.921,29

R$ 69.478, 76

R$ 74.356, 17

DATA: 20/09/2019
OBS: VALE COMPRA, VALE RjêFEIÇÃO E VALE TRANSPORTE NÃO CONSIDERADOS PARA EFEITO DE IMPACTO SALARIAL
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RS 20.848,68

RS 1.737,39
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R$ 579,13

R$ 4.968,94

RS 337.609,68

R$ 0,00

IMPACTO RtALIZADO CONFORME DETERMINA O INCISO IDO ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000
IMPACTO MENSAL NA FO$A PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU RlJ2.170.499,87 -Agosto/2019

0,087 %
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R$ 30.109,16

R$ 90.466, 12

DATA: 20/09/2019
OBS: VALE COMPRA, VALE *FEIÇÃO E VALE TRANSPORTE NÃO CONSIDERADOS PARA EFEITO DE IMPACTO SALARIAL
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R$ 68.958,40

R$1.915,51

R$16.435,09
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R$ 93.0$5,53

IMPACTO R~ALIZADO CONFORME DETERMINA O INCISO IDO ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000
IMPACTO MENSAL NA FOlf!A PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU R$ 32.170.499,87 • Agosto/2019
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DATA: 20/09/2019
OBS: VALE COMPRA, VALE f1EFEIÇÃO EVALE TRANSPORTE NÃO CONSIDERADOS PARA EFEITO DE IMPACTO SALARIAL
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À
Secretaria Municipal de Economia e Finanças

Trata-se de Projeto de Lei que visa alterar e criar dispositivos na Lei nº 3.601193, fls 117 a 133, e
considerando as sugestões apresentadas no parecer jurídico, fls 25 a 37, encaminhamos para providências
quanto a confirmação se a despesa com pessoal encontra-se abaixo do limite prudencial, bem como a
inclusão do ordenador de despesas.

•

Após retorne para demais providências .

Secretári Municipal de Administração

•

ÓRGÃOS

Ga_,blnetf! - ""•~ ,.
Governo

Finanças

•

CARGOS EM COMISSÃO
TOTAL VIGENTE
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33.296,84
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R$

29.211,13

Finanças

35
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24.623, 79

34

19.680,45

3

15.S94,74

Seplan

19

22.220,11

Instituto

o

R$ 12.274,45
R$
-
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R$
R$

19

R$
R$
R$
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196.484,61

55

R$

244.594,33
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R$ 47.847,58
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24.923,35
24.273,79
10.524,45

11.149,56
70.871,15

GRATIFICAÇÃO NATALINA

R$

16.373,72

R$

20.382,86

GRATIFICAÇÃO NATALINA

R$

3.987,30

R$

5.905,93

PREVIDtNCIA

R$

46.828,83

R$

58.294,98

PREVIDÊNCIA

R$

11.403,67

R$

16.890,96

FÉRIAS CONSTITUINTES

R$

5.457,91

R$

6.794,29

FÉRIAS CONSTITUINTES
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1.329,10

R$

1.968,64

TOTAL

R$
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330.066,46
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64.567,65
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95.636,68

DIFERENÇA MENSAL
DIFERENÇA ANUAL

R$

779.056,70

!TOTAL
!VALOR ANUAL

1
VALOR MENSAL

1
1

64.921,39
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DIFERENÇA MENSAL
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31.069,03

DIFERENÇA ANUAL

R$
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1

IVALOR ANUAL
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R$16.953,43

R$ 5.927,77

R$1.151.885,02

R$ 0,00

R$1.975,92

IMPACTO R~ALIZADO CONFORME DETERMINA O INCISO IDO ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000
IMPACTO MENSAL NA FOL!HA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU R$ 32.170.499,87 • Agosto/2019
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RS 1.232.747,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

REF. PROCESSO 130.180/2019- ORGANOGRAMA GERAL,

Declaração de Ordenador da Despesa
(Atendimento ao art.16 da Lei de Responsabilidade Fiscal)
Na qualidade de ordenador da despesa, declaro que o presente gasto dispõe de
suficiente dotaçao e de firme e cons1sterile expectativa de sapu1 te de caixa.
Conformando-se às orientações do Plano Plurianual

e da Lei de Diretrizes

Orçamentárias, motivo pelo qual, foi encartado cópia do respectivo anexo desses
instrumentos orçamentários do Município.
Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também considerando sua
eventual e posterior operação:

l Unid . [ Valor

l Descrição
Exercício 2019
Valor da desoesa
Imoacto sobre o Orcamento 1
Imoacto sobre o Caixa;;

R<t
%
%

191.980.84
0.0216%
0.0216%

R.'I;
%
%

1.232.747.35
O 1321%
0.1321%

R.'i;
%
%

1.319.286.21
0.1347%
0,1347%

Exercício 2020
Valor da desnesa
Imnacto sobre o Orr:amentom
Jmoacto sobre o Caixa 1v

Exercício 2021
Valor da desnesa
Imnacto sobre o olaneiamento orcamentáriov
Impacto sobre o Caixav1

Declaramos também que, de acordo com o processo de reestruturação geral da

4

Prefeitura, esse impacto ocorre em razão de ter sido desmembrado.
Tão logo ocorram os ajustes com as demais Secretarias, o impacto se anula. Os
demais ajustes devem ser encaminhados com URGÊNCIA para que não se
concretize o impacto dessa dec

Valoro

" Previsão
v Previsão

888.477.738,00

,.~=:>'~'

V> PN-.ridin rln r,:,;y,. ?O? 1 • T.! 'i: Q7Q

: R$ 888.477 .738,00
isão IPCA): R$ 932.991.624,90
4,90
21 (Previsão TPCA): R$ 979.546.706,15
<;,if,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Administraçtlo
Departamento de Recursos Humanos

DECLARAÇÃO SOBRE O QUADRO CARGO EM COMISSÃO

--------O1-tD1t:ei!lflai'fftmeHte de Reettfses Htimaftos deelara ljtie es-eargos--em--relftfflsãô estão -d1----acordo com o que dispõe a Lei Municipal n.º 6.657/2015 - que estabelece o percentual mínimo
de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivo, conforme art. 1.0 •

••

Art. 1

° O percentual mínimo de cargos em comissão do quadro de

cargos de livre nomeação e exoneração da Prefeitura Municipal de
Bauru a serem preenchidos por servidores efetivos é fixado em 30%
(trinta por cento) do total de cargos existentes.

Segue anexa, tabela que comprova a informação prestada acima, tal informação foi
atualizada até 19/09/2019 .

•

Sandra Maàl'iqíi:nrd,Pirola Bezerra
Diretora do Depart
o de Recursos Humanos

•

•
·.

QUADRO CARGOS EM COMISSÃO -ATE 21/09/2019

:.w
Q

o,:

Nº DE
CARGOS

CARGOS

o

1
2
3
4
5

6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

4
1
4

ADMINI TRADOR REGIONAL
ASSEt , 1R ADMINISTRATIVO
ASSES uR ADMINISTRATIVO DO GABINETE
ASSES: DR DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL {EM EXTINÇÃO)"
ASSES: oR DE GESTAO ESTRATEGICA EM SAUDE
ASSES: DR DE GESTAO ESTRATEGICA EM EDUCAÇAO

31

32
ASSES! DR DE IMPRENSA (03 cargos em extinção)
ASSES: uR DE INFORMATICA
ASSES: uR DE INFRAESTRUTURA E GESTAO TECNOLOGICA
ASSESl IDR DO GABINETE
ASSIST NTE ADMINISTRATIVO {EM EXTINÇAO) ' ' 'º"
ASSIST NTE DE SECRETARIA {EM EXTINÇAO)' • " " "'º
AUDITO -GERAL (servidor de carreira)
CHEFE E GABINETE
CONTA DR-GERAL (servidor de carreira)
CONTR< LADOR GERAL {servidor de carreira)
COORD NADORADMINISTRATIVO {EM EXTINÇAO)"
COORD NADOR DA BANDA MUNICIPAL
COORD NADOR DA ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL
COORD NADOR DE COMUNICAÇAO SOCIAL
COORD NADOR DE CONVENIO
COORD NADOR DE DEFESA CIVIL
COORD NADOR DE INFORMATICA
COORD NADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA
COORD NADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA -TAEKWONDO,.
COORD NADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - GINASTICA ARTISTICA,.
COORD NADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - HANDEBOL,.
COORD NADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - KARATE,.
COORD NADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - KUNG FU ••
COORD NADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA - JUDO••
COORD NADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA -TENIS DE MESA••
COORD NADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA- BOXE,.
COORD aNADOR DO CIAM

1
1
1
3
1
2

4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1

VAGOS

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

OCUPAD

4
1
4
1
1
1
3
1
2
4
1
2

o
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
10
1

1
1
1
1
1
1
1
1

s

CARREIR~

1

o
o
o
o
o
1

o
o
o
o
o
o
o
1
1

o
o
1
1

o
o
1

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

LIVRE
PROVIMENTO

3
1
4
1
1
1
2
1
2
4
1

2

o
1

o
o
1
1

o
o
1
1

o

-n

-o

or- ::,:,
o
:I

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1

í'

► z
,"'
1
"'

...,

'.S::~

~

~

.:;

"Página

\'1

-

•

•
36
37
38
39
40
41
42
43
44

COORD NADOR DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DO POUPATEMPO DE BAURU
COORD NADOR MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
CONSU TOR FINANCEIRO
CORRE EDOR ADMINISTRATIVO
CORRE EDOR GERAL ADMINISTRATIVO
DIRETO DE DEPARTAMENTO
SECRE 'ARIA DE SECRETARIA
SECRE ARIO DO PREFEITO
SUB-PR FEITO DE TIBIRIÇA
TOTAL
PERCI

NTUAL

1
1
2
3
1
41
14
1
1

o
o
o
o
o
o

1
1
2
3
1
38
13
1
1

120

5

100%

4%

o

3
1

o
o
2
1

o
20
5

o

1
1

o
2
1
18
8
1

1

o

115

36

79

96%

31%

69%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
PROC. N2
FOLHAS

Processo Hº 130180/2019

'2,lô l l':J

'

ljU,

"

Ao

A pedido de Vossa Excelência, elaboramos minuta de Projeto de Lei, alterando
e criando dispositivos na Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993. E essas
alterações tem os seguintes objetivos:

•

1) Extinguir a Secretaria Municipal de Planejamento;
2) Criar a Secretaria Municipal de Governo, a Secretaria Municipal de
Fiscalização e Licenciamento e o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de
Bauru.
3) Transferir o TI da Secretaria de Finanças para o Gabinete do Prefeito e
estrutura-la de forma a atender as demandas atuais do Município.
4) Quanto aos cargos em comissão, o projeto prevê a extinção de dois cargos de
Diretor de Departamento; a criação de dois cargos de Secretário Municipal; de um cargo
de Coordenador de Habitação; de um cargo de Coordenador de Planejamento e

•

Desenvolvimento; de cinco cargos de Coordenador Estratégico; de dois cargos de
Secretária de Secretaria e de um Gerente Geral de Compras e em relação as funções de
confiança o projeto prevê a criação de sete Diretores de Divisão e de quinze Chefes de
Seção.
5) Consta também parecer jurídico de folhas 25/37, onde a Sra. Procuradora faz
os seguintes comentários:
1.

Que seria mais viável a criação de um cargo em comissão em vez de se
criar a Secretaria de Governo. Esclarecemos que a criação ou não da
Secretaria e prerrogauva exclusiva do Sr. Prefeito.

11.

Que o Instituto de Planejamento, apesar de possuir estrutura de Secretaria
Municipal, não está sendo criado com a estrutura padrão de Secretaria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURú

Esclarecemos q.ue caro a alteração da incisa TV da § 1º da art 5º da lei
3.601, de 27 de junho de 1993, esta situação está resolvida.
m. Que não concorda com a compatibilidade de funções dos cargos em

comissão de Controlador Geral e Auditor Gera:! com as de &tgenheiro haja
vista que a atuação do servidor nomeado será para fiscalização financeira,
contabilidade e auditoria no poder executivo. Cumpre-nos esclarecer que a
proposta é ampliar a possibilidade de nomeação de servidores para ocupar
tais cargos, assim, os servidores públicos municipais formados nas áreas de
ciências

ciências

contábeis,

jurídicas/direito,

ciências

econômicas/economia, administração de empresas, administração/gestão

•

pública ou engenharia e com notórios conhecimentos na área de controle
interno e de administração pública e que possua idoneidade moral,
reputação ilibada e não possua processo administrativo disciplinar, com
decisão condenatória transitada em julgado poderão ocupar tais cargos.
1v. Que é necessário de a Secretaria de Administração verificar se a criação de
cargos está de acordo com o percentual mínimo de cargos de livre
nomeação e exoneração que prevê a Lei. Conforme declaração da Diretora
de Departamento de Recursos Humanos (folhas 141/143), a Prefeitura
Municipal de Bauru, atende a legislação neste quesito.
v.

Que é necessário o cumprimento das exigências dos artigos 16 e 17 da Lei
de Responsabilidade Fiscal. Esclarecemos que consta da Declaração do
ordenador da Despesa, as folhas 140 que atende tal quesito

vi. Por fim, o parecer da Secretaria dos Negócios Jurídicos menciona que não
há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no projeto de Lei. Referido
parecer foi acompanhado pela Diretora da Divisão da Procuradoria
Consultiva da Secretaria dos Negócios Jurídicos.
:1 ··:'

6) Consta também parecei· atuai-ia! (folhas 114) fornecido pela empresa
contratada pela Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de
2

•
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Bawu

Ftmprcv, endc e atuárie meneieoo nãe ebserv'M fjl:ltttqtter impacte Hflftflecire e

atuarial na eventualidade de aprovação do projeto de lei cm análise.
7) Por fim, consta a Declaração do Ordenador da Despesa (folha 140), que deverá
ser assinada por Vossa Excelência, mencionando que o gasto dispõe de dotação
orçamentária suficiente.
Informo que a minuta de Projeto de Lei, já foi encaminhada ao DCD por email.
Assim encaminho para conhecimento e autorização quando a formalização e envio à
•·

Câmara Municipal .
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Ándrea Liberato
De:
Data:
Para:
Anexar-.:-

Assunto:

<gustavopereira@bauru.sp.gov.br>
terça-feira. 8 de outubro de 2019 15:28
"Andrea Maria Liberato" <-andrealiberato@Jbauru.sp.gov.br>
Att-.OS::::..S~GVemG--_:l-6-U+Jasx; Art I J L1~oornmeRt-ê::-J-6-o:AH~stt-tttfu=+6
07.xlsx
Fw: Organograma

Boa tarde, Chefa;
Segue as alterações do PL do organograma.

From: Danilo Altafim

•

Sent: Tuesday, October 08, 2019 2:47 PM
To: Gustavo Lopes Pereira
Subject: Fw: Organograma

Att,
Danilo /\ltafim Pinheiro
Diretor do Departamento de Comunicação e Documentação
Secretaria dos Negócios Jurídicos
(14) 3235-1008
From: Tatiane Silva

Sent: Tuesday, October 08, 2019 2:35 PM
To: Danilo Altafim
Subject: Organograma

•

Danilo, Boa Tarde!
Solicitamos a gentileza de alterar a nomenclatura de uma seção no projeto do organograma, no
artigo 6!!, inciso V, alínea "b", item 4, para a seguinte redação:
4) A Seção de Instrumentos de Planejamento Urbano;
Encaminhamos anexos os organogramas da Secretaria de Governo, Licenciamento e Instituto dP
Planejamento, para anexar ao projeto.
Atenciosamente,

Tatiane Bertocco da Silva
Agente de Administração
Departamento de Administração de Pessoal
Secretaria MuniGipal-de AdmiAi-str-açãg--f!refei.t-1Jra-MHAi€ipakle--Baaru- - (14)3235-1199 1 tatianesilva@bauru.sp.gov.br
www.bauru.sp.gov.br

--- ~

09/10/2019
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Altera e cria dispositivos na Lei Municipal nº

3.601,de27dejulhode 1.993.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1°

Acrescenta os incisos rx, X, XI, XJI, XIII e XIV ao§ 1º do art. 4° da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993,
com a seguinte redação:

§ ]'

•

( ... )

IX

Coordenadoria de Segurança Pública;

X

A Coordenadoria da Cidadania e Direitos Humanos;

Xl

A Coordenadoria da Juventude:

Xll

A Coordenadoria da Pessoa com Deficiência;

XIII

A Coordenadoria dos Direitos dos Animais;

XIV

A Coordenadoria de Tecnologia de Informação, abrangendo:
a)

A Seção de Instruções de Processos, Atos e Registros;

b)

O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação;

c)

A Gestão de Projetos, Contratos e Convênios;

d)

A Divisão de Sistemas e Aplicações, abrangendo:

e)

f)

Art. 2°

1.

a Seção de Desenvolvimento e;

2.

a Seção de Banco de Dados;

A Divisão de Suporte Técnico, abrangendo:
1.

a Seção de Assistência ao Usuário e;

2.

a Seção de Manutenção de Máquinas;

A Divisão de Infraestrutura e Operações. abrangendo:
1.

a Seção de Redes e Servidores;

2.

a Seção de Instalações e Cabeamento e;

3.

a Seção de Telecomunicações." (NR)

Altera o§ 3º. inciso I, alíneas "a··, '"bº" e
julho de l. 993. com n seguintes redações

"'Art. 12 (... )
( ... )

§ 3°

Revogado.

1.

Revogado.
a) Revogado.

"e"'

e acrescenta o§ 4° ao artigo 12 da Lei Municipal n" 3.601, de 27 de

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

b) Revogado.
e Revo ado.
§ 4º

Art. 3°

J.

A Seção de Desenvolvimento de Sistemas e;

11.

A Seção de Manutenção e Suporte de Sistemas." (NR)

Altera o art. 16 da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de I .993, que passa a ter a seguinte redação:
"Art. l 6

Art. 4º

A Divisão de Tecnologia Tributária, abrangendo:

Revogado." (NR)

Acrescenta o art. 16-A à Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:

"Art. 16-A

A Secretaria MW1icipal de Fiscalização e Licenciamento, com atribuições de realizar a política de
fiscalização do uso e a ocupação do solo, especialmente da zona urbana, de fazer cumprir o Plano
Diretor do Município de Bauru é integrada pelo Gabinete do Secretário, contendo:
1.

Os Fundos e os Conselhos Municipais;

Il.

A Assessoria de Assuntos Institucionais;

111.

A Secretaria Executiva;

IV.

A Divisão de Atendimento ao Público:

V.
Vl.

A Divisão de Administração e Expediente:
O Departamento de Fiscalização e Licenciamento, abrangendo:
a)

b)

e)

Art. 5º -

A Divisão de Aprovação de Projetos, contendo:
1)

A Seção de Aprovação Edilícia;

2)

A Seção de Aprovação Urbanística e:

3)

A Seção de Alvará e Certificado de Conclusão de Obras.

•

A Divisão de Uso e Ocupação do Solo, contendo:
1)

A Seção de Licença de Atividades Pennanentes e Temporárias:

2)

A Seção de Licença de Atividades Rurais e:

3)

A Seção de Certidões.

A Divisão de Fiscalização. contendo:
1)

A Seção de Logística e Gestão de Vistorias;

2)

A Seção de Notificação e Autuação e~

3)

A Seção de Fiscalização Ambiental e Rural." (NR)

Acrescenta o art. 20-A à Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de l .993. com a seguinte redação:
··Art. 20-A

•

A Secretaria Municipal de Governo, com atribuições de realizar a articulação política do Governo
Municipal. nas relações com as esferas de governo, demais poderes e órgãos da Prefeitura e nos
assuntos técnicos, administrativos e sociais do município. é integrada pelo Gabinete do Secretário.
contendo:

2
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FOLHAS_~';)ll>
1.
II.

Art. 6° -

A Secretaria Executiva e;
A Assessoria de Assuntos Institucionais;

Acrescenta o art. 20-B à Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:
"Art. 20-B

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru com estrutura organizacional de Secretaria
Municipal com atribuições de coordenar estudos setoriais e promover macro estudos para o
planejamento municipal estabelecendo a política de desenvolvimento urbano e socioeconómico do
Município. é integrada pelo Gabinete do Secretário, contendo:

1.
II.

•

Os Fundos e os Conselhos Municipais;
A Assessoria de Assuntos Institucionais:

III.

A Secretaria Executiva;

IV.

A Divisão de Administração e Expediente;

V.

A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Socioambiental, abrangendo:
a)

O Grupo Técnico de Análise de Empreendimento-GAE;

b)

A Divisão de Pesquisa Planejamento e Desenvolvimento Territorial, contendo:

e)

•

d)

1}

A Seção de Pesquisa e Estatística;

2)

A Seção de Projetos Urbanísticos;

3)

A Seção de Planejamento Viário e Mobilidade;

4)

A Seção de Instrumentos de Planejamento Urbano;

A Divisão de Diretrizes para Parcelamento e Ocupação do Solo. contendo:
l)

A Seção de Análise Urbanística;

2)

A Seção de Análise Topográfica e Drenagem e;

3)

A Seção de Análise Ambiental.

A Divisão de Cadastro e Geoprocessamento, contendo:
1)

VI.

A Seção de Geoprocessamento;

2)

A Seção de Cadastro Territorial e;

3)

A Seção de Patrimônio Imobiliário.

A Coordenadoria de Habitação, contendo:
l)

A Seção de Projetos Habitacionais;

2)

A Seção de Regularização Fundiária e;

3)

A Seção de Acompanhamento Socia1.··

Art. 7"

Ficam extintos 02 (dois) cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de Diretor de
Departamento, padrão de referência C-20.

Art. g<>

Ficam criados no quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Bauru, os seguintes cargos em comissão. declarados
em lei de livre nomeação e exoneração:
1.

OI (um) cargo de Coordenador de Habitação, padrão de referéncia C-24:

3
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Art. 9°

U.

01 (um) cargo de Coordenador de PlaneJamento e Desenvolv1mento, padrão de referência C-24:

Ili.

05 (cinco) cargos de Coordenador Estratégico, padrão de referência C-12;

IV.

02 (dois) cargos de Secretária de Secretaria, padrão de referência C-08;

V.

01 (um) cargo de Gerente Geral de Compras, padrão de referência C-26

Ficam criados no quadro da Prefeitura MW1icipal de Bauru, 02 (dois) cargos de Secretário Municipal, padrão de
referência, o subsídio do Secretário Municipal.

Art. 10

Ficam criadas 07 (sete) funções de confiança de Diretor de Divisão, padrão de referência C-27 da grade salarial dos

Técnicos e 15 (quinze) de Chefe de Seção, com gratificação de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo do
servidor.
Art. 11

Altera o Anexo XVIll - do quadro de cargos em comissão, da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010,
que passa a ter a seguinte redação:

"ANEXO XVIII
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
CARGOS

LOTAÇAO

ENQUADRAMENTO

( )

...

( )

...

( )

AUDITOR GERAL

01

Cl2

( ... )

( )

...

( ... )

CONTADOR GERAL

01

Cl2

( ... )

( ... )

( ... )

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

39

C20

( ... )

( ... )

( ... )

SECRETARIA DE SECRETARIA

16

C08

(... )

( ... )

( ... )

COORDENADOR DE HABITAÇÃO

01

C24

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO

01

C24

COODENADOR ESTRATEGICO

05

Cl2

GERENTE GERAL DE COMPRAS

01

C26

...

•

Art. 12 As descrições dos cargos em comissão, dos agentes políticos e das funções de confiança referidos nos arts. 8°. 9°. 1O
e dos cargos em comissão de Auditor Geral. Contador Geral e Controlador Geral. são as encartadas no Anexo 1
desta Lei.
l\rt. 13

•

Faz part~ integrante desta Lei. o Anexo li contendo os organogramas:
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ila Se, ie-il::ipal:rre::{J11ver 1111
Il. da Secretaria Municipal de Fiscalização e Licenciamento e:
III. do Instituto Municipal de Desenvolvimento e Planejamento.
Art. 14

Altera o inciso IV do § 1° do art. 5° da lei 3.601. de 27 de junho de 1993. que passa ter a seguinte redação:
"Art. 5°
§ I°

( ... )

(... )
( ... )

•

IV - as Divisões, subordinadas as Coordenadorias, Departamentos ou Gabinetes dos Secretários com
responsabilidades de orientação, acompanhamento, controle e execução de ações administrativas
específicas." (NR)
Art. 15

Altera o art. 6° da lei 3.601, de 27 de junho de 1993, que passa ter a seguinte redação:

"Art. 6°

As Secretarias Municipais e a Chefia de Gabinete, poderão estruturar-se, quando necessário, cm
Coordenadorias ou Departamentos e Divisões." (NR)

Art. 16

Art. 17

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento vigente, §uplementadas, se
necessário.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .

•
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05, setembro, 19

Senhor Presidente.

Nobres Vereadores,
Temos a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Casa de Leis, o Projeto de Lei que uma vez
aprovado. promoverá a reestruturação administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal - Administração Direta. O
projeto de lei foi pensado, visando à descentralização hierárquica. o acompanhamento, controle eficiente e adequado de seus
órgãos na avaliação das ações administrativas e da modernização de gestão integrada, com o objetivo da racionalização do uso
dos recursos disponlveis e ampliação do desempenho geral do governo municipal, na entrega de bens e setviços à sociedade.
com a qualidade necessária.
Nosso objetivo neste projeto é criar a Coordenadoria de Segurança Pública, uma vez que o artigo 144
da Constituição Federal, estabelece que a segurança pública é dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de
todos. Ou seja, é uma responsabilidade compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal. Ela é exercida para a
proteção das pessoas e do patrimônio. bem como para a preservação da ordem pública. Sendo a segurança pública uma
responsabilidade de todos, cada esfera do governo tem o compromisso de realizar investimentos para melhorar esta área. A
criação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) é considerado um marco divisório na história do país. O Susp dá
arquitetura uniforme ao setor em âmbito nacional e prevê, além do compartilhamento de dados, operações e colaborações nas
estruturas federal, estadual e municipal.

•

As bases da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), foi criada a Lei oº
13.675, de 11 de junho de 2018, sob a coordenação do Ministério da Justiça, estabeleceu competências, princípios, objetivos.
estratégias. meios e instrumentos pelos quais deve ser realizada a atuação do Estado no âmbito da segurança pública e
regulamentada, no âmbito da União, pelo Decreto nº 9.489, de 30 de agosto de 2018 instituindo, como instrumentos centrais
do sistema, de um lado o Conselho de Segurança Pública e Defesa Social como órgão de discussão e legitimação das políticas
e dos planos de segurança que deverão ser igualmente criados, para os mesmos fins, pelos Estados, Distrito Federal e
municípios e, de outro, os mecanismos de controle, de transparência, de prestação de contas, de capacitação e valorização dos
profissionais de segurança pública.
No ano de 2017 foi anunciado o Plano Nacional de Segurança Pública, tendo por objetivos a redução de
homicídios dolosos e feminicídios, a redução da violência contra a mulher, a racionalização e modernização do sistema
penitenciário e o combate integrado à criminalidade organizada transnacional. Foram estabelecidos objetivos e estratégias a
serem implementados mediante os programas temáticos em todas as esferas da federação.
Um dos objetivos do plano visa fortalecer a atuação dos Municípios nas ações de prevenção ao crime e à
violência sobretudo mediante ações de reorganização urbanística e de defesa social e define estratégias, tais como:
- Estimular a criação de consórcios e outras parcerias intermunicipais para atuação conjunta em ações de
segurança pública, a exemplo do compartilhamento de câmeras com tecnologia que possibilite a melhoria dos resultados e a
redução dos custos;
- Definir estratégias para que as questões urbanas atinentes à área da segurança pública sejam
contempladas nos planos diretores municipais:
- Fomentar o desenvolvimento de políticas mumc1pais interinstitucionais para prevenção social e
situacional à violência, abrangendo a assistencia a egressos do sistema prisional, inclusive por meio da instalação de
patronatos;
- Fomentar a implementação de programas voltados ao atendimento e acolhimento de segmentos
socialmen1e v11lnen'tveis, e.<.itim11lando <.;LJa vinc11laçâo Hs respectivas redes de assistência psicnssocial;;
- Estimular a implementação de estratégias de mediação de conflitos, inclusive no âmbito da comunidade
escolar:
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de violência e avaliação de iniciativas de prevenção;

O Plano propõe amda que antes de tmplementar ações para melhorar a segurança da cidade, o governo
municipal deve compreender como funciona a dinâmica da criminalidade em seu município. Assim, cada município deve
realizar um diagnóstico da situação em que se encontra a segurança pública e que cabe a gestão municipal a elaboração de
um Plano Municipal de Segurança Pública, cujas ações podem ser executadas por uma Secretaria Municipal de Segurança
Pública ou outro órgão que possibilite o desenvolvimento dessas políticas. Com a criação dessas instâncias, o município pode

planejar. implementar. monitorar e avaliar projetos que tenham o objetivo de prevenir o crime e reduzir o sentimento de
insegurança dos seus cidadãos.

•

Várias são as ações que podem ser desenvolvidas através da prevenção e da cidadania. Para isso, a
prefeitura pode desenvolver políticas de prevenção ao crime que tenham como público alvo, principalmente, as crianças e os
adolescentes em programas de programas de educação nas escolas. que trabalhem na elaboração de medidas que visem a
redução das ações violentas; de profissionalização e lazer, com o objetivo de ocupar os jovens no período extra~classe
evitando, dessa forma, o seu envolvimento com atividades ilícitas e outros.
Dentro do Sistema Único de Segurança, estão presentes Os Conselhos Comunitários de Segurança
Pública , como canais de comunicação entre a população e as agências responsáveis pela segurança pública no âmbito local e
Fóruns Municipais de Segurança Pública. também atuando como um canal de comunicação entre a população e agências
responsáveis pela segurança. O principal objetivo do fórum é a construção de uma política municipal preventiva na segurahça
pública.
O município de Bauru tem desenvolvido ações e políticas publicas comunitárias de segurança através
dos Conselhos Comunitários de Segurança do Estado de São Paulo ou CONSEGs. que foram criados por Decreto Estadual
n.º 23.455, de 10 de maio de 1985.

Outra importante ação foi a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública através da Lei 6 J93 de
09 de março de 2012, vinculado ao Gabinete do Prefeito, que entre seus objetivos destacamos a de fonnular, encaminhar e
deliberar junto com poderes constituídos no âmbito local , bem como acompanhar a implementação de políticas relacion~as
ao enfrentamento da violência e criminalidade, monitorar e avaliar políticas publicas na· área da segurança, estimul?r o
desenvolvimento de medidas preventivas e sócio educativas entre outras.

•

No ano de 2013, o Conselho Municipal de Segurança do Município apresentou o Plano Municipal de
Segurança elaborou estudos sobre o assunto no município propondo ações visando a redução do uso de drogas e em especial
ao enfrentarnento ao crak , visando seu consumo e seus efeitos por meio de ações assistenciais; melhoria de segurança nas
escolas; defesa do patrimônio; defesa da ordem e tranquilidade publica; melhoria nos programas de iluminação pública entre
outros.
Várias outras ações tem sido desenvolvidas pela municipalidade, porém há necessidade da criação de um
órgão que possa integrar essas ações além de dar cumprimento ao estabelecido no Plano Nacional de Segurança Pública.
Visa também criar a Coordenadoria da Cidadania e Direitos Humanos, pois o reconhecimento e a
incorporação dos Direitos Humanos no ordenamento social, político e jurídico brasileiro resultam de um processo de
conquistas históricas, que se materializaram na Constituição de 1988. Desde então, avanços institucionais vão se acumulando e
começa a nascer wn Brasil melhor, ao mesmo tempo em que o cotidiano nacional ainda é atravessado por violações rotineiras
desses mesmos direitos. As diretrizes nacionais que orientam a atuação do poder público no âmbito dos Direitos Humanos
foram desenvolvidas a partir de 1996, ano de lançamento do primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 1.
Passados mais de dez anos do fim da ditadura, as demandas sociais da época se cristalizaram com maior ênfase na garantia dos
direitos civis e políticos. O Programa foi revisado e atualizado em 2002, sendo ampliado com a incorporação dos direitos
econômicos. sociais e culturais, o que resultou na publicação do segundo Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 2.
A terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 3, representa mais um passo largo nesse processo
histórico de consolidação das orientações para concretizar a promoção dos Direitos Humanos no Brasil. Entrt! seus avanços
mais robustos. destaca-se a transversalidade e inter-ministerialidade de suas diretrizes, de seus objetivos estratégicos e de suas
ações programáticas, na perspectiva da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos. O debate público, em
escala nacional. para elaboração do PNDH-3 coincidiu com os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e com
a realização da 11 Conferência Nacional dos Direitos Humanos(] P' CNDH).
11
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O tereeife Pi:e&=ema }laeienal, f-ei instituiàe eele DeeFet:e 7 037 à.e 21 àe àeze~re à.e 2009 e 19ele
decreto 7 177 de 12 de maio de 2010, illcorporando as resoluções da 1 I8 Conferencia Nacional de Direitos Humanos,
abortando as questões das áreas referentes a segurança alimentar, educação, saúde, habitação, igualdade racial, direitos das
1nulhc1cs,ju•cntude, e1iança e adokscc11tc, pwsoas com defieiê.1cia, idosos, meio aurbicutc, etc.
O PNDH-3 concebe a efetivação dos direitos humanos como uma política de Estado, centrada na
dignidade da pessoa humana e na criação de oportunidades para que todos e todas possam desenvolver seu potencial de fonna
livre, autônoma e plena.
A Carta Constitucional inclui entre os fundamentos do Estado brasileiro a cidadania e a dignidade da
pessoa humana, estabelecendo como objetivo primordial a construção de uma sociedade livre, justa e solidária além de
comprometer-se com o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais e regionais e a
promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos ou discriminação de qualquer tipo. E obriga o pais a reger suas relações
internacionais pela prevalência dos Direitos Humanos.
Diante da Constituição, os Estados, cidades e municípios, têm a responsabilidade de garantir que os
direitos e as praticas internas correspondam ao mandato do Direito Internacional de proteção e promoção os direitos humanos.
O poder municipal tem sido cada vez mais ressaltado pela comunidade internacional como componenJe estratégico para o
desenvolvimento de ações que resultem em um efetivo respeito aos direitos da pessoa humana. O fortalecimento do papel do
poder local para enfrentar os problemas como a exclusão social, toma-se um dos novos paradigmas no de promoção do
desenvolvimento humano sustentável.

•

A Coordenadoria da Cidadania e dos Diretos Humanos deverá tratar de políticas para diversos
segmentos e será responsável pelo diálogo, elaboração e implantação de políticas públicas para grupos específicos que devem
ser priorizados, sendo:
Mulher: como missão elaborar, propor, articular, planejar e fomentar a implantação de políticas públicas
para a defesa dos direitos das mulheres e equidade de gênero, assim como coordenar projetos e programas para combater todas
as formas de discriminação e preconceitos;
Diversidade de Gênero: responsável por fonnular, articular, propor e monitorar pollticas públicas que
visem à promoção da cidadania e a garantia de direitos.
Imigrantes: objetivo é articular as politicas públicas migratórias no município de forma transversal.
intersetorial e intersecretarial;
População de Rua: tem como objetivo articular a gestão transversal das ações públicas voltadas a esta
comunidade. pautada na ampliação do diálogo com organizações da sociedade civil e movimentos sociais;
Criança e Adolescente: tem por finalidade coordenar e acompanhar as ações de promoção, defesa e
proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, atuando junto às instãnci.;is que formulam e executam política" públicas
voltadas a essa população, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e as linhas decorrentes da
Política Nacional de Direitos Humanos e da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes:
Pessoa Idosa: como objetivo articular e integrar as políticas públicas para pessoas idosas junto aos órgãos
da administração pública municipal. Promove a participação ativa da pessoa idosa na estruturação da rede de proteção e defesa
dos direitos da pessoa idosa. Apoia e dá sllporte ao Conselho Municipal do Idoso, que representa a população idosa:
Igualdade Racial: surgiu como um órgão voltado à promoção de igualdade racial. que lrabalha com o
tema de maneira multifacetada: xenofobia, questões étnicas, intolerância correlatas;
Pollticas sobre Drogas: articulando iniciativas e apoiando projetos voltados para a promoção e defesa dos
direitos humanos e da participação social no âmbito municipal:
Pessoas desaparecidas: desenvolve está empenhado em melhorar o conhecimento e a compreensão de
problemas relacionados ao desaparecimento de pessoas e aumentar a conscientização sobre a experiência do impacto nos
familiares quando um ente querido está desaparecido;
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diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Direitos Humanos.
A Coordenadona (ambern ira atuar em conJunto com o Conselho Mumctpal, cnado pela
09 de maio de 2.011, vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito Municipal.

•

•

Le,

nº 6.069. de

Nosso objetivo também visa criar a Coordenadoria da Juventude, uma vez que essa coordenadoria deve
resguardar um caráter geral, de autonomia e ao mesmo tempo de interligação com o conjunto do Governo (e não com um setor
específico). dessa fonna, a Coordenação Municipal de Juventude deve estar diretamente ligada ao Gabinete do Prefeito. A
referida proposta de criação, como se observa. visa incluir um órgão gestor de políticas públicas de juventude, com as
diretrizes, objetivos e estratégias destinadas a fomentar e coordenar as ações em favor da juventude bauruense com a
sociedade civil. A referida inclusão torna-se indispensável devido a urgência de políticas especificas para esse segmento
populacional da sociedade brasileira, vulneráveis a questões como desemprego, violência, drogas e às mazelas decorrentes da
falta de investimentos em educação, saúde, cultura, esportes .

Experiências bem sucedidas - realizadas tanto no Brasil quanto no exterior demonstram que estimular o
protagonismo juvenil e a força criativa do jovem mostra-se eficaz para enfrentar os desafios gerados por este quadro crítico.
Para isto, o jovem deve ser encarado como sujeito, como pessoa capaz de participar, ampliar, influir e transformar projetos,
programas e atividades implementados pelo governo ou pela sociedade civil. A título de esclarecimento, cumpre asseverar que
a juventude tem sido abordada com redobrada atenção e prioridade, seja por parte do legislador federal, seja por parte da
Administração Pública Municipal. via Poder Legislativo e Executivo, merecendo destaque: (J) os dados apresentados pêlo
CENSO de 201 O, que apontou que o Município de Bauru possuía uma população juvenil de 87. 755 jovens, o que corresponde
a mais de 25,5% (vinte e cinco por cento) da população; (II) o art. 227, da CF/88, que dispõe ser dever do Estado. da família e
da sociedade, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida. à saúde, à alimentação.
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda fonna de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão; (III) a Lei Federal oº. 12.852, de 05 de agosto de 2013, que, ao instituir o Estatuto da Juventude e dispor sobre os
direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das às políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude
SJNAJUVE. O sistema estabelece que: a) que as políticas públicas devem ser regidas, em síntese, pelos princípios da:
promoção da autonomia e emancipação dos jovens; valorização e promoção da participação social e política, de forma direta e
por meio de suas representações; promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do País; reconhecimento ,do
jovem corno sujeito de direitos universais, geracionais e singulares; promoção do bem-estar, da experimentação e do
desenvolvimento integral do jovem; respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude; promoção da vida
segura, da cultura da paz. da solidariedade e da não discriminação; e valorização do diálogo e convívio do jovem com as
demais gerações~ b) que os agentes públicos envolvidos com políticas públicas de juventude devem qbservar, em síntese, as
seguintes diretrizes: desenvolver a intersetorialidade das políticas estruturais, ~regramas e ações; incentivar a ampla
participação juvenil em sua formulação, implementação e avaliação; ampliar as alternativas de inserção social do jovem,
promovendo programas que priorizem o seu desenvolvimento integral e participação ativa nos espaços decisórios;
proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os órgãos públicos e privados prestadores de serviços à
população. visando ao gozo de direitos simultaneamente nos campos da saúde, educacional, político, econômico, social,
cultural e ambiental; garantir meios e equipamentos públicos que promovam o acesso à produção cultural. à prática esportiva,
à mobilidade territorial e à fruição do tempo livre: promover o território como espaço de integração: fortalecer as relações
institucionais com os entes federados e as redes de órgãos, gestores e conselhos de juventude; estabelecer mecanismos que
ampliem a gestão de informação e produção de conhecimento sobre juventude.
Considerando que em 13 de julho de 2010 a palavra jovem foi incluída na redação da Constituição
Federal. alterando a denominação do Capítulo VH e modificando o seu art. 227, para que os jovens também tenham os seus
direitos garantidos com absoluta prioridade não só pelo Estado, mas também pela sociedade:

Considerando que, a Lei Nº 12.852 de 05 de agosto de 2013, institui o Estatuto da Juventude, que
estabelece jovens aquelas pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 anos {vinte nove anos de idade), tendo como princípio a
participação da juventude no desenvolvimento do País;
Considerando que, o Município de Bauru segundo o Censo de 2010, possui uma população juvenil de
87. 755 (oitenta e sete mil. setecentos e cinquenta e cinco jovens) con-espondendo mais de 25,5% da população;
Considerando que. o município de Bauru está em processo de criação do Conselho Municipal de
Juventude de Bauru (COMJ), que tem por finalidade formular e propor diretrizes da ação governamental, voltada a promoção
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administração pública, entre outros objetivos afetos ao conselho referenciado.

apoiar, articular, criar e acompanhar ações, programas e projetos voltados à juventude no intuito de proporcionar protagonismo

juvenil e a participação política dos jovens, reparar ou compensar dificuldades de acesso dos jovens a bens e direitos, bem
corno dar visibilidade à temática da juventude na sociedade.
Visa também criar a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, sendo extremamente necessário, uma
vez que a população com deficiência no Brasil tem crescido em decorrência do aumento na expectativa de vida da população,
e da violência urbana (assaltos, violência no trânsito, entre outros motivos), alterando paulatinamente o perfil desta população
que. anteriormente, era o de deficiências geradas por doenças.
Os princípios da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. surgiu para promover.
defender e garantir condições de vida com dignidade e a emancipação dos cidadãos e cidadãs do mundo que apresentam
alguma deficiência.
A Constituição Federal/88, no artº 3° dispõe como objetivos fundamentais: promover o bem de todos.
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quais9uer outras formas de discriminação.

•

A Lei 7.853/89, institui a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que
compreende o conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais
das pessoas portadoras de deficiência.
Sendo competência dos órgãos e das entidades do Poder Público assegurar à pessoa portadora de
deficiência o pleno exercício de seus direitos bãsicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao
turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura. ao
amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem Seu bem-estar pessoal.
social e econômico.
Ainda, como instrumentos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência,
temos a articulação entre entidades governamentais e não-governamentais que tenham responsabilidades quanto ao
atendimento da pessoa porta,dora de deficiência, em nível federal, estadual, do distrito federal e municipal.
No que se refere a Lei 13.146/2015. dispõe sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem por
finalidade assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa
com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
Coloca ainda, que a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com
a finalidade de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias: atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento

ao público e disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos. que garantam atendimento em igualdade de
condições com as demais pessoas, cabendo ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a
vida.
Desta fonna, destaca-se a importância da implantação da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, que
tem como propósito promover a inserção social e criar condições para uma melhor qualidade de vida da pessoa com

deficiência. visando assegurar e promover, em condições de igualdade. o exercício dos direitos da pessoa com deficiência.
proporcionando sua participação social.
A respectiva Coordenadoria, terá como responsabilidade a formulação, proposição. estabelecimento e
coordenação das políticas públicas voltadas à defesa e promoção dos direitos das Pessoas com Deficiências. realizando a
articulação e interlocução das políticas públicas de forma a garantir o acesso à pessoa com deficiência à saúde, educação.
transporte, habitação. esporte, lazer, cultura. assistência social. trabalho. habitação entre outras e ser fomentadora de parcerias
com Organizações da Sociedade Civil e outros órgãos.
Ainda, possibilitará o assessoramento técnico às Orguniznções Não Governamentais puro que os serviços
e programas de atenção às pessoas com deficiência se organizem como uma rede de atendimento á pessoa com deficiência.
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com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE; medidas de proteção e segurança voltados á
pessoa com deficiência e ações que garantam a acessibilidade aos sistemas de transportes, equipamentos urbanos e a
adequação dos espaços públicos para garantir a circulação dessas pessoas, eliminando-se as barreiras existentes, garantindo o
respeito de seus direitos fundamentais como indivíduos.
Outra questão imprescindível, é a articulação com órgãos de iniciativa privada para cursos de capacilaçâo
e formação das pessoas com deficiência, propiciando acesso ao trabalho e emprego.
Ressaltamos que a Coordenadoria. adotará todas as medidas necessárias para a proteção e promoção da
pessoa com deficiência,

•

Tem o objetivo também de criar a Coordenadoria dos Direitos dos Animais, uma vez que a a
Constituição Federal, artigo 225 e a Constituição do Estado de São Paulo, artigo 193, determinam, que o Poder Publico,
envidara esforços para desenvolvimento de políticas publicas de bem estar animal, tendo por obrigação a proteção da fauna,
temos que a importância da instituição de uma Coordenadoria especifica para tratar de assuntos relacionados aos animais esta
pautada na legalidade
Considerando ainda o Decreto nº 64.188, que reorganiza a Política e o Sistema Estadual de Defesa dos
Animais Domésticos das familias dos Canídeos e Felídeos, bem como outros diplomas, nos quais preconizam que os
municípios poderão participar com pr~jetos para desenvolvimento de políticas de bem estar animal utilizando-se de verba
Estadual, e importante criação de órgão que trata especificamente destes assuntos voltados aos animais para gerir estes
projetos, executando-os
Outrossim, além de cumprir os ditames legais, a criação da coordenadoria se mostra como uma atitude
moral humana. tendo guarida no fato de que, se constituindo tal órgão dentro da administração Municipal, serão especificas as
políticas para os animais. refletindo no bem estar da sociedade, haja vista que animais e humanos estão totalmente interligados
no meio social, seja urbano ou rural.
Ademais. considerando as políticas existentes na cidade para os animais, como programa de castração
municipal da secretaria do meio ambiente e o programa do castra-móvel da secretaria de saúde, bem como a fiscalização de
maus tratos, a necessidade da coordenadoria se da, para ampliação destas políticas através de coordenação especifica, o ~ue
possibilita que especialista na área dos direitos animais (o coordenador) possa trabalhar para o florescimento de novas
políticas.

•

Destarte, considerando os reclames da população. e a necessidade de se instituir centro de reabilitação de
animais, com abrigo municipal, campanhas permanentes de adoção, atendimento publico, orientação veterinário, etc, bem
como ouvidoria especifica de maus tratos. há que se ter um órgão para coordenar tais ações.
Considerando que outros municípios, jó possuem órgão da administração municipal sejam eles
(secretarias de direitos animais ou coordenadorias) Bauru. cidade modelo em muitas políticas deve acompanhar o movimento
de inclusão dos animais na esfera de preocupação da administração.
Por fim, é extremamente importante a criação da Coordenadoria para possibilitar que as leis municipais e
estaduais com pouca ou nenhuma observância, sejam colocadas em pratica, fazendo desta forma a vontade do nobre
legislador. que tanto se empenha para regular as relações humanas e agora também, humana e animal visando: a) prezar pela
ordem constitucional e aplicá-la de acordo com a legislação infraconstitucional, lutando para que os dispositivos legais sejam
aperfeiçoados, envidando esforços para que a legislação federal. estadual e municipal aplicável no que tange à proteção e
defesa de todo e qualquer 1;µ1imal não humano no estado de São Paulo seja respeitada e implementada no território do estado
de São Paulo; b) colaborar com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com as Seccionais da OAB em
território nacional. bem como com todas as Subseções do estado de São Paulo, agindo em caso de inércia, inexistência de
Comissões de Proteção e Defesa Animal e Comissões de Meio-Ambiente ou em casos mais graves, de impacto que exceda a
região afetada ou. ainda. atingindo apenas a região ou Subseção invocada por particulares, advogados, Ongs ou órgãos
públicos, não tenha logrado êxito em atingir a excelência. o objetivo inicial ou desenvolvimento de ações necessárias e não
tenha a possihilicfarle rle 111ili?J1çf)jo rlos recurR-ns insti111ciorntis e polítk.os afetos à Seccional, bem como de relevância tal que
possa afetar a Instituição da OAB-SP de qualquer fonna. sua imagem, suas Comissões, Conselho, Diretoria ou Presidência: c)
fomentar a criação, manutenção e desenvolvimento de Comissões de Proteção e Defesa Animal nas Subseções integrantes da
Ordem dos Advogados do Brasil. Seção de São Paulo. bem como, diante da inexistência de Comissão Especial, estabelecer
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Subseções da Seção de São Paulo; d) atender com primazia solicitações do Ministério Público, Justiça Comum e
Especializada, Delegacias e Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Ambiental, órgãos públicos e privados de proteção e
flefest1: attiH.al, esf)eeialmeffie àffi Stt!,seçêes que ietegfflffl esta Seeeiofl:al. e) oteaàeF, àeftff'e àe critérios legais. a soeieàaàe flB
condição de denunciante, orientando-as e encaminhando-as aos órgãos legais competentes para tomada de providências,
investigação, oferecimento de denúncias, processamento e punição, empenhando esforços para atuar como conciliador em
casos concretos de maus-tratos a animais: f) integrar órgãos públicos na tentativa de estabelecer convênios com o objetivo de
resguardar a integridade e o bem-estar dos animais domésticos, domesticados, silvestres, em um meio-ambiente equilibrado.
Estabelecer convênios prioritários com o Ministério Públicos Estadual e Federal, bem como com a Justiça Comum e
Especializada; g) fomentar e coordenar atividades educacionais e conscientizadoras da sociedade, organizando atividades.
palestras, seminários, audiências públicas, debates, visitas monitoradas e eventos diversos, envolvendo órgãos de interesse da
proteção e defesa animal, levando às pessoas a possibilidade de compreenderem a legislação brasileira de proteção e defesa
animal em vigor, bem como a nonnativa alienígena e nosso posicionamento frente aos dispositivos legais e tratados
internacionais; h) empenhar-se na apresentação e aprovação de proposições legislativas e dos demais poderes junto aos entes
municipais, estaduais e federais, para fins de aprimoramento e regulamentação da legislação e nonnatização de proteção
animal atual, bem como envidar esforços para evitar que projetos de lei e congêneres, na esfera dos entes legislativos,
executivos e judiciários, sendo prejudiciais à proteção à fauna, lato sensu. sejam aprovados e executados contra a Carta Magna
e o Princípio da Legalidade e i) esmerar-se pela inovação legislativa dentro do escopo de proteger, defender e elevar a
condição dos animais não humanos a sujeito de direitos no· ordenamento jurídico brasileiro e agravar as penas de maus-tratos
infligidos aos animais com fins de resguardar, dentro da atual legislação vigente, as condições necessárias para sobrevivência
das espécies e dos animais sem distinção.

•

Visa também estruturar e transferir a Coordenadoria de Tecnologia de lnfonnação da Secretaria
Municipal de Economia e Finanças para o Gabinete do Prefeito, uma vez que suas atividades tem o objetivo de atender a
demanda de toda da Prefeitura Municipal de Bauru, este órgão está com uma estrutura completamente ultrapassada, uma vez
que foi criado há mais de vinte e seis anos, sem que houvesse qualquer reestruturação, trazendo muitos riscos para o banco de
dados do Município;
Nosso objetivo também é transferir a Divisão de Compras e Licitações das Secretarias Municipais de
Administração, de Saúde e de Educação para a Secretaria Municipal de Economia e Finanças, assim a aquisição de produtos e
serviços será gerenciado em uma única Secretaria, facilitando e agilizando tomando cada vez mais eficiente as licitações da
Administração Direta.
Visa também extinguir a Secretaria Municipal de Planejamento e criar a Secretaria Municipal de
Fiscalização e Licenciamento, com atribuições de realizar a política de fiscalização do uso e a ocupação do solo,
especialmente da zona urbana e o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru com estrutura organizacional de
Secretaria Municipal uma vez que em 2018 sua população do Município de Bauru foi estimada pelo IBGE em 374 272
habitantes, com grandes demandas sociais e urna grande parcela de seus habitantes dependem de ações das politicas
publicas. Em relação a infra estrutura urbana~ com cenários de regiões bastante desenvolvidas com oferecimento de serviços
públicos e outros ainda com grandes demandas. O Governo Municipal através de sua estrutura organizacional tem buscado
atender e prestar serviços a comunidade. Porém. entende que após a ultima atualização de seu organograma que aconteceu há
mais de 20 anos, há necessidade de adequação e modernização na govemança publica e articulação com órgãos públicos
diversos e com a sociedade civil organizada. Dentre essas mudanças, propõe a criação da Secretaria de Governo.
A Secretaria de Governo. terá a missão de Governo (Segov) de assistir ao prefeito na sua
representação civil e nas relações com autoridades em geral. contribuir para a formulação do Plano de Ação do Governo
Municipal e de programas setoriais do Gabinete do Prefeito. promover a integração da população ao processo de gestão
pública municipal e assessorar tecnicamente o Poder Executivo Municipal na articulação e acompanhamento, análise e
controle dos assuntos relacionados aos órgãos no âmbito federal e estadual. promover a relação institucional do Poder
Executivo com o Poder Legislativo.
A Secretaria Municipal de Governo além coordenar a articulação política. visando o funcionamento
eficiente e a integração do poder executivo ao público em geral, será de auxiliar e representar o Prefeito Municipal em suas
atribuições legais e atividades oficiais, assim como em suas funções administrativas , políticas e sociais.
A Secretaria poderá ainda, assumir outras atribuições a critério do chefe do executivo corno: a) subsidiar
o Chefe do Executivo Municipal na integração dos munícipes para melhor conhecer os anseios e necessidades da comunidade.
direcionando de maneira precisa a sua ação; b) promover o desenvolvimento das relações entre o Executivo e outros
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objetivos do governo; d) promover a integração e articulação dos órgãos municipais visando à eficiência dos programas e
projetos: e) promover a relação institucional entre o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário a fim de dinamizar as relações
entre as esferas dos Poderes Federal, Estadual e Municipal; e com a Sociedade Civil Organizada e Segmentos Religiosos; t)
propor e acompanhar a implementação de mecanismo de democratização da gestão nos diferentes órgãos da administração
pública e g) incentivar, propor, acompanhar e articular a implementação de diferentes canais de interlocução do governo com a
sociedade civil em tomo dos projetos de interesse da cidade.

•

Para dar plena execução a esse projeto de lei, propomos a extinção de 02 (dois) cargos de Diretor de
Departamento, bem como a criação de OI (um) cargo de Coordenador de Habitação. padrão de referência C-24; de OI (um)
cargo de Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento, padrão de referência C-24; de 05 (cinco) cargos de Coordenador
Estratégico, padrão de referência C-12: de 02 (dois) cargos de Secretária de Secretaria. padrão de referência C-08: de 01 (um)
cargo de Gerente Geral de Compras, padrãp de referência C-26, de 02 (dois) cargos de Secretário Municipal, padrão de
referência, o subsídio do Secretário Municipal; de 07 (sete) funções de confiança de Diretor de Divisão, padrão de referência
C-27 da grade salarial dos Técnicos e de 15 (quinze) funções de confiança de Chefe de Seção, com gratificação de 20% da
referência do cargo efetivo do servidor.
Visando a adequação da estrutura organizacional das Secretarias Municipais ao projeto, propomos
também a alteração do inciso IV, do§ 1° do art. 5° e do artigo 6°. da lei 3.601, de 27 de junho de 1993, incluindo no nível
hierárquico de subordinação das Divisões, as Coordenadorias e Gabinete do Secretário e ainda a possibilidade das Secretarias
Municipais e Chefia de Gabinete, quando necessário. se estruturarem em Coordenadorias, Departamentos ou Divisões.
Com essas alterações, o quadro de cargos em comissão, de agentes políticos e de funções de confiança
desses órgãos. ficarão da seguinte forma:
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

•

EXISTENTE

PROPOSTO

RESULTADO

ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO GABINETE

4

4

o

ASSESSOR DE INFORMÁTICA

1

1

o

ASSESSOR DE IMPRENSA (EXTINÇÃO)

3

3

o

ASSESSOR DO GABINETE

4

4

o

ASSISTENTE DE SECRETARIA (EXTINÇÃO)

2

2

o

o
t:
UJ

1

1

o

"'"-

1

1

o

1

1

o

1

1

o

1

1

o

1

o

AUOITOR GERAL

u.
u;

CHEFE DO GABINETE

o
o

CONTADOR GERAL

UJ
fUJ

25

CONTROLADOR GERAL

"'<=-<

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

1

COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

1
-~

COORDENADOR DE CONVENIO

1

1

o

COOROENADOR DE INFORMATICA

1

1

o

CORREGEDOR ADMINISTRATIVO

3

3

o

CORREGEDOR GERAL AO MINISTRA TIVO

1

1

o
13
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SECRETÁRIO DO PREFEITO

1

1

o

COORDENADOR DO POUPATEMPO

1

1

o

COORDENADOR DO CONDECON

1

1

o

COORDENADOR DE DEFESA CIVIL

1

1

o

COORDENADOR DO CIAM

1

1

o

COORDENADOR DE SEGURANÇA PÚBLICA

o

1

I

COORDENADOR DE CIDADANlA E DIREITOS
HUMANOS

o

1

1

COORDENADOR DE JUVENTUDE

o

1

1

COORDENADOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

o

1

1

COORDENADOR DOS DIREITOS DOS ANIMAIS

o

1

1

GERENTE GERAL DE COMPRAS

o

1

1

ZELADORIA DO PALÁCIO

1

1

o

DIRETORIA DE DIVISÃO

5

8

3

CHEFIA DE SEÇÃO

6

14

8

TOTAL GERAL

45

62

17

•
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- e 03 funções de confiança de Chefe de Seção da
Obs: Foram transfendos 01 função de confiança de Diretor de D1v1sao
Secretaria de Finanças para o Gabinete do Prefeito.
Foram criados 01 Gerente Gemi de compras, 05 cargos em comissão de Coordenadores, 02 funções de confiança de
Diretores de Divisão e 05 funções de confiança de Chefes de Seção.

EXISTENTE

PROPOSTO

RESULTADO

1

1

o

z

2

2

o

~

4

3

-1

1

1

o

li

li

o

24

23

•1

43

41

-2

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
SECRETÁRIA DE SECRETARIA
CONSULTOR FINANCEIRO

"'<u
<

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

"'o
SECRETÁRIO MUNICIPAL
,DIRETORIA DE DIVISÃO

'
•CHEFIA DE SEÇÃO
TOTAL GERAL

<
õ2

<
!;;
"'u

"'
"'

14

••

••

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
PROC.N2.-!::7.,.::.1~:.!.>-l'.2<---->ài>l--l--l

' FOLHAS.J:\ (,

a--e,i;-ttn

L.----~-·

ret-er-d

---~-.. .- -

epartament-o--e--foram transferidas-OH-unção de confiançrde-Diretorde-Divis.ãu"""e"
funções de confiança de Chefe de Seção da Secretaria de Finanças para o Gabinete do Prefeito e foi criado 01 função de
confiança de Diretor de, [)ivisão e 2 funções de confiança de <..:hefe de Seção..

EXISTENTE

PROPOSTO

RESULTADO

z

o

1

1

v

o

1

1

o

2

2

EXISTENTE

PROPOSTO

RESULTADO

Sí

1

l

o

ü
z

2

1

-1

SECRETÁRIO MUNICIPAL

:l

1

1

o

DIRETORIA DE DIVISÀO

::,
"'<f-

5

5

o

14

9

-5

23

17

-6

CARGOS EM COMISSÀO E FUNÇÕES DE CONFIAI\ÇA

e

SECRETÁRIO MUNICIPAL
SECRETÁRIA DE SECRETARIA

"'"'>
o

TOTAL GERAL

"'o
..

Obs: Foram criados 01 Secretárm Mu01c1pal e 01 Secrctána de Secretaria .
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CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
SECRETÁRIA DE SECRETARIA

of-

::;:
<

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

"'u
"'o

1

CHEFIA DE SEÇÃO

"'"'
u

"'"'

TOTAL GERAL

..

- de confiança que ex1stmrn na Secretaria de Plane1amento, foram extrntos 01 Diretor de
Obs: Dos 23 cargos e funçoes
Departamento e 05 Chefes de Seção. Os demais cargos em comissão e funções de confiança foram reapronitados- na
Secretaria de Fiscalização e Licenciamento.
CARGOS EM COMISSÀO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

•

EXISTENTE

PROPOSTO

RESULTADO

1

1

1

SECRETÁRIA DE SECRETARIA

~

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO

'

"':;;;

o

1

l

<

o

I

1

w

o

1

1

=,

o

4

4

o

13

13

o

21

21

<
ül
z

COORDENADOR DE HABITAÇÃO

o

...l

o..

SECRETÁRIO MUNICIPAL

o
of-

DIRETORIA DE DIVISÃO

t:
f"'z

CHEFIA DE SEÇÃO
TOTAL GERAL

..

..

Obs: Foram cnados Ot Secretáno Mumc1pal, 01 Secretâna de Secretáno, 02 Coordenadores, 04 funções de Confiança
de Diretor de Divisão e 13 funções de confiança de Chefe de Seção.
Essa alterações são muito importantes para nosso Município, pois esta estrutura organizacional foi criada
para a realidade de duas décadas atrás, quando tínhamos uma população residente de pouco mais de 200 mil habiLantes e
demandava estruturas de serviço menores. Hoje, nossa cidade deve oferecer condições de atender satisfatoriamente aos anseios
de quase 400 mil habitantes. com uma realidade de serviços mais complexa, cm quantidades cada vez maiores. inclusive por
força de serviços transferidos de outras esferas governamentais para o município.
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Cuntprc nos esda1ecer t:ttmbéni que ate prejete. inicialmente hs,euí iftlpaete mer1sal áe R$ _95.990 12
(noventa e cinco mil, novecentos e noventa reais e quarenta e dois centavos). No entanto este impacto financeiro será reduzido
a zero quando realizarmos a reestruturação completa das todas as Secretarias Municipais com o objetivo de trazer uma nova
visão de gestão dos se. viços públicos tem que sei implantada, buscando adegam às necessidades da população, wm a
capacidade de uma rápida resposta às suas demandas. Para isso se faz necessária uma máquina pública moderna, preparada
para assumir as novas tecnologias disponíveis e principalmente, possibilitando ao gestor público atuar dentro de sua área de

especialização.
Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.

Atenciosas Saudações,

•

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

•

16

••

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

GROC. N2
FOLHAS
ANEXO 1

I • DESCRIÇÃO DO CARGO DE AGENTE POLÍTICO

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL
PADRÃO: Subsídio do Secretário Municipal

•

NÍVEL HIERÃRQUICO: Subordinado Ao Prefeito Municipal

Descrição Detalhada:
Administrar a Secretaria Municipal, definindo diretrizes, planejando, coordenando e supervisionando ações, alinhados com o
projeto de governo.
Administrar organizações da esfera pública e relacionadas.
Administrar recursos financeiros, compras, contratos, materiais, patrimônio. recursos de informática, serviços de infraestrutura
e informações institucionais.
Apresentar ao Prefeito Municipal o relatório anual da gestão na Secretaria.

li - DESCRIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO DECLARADOS EM LEI DE LIVRE NOMEAÇÃO E
EXONERAÇÃO

•

CARGO EM COMISSÃO: AUDITOR GERAL
CARGA HORÃRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-12 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARlDADE: Ensino Superior Completo (graduação ou tecnólogo) nas âreas de c1cncrns contábeis, c1encias
jurídicas/direito, ciências econômicas/economia, administração de empresas, administração/gestão pública ou engenharia.
·EXIGÊNCIA: Possuir notórios conhecimentos na ârea de controle interno e de administração pública, possuir idoneidade
moral. reputação ilibada e não possuir processo administrativo disciplinar, com decisão condenatória transitada em julgado.
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Controlador Geral

Descrição detalhada:
Acompanhar e avaliar a execução de auditorias.
Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Assessorar o Controlador Geral.
Auxiliar na elaboração e acompanhamento de atos normativos concernentes à ação do Sistema Integrado de Fiscalização
Financeira. Contabilidade e Auditoria.
Elaborar e estabelecer nonnas e métodos de planejamento e administração de recursos públicos.
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Emitif Folatérios sebFe a siffla9ãe eeeontl'ada eos setoFes da Aàmfflistreeão Direta, lndi1eta e Fusdaeional.

Fiscalizar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência patrimonial nos órgãos e entidades da
AàmiRistração Huah.:ipal 1assim Gomo da aplfoação de l'GIBYFSOS pél;,lices por eN:êêaàos Els direito pél,lioe o pÃ:vade.
Fiscalizar e avaliar o cumprimento da preservação do Património Municipal e controlar o comportamento praticado nas
operações. exercendo controle interno por meio de auditorias, inspeções, verificações e perícias.
Fiscalizar e controlar os custos e preços dos serviços de qua1quer natureza mantidos pela Administração Direta, Indireta e
Fundacional.
Fiscalizar e examinar as prestações de contas dos agentes da Administração Direta, Indireta e Fundacional responsáveis por
bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal.
Fiscalizar e examinar, por amostragem. os processos de despesa de órgãos e entidades da Administração Direta. Indireta e
Fundacional.a
Fiscalizar o controle contábil, financeiro. orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta
Indireta e fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias
de receitas.

•

Fiscalizar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações setoriais.
Fiscalizar, orientar e assessorar o Poder Executivo no uso, destinação e aplicação de recursos públicos.
Promover a apuração de denúncias formais, relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou
entidade da Administração, dando ciência ao Controlador Geral, sob pena de responsabilidade solidária.
Realizar outras tarefas afins.

CARGO EM COMISSÃO: CONTADOR GERAL

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência c.12 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo nas áreas de ciências contábeis/contabilidade.
EXIGtJ';CIA: Possuir notórios conhecimentos na área de controle interno e de administração pública, possuir idoneidade
moral. reputação ilibada e não possuir processo administrativo disciplinar, com decisão condenatória transitada em julgado.
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Controlador Geral

Descrição detalhada:
Acompanhar e avaliar a execução de auditorias.
Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Assessorar o Controlador Geral.
Auxiliar na elaboração e acompanhamento de atos normativos concernentes à ação do Sistema Integrado de Fiscalização
Financeira Contabilidade e Auditoria.
Elaborar e estabelecer normas e métodos de planejamento e administração de recursos públicos.
Emitir relatórios sobre a situação encontrada nos setores da Administração Direta Indireta e Fundacional.
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hscahzar a legahdade e avaliar os resultados quanto à ehcacia e a ehciencm da gestão orçamentária e financeira nos órgãos e
entidades da Administração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e

privado.
Fiscalizar e acompanhar o controle de operações de crédito, avais e garantias, bem como, dos direitos e haveres do Município.

Fiscalizar e avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e diretrizes orçamentárias relacionadas aos
programas de governo e a execução dos orçamentos do Município.

•

Fiscalizar o controle contábil. financeiro. orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta,
Indireta e Fundacional quanto à legalidade. legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias
de n:ceitas .
Fiscalizar. acompanhar e avaliar os resultados dos registros contábeis dos atos e fatos relativos às despesas da Administração
Pública, com vistas à elaboração das contas do Poder Executivo.
Fiscalizar. coordenar, acompanhar e avaliar as ações setoriais.
Fiscalizar, orientar e assessorar o Poder Executivo no uso, destinação e aplicação de recursos públicos.
Promover a apuração de denúncias formais, relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão· ou
entidade da Administração Direta e Indireta, dando ciência ao Controlador Geral: sob pena de responsabilidade solidária.
Realizar fiscalização financeira. contábil e auditoria do Poder Executivo.
Realizar outras tarefas afins.

CARGO EM COMISSÃO: CONTROLADOR GERAL
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-25 da grade salarial dos cargos em comissão

•

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo (graduação ou tecnólogo) nas áreas de c1encias contábeis, c1encias
jurídicas/direito, ciências econômicas/economia, administração de empresas, administração/gestão pública ou engenharia.
EXIGÊNCIA: Possuir notórios conhecimentos na área de controle interno e de administração pública, possuir idoneidade
moral. reputação ilibada e não possuir processo administrativo disciplinar, com decisão condenatória transitada em julgado.
transitada em j ui gado.
NÍVEL HIERÁRQUJCO: Subordinado ao Prefeito Municipal

Descrição detalhada:
Coordenar o controle externo no exercicio de sua missão institucional.
Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos do
Município.
Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da administração municipal. assim como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito
público e privado.
Controlar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza mantidos pela Administração Direta, Indireta e Fundacional.
Determinar. acompanhar e avaliar a execução de auditorias.
Elaborar e estabelecer normas e métodos de planejamento e administração de recursos públicos.
Elaborar e manter atualizado o plano de aplicação orçamentária dos órgãos da Administração Direta e aprovar o plano de
aplicação orçamentária dos órgãos da Administração Indireta e Fundacional.
Emitir opinião sobre a situação encontrada nos setores da Administração Direta, Indireta e Fundacional expedindo um
certificado de auditoria em nome do órgão fiscalizado.
Examinar as demonstrações contábeis. orçamentárias e financeiras, qualquer que seja o objetivo, inclusive as notas
explicativas e relatórios de órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional.
Examinar as prestações de contas dos agentes da Administração Direta, Indireta e Fundacional responsáveis por bens e valores
pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal.
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l:-:11eFeer 0 eoetrele eentábil, fiRaaoeiFe, oFeameRtáfie. opeFaeieRal ~atrimoeial das efttidades da Adm.inist-mçãe DiFeta.
Indireta e Fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias
de receitas.
Exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município.
Orientar e expedir atos normativos concernentes à ação do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e
Auditoria.
Orientar. assessorar e aconselhar o Poder Executivo no uso, destinação e aplicação de recursos públicos.
Programar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações setoriais.
Promover a apuração de denúncias formais, relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou
entidade da administração, dando ciência ao titular do Poder Executivo, ao interessado/ denunciante e ao titular do órgão ou
autoridade equivalente a quem se subordine o autor do ato objeto da denúncia, sob pena de responsabilidade solidária.
Propor ao Chefe do Poder Executivo o bloqueio de transferência de recursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias.
Realizar controle e fiscalização financeira, contábil e auditoria.
Realizar controle, fiscalização e assessoria.
Realizar outras tarefas afins. e.
Supervisionar o Contador Geral e o Auditor Geral.
Supervisionar tecnicamente e fiscalizar as atividades do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e
Auditoria.

•

CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE HABITAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-24 da grade salarial dos cargos em comissão

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo.

NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Secretário Municipal.
Descrição Detalhada:
Articular a Política Municipal de Habitação com a política de desenvolvimento urbano e com as demais políticas públicas do
Município.
Avaliar a viabilidade de projetos.

•

Coordenar a formulação da Política Municipal de Habitação.
Coordenar a articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil.
Coordenar projetos, programas e ações da área.
Coordenar recursos financeiros relacionados à área. inclusive junto aos órgãos. entidades e programas federais e estaduais de
habitação.
Coordenar o estímulo à participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política
Municipal de l labitação.

Coordenar a realização de estudos e pesquisas da área.
Gerenciar a qualidade da prestação de serviços.
Identificar prioridades.
Propor alternativas estratégicas.

CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
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PADRÃO: Referência c.24 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo.
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Secretário Municipal.

Descrição Detalhada:
Articular a Política Municipal de planejamento e desenvolvimento com a política de habitação e com as demais politicas
públicas do Município.

Avaliar a viabilidade de projetos.
Coordenar a formulação da Polltica Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar a articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil.
Coordenar projetos, programas e ações da área.
Coordenar recursos financeiros relacionados à ãrea, inclusive junto aos órgãos, entidades e programas federais e estaduais de
Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar o estímulo à participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar a realização de estudos e pesquisas da área.
Gerenciar a qualidade da prestação de serviços.
Identificar prioridades.
Propor alternativas estratégicas.

•

CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR ESTRATÉGICO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-12 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Prefeito Municipal.

Descrição Detalhada:
Assessorar nas reuniões que envolvam assuntos estratégicos relacionados ã Secretaria.

Assessorar o planejamento estratégico de programas e ações da Secretaria.
Coordenar. avaliar e supervisionar a execução de planos. programas e projetos. zelando para que se dé rigorosamente, de
acordo com as políticas e diretrizes do plano de ação do governo municipal.
Diagnosticar problemas e identificar prioridades.
f:.stabelecer rede de relacionamento e parcerias estratégicas com outros órgãos.
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Exercer a coordenação setorial da gestão das políticas públicas, dos sistemas e programas relativos à sua Secretaria.
Intermediar ações entre a Secretaria que estiver lotado e demais órgãos.
Levantar dados para o estudo dos sistemas administrativos.
Organizar, gerenciar e capacitar grupo de voluntários para dar suporte a projetos relacionados à sua área.
Prestar assessoria ao Secretário da Pasta.
Prestar assessoria nas atividades delegadas pelo Secretário da Pasta, bem como coordenar ações na área de sua competência.
alinhadas com o projeto de governo.

•

Promover a integração dos planos e projetos dos diversos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta
Propor alternativas estratégicas e soluções globais.

CARGO EM COMISSÃO: GERENTE GERAL DE COMPRAS
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C~26 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo.
NÍVEL IDERÁRQUICO: Subordinado ao Secretário ou Prefeito Municipal

Descrição Detalhada:
Assessorar na realização dos procedimentos licitatórios e e>..'Pedientes visando à contratação de obras, serviços. e a aquisição
de bens de consumo e pennanente da Prefeitura Municipal de Bauru;

Auxiliar o Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitações naquilo que for necessário para a emissão de respostas aos
pedidos de questionamentos, impugnações e recursos advindos dos certames licitatórios (salvo aqueles de ordem técnica):

•

Assessorar na elaboração de novos projetos e programas, orientando a correta apresentação das planilhas que cada programa
exige.
Acompanhar processo licitatório, o andamento da execução de obras e serviços e a aquisição de equipamentos.
Assessorar na elaboração dos orçamentos anuais. prevendo recursos de contrapartida de projetos apresentados.
Assessorar no envio de propostas, documentos, projetos e plano de trabalho.
A vali ar resultado de trabalho.
A vali ar a viabilidade de projetos.
Coordenar e orientar os servidores do Departamento. dentro das diretrizes legais que norteiam os procedimentos licitatórios;
Encaminhar minutas de editais para exame e emissão de parecer jurídico:
Gerenciar convênios e contratos de repasse.
Gerenciar o desempenho das atribuições dos órgãos que lhe são subordinados;
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Identificar necessidade e planejar a racionalização do uso de recursos.
Monitorar prazos pertinentes a todo contrato de repasse.

Monitorar as fontes e dotação orçamentária: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e lei
Orçamentária Anual (LOA) para a execução de programas e projetos.
Prestar assistência a seu chefe imediato na coordenação e gerenciamento de programas, projetos e atividades afins a sua área
de competência;

CARGO EM COMISSÃO: SECRETÁRIA DE SECRETARIA
•

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-08 da grade salarial dos cargos em comissão

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado aos CoordenadOres, ou Chefe de Gabinete ou Secretários Municipais,

Descrição detalhada:
Administrar agenda pessoal do Secretário.
Administrar e atualizar arquivos.
Anotar infonnações.
Assessorar no preparo de apresentações.
Assessorar o superior nas atividades que lhe forem delegadas e que demandam relação de confiança, alinhadas com o projeto
de governo.
•

Assistir e secretariar em reuniões, quando designado.
Atender, encaminhar e f37er chamadas telefõnicas.
Cadastrar e catalogar documentos.
Cobrar ações, respostas e relatórios.
Controlar correspondência eletrónica (e-mail).
Criar e manter atualizados os dados de entidades. contatos e locais.
Digitar e formatar documentos.
Elaborar e enviar infonnações para o Diário Oficial.
Elaborar relatórios. convites, convocações. planilhas e gráficos.
Gerenciar a tramitação de processos.
Levantar e direcionar infonnaçôes.
Levantar necessidades de material.
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Receber. protocolar. triar, dcstinflr e registrar corrc.c,pnnc1~ncia.
Recepcionar, orientar e encaminhar pessoas.
Redigir ofícios, memorandos, cartas. convocações e atas.
Reproduzir documentos (fotocópia).

Ili • DESCRIÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA OCUPADAS EXCLUSIVAMENTE POR SERVIDORES
EFETIVOS

•

FUNÇÃO DE CONFIANÇA: CHEFE DE SEÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais

PADRÃO: Gratificação de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor.
~ÍVEL HIERÁRQUICO: subordinado ao Diretor de Divisão, Diretor de Departamento, Gerente Executivo, Coordenador ou
Secretário Municipal.
Descrição Detalhada:
Acompanhar a execução de projetos e ações da área de sua competência.

Acompanhar e controlar os projetos e ações administrativas no âmbito de sua Seção, alinhados com o projeto de governo.
Avaliar aplicabilidade das nonnas vigentes.
Coordenar utilização de infraestrutura.
Dirigir equipes da Seção.
Estabelecer metas e prioridades da Seção.
Opinar. conclusivamente, sobre todas as questões em matérias no âmbito de sua Seção e decidir, motivadamente aquelas de
sua competência.
Planejar ações estratégicas para a Seção.
Prestar assessoria e assistência direta e imediata ao superior hierárquico.
Propor modificações nas nonnas.
Supervisionar movimentação e conservação de materiais e patrimônio.

Fl'NÇÃO DE CONFIANÇA: DIRETOR DE DIVISÃO
CARGA HORÁRIA: 40 (Quarenta) Horas Semanais
PADRÃO: C-27 da grade salarial dos Técnicos (Lei 5975/2010) mais uma gratificação de 40% (quarenta por cento) da
mesma referência. salvo se optar pelo vencimento do cargo efetivo. onde lhe será devido apenas a gratificação sobre a
mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo. se mais vantajoso. a critério do servidor.
NÍVEL HIERÁRQUICO: subordinado ao Diretor de Depanamento. Gerente Executivo. Coordenador ou Secretário.
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Acompanhar a execução de projetos da área.
Acompanhar e controlar os projetos e ações administrativas no âmbito de sua Divisão, alinhados com o projeto de governo.
Avaliar aplicabilidade das nonnas vigentes.
Coordenar e supervisionar ações operacionais.
Coordenar utilização de infraestrutura.
Dirigir equipes da Divisão.

•

Estabelecer metas .
Exercer atribuições delegadas pelo seu superior hierárquico.
Identificar pontos críticos e prioridades da Divisão.
Opinar, conclusivamente. sobre todas as questões e matérias no âmbito de sua Divisão e decidir, motivadamente, aquelas de
sua competência.
Orientar. acompanhar e controlar as ações administrativas no âmbito de sua Divisão.
Planejar ações estratégicas para a Divisão.
Prestar assessoria e assistência direta e imediata ao superior hierárquico.
Propor modificações nas normas.
Supervisionar movimentação e conservação de materiais e patrimônio .

•
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PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DE SÃO PAULO

Ao Sr. Secretário dos Negócios Jurídicos

Encaminho o presente para a ciência do envio do Projeto de Lei
nº 87 /19 que, conforme determinação da Sra. Chefe de Gabinete, foi
enviado à Câmara Municipal, com urgência.

Bauru, 14 de outubro de 2.019.
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=ttF. F.xJ; N"369fl-9'P. 130.180/19

Bauru, 09 de outubro de 2. O19 .

•

Senhor Presidente,

É o presente para env·
os a Vossa Excelê
dispositivos na Lei Municipal nº 3 .6 , de 27 de julho de 1.993
Atenciosas

· eto de Lei nº 87/19 que altera e cria

udações,

•
Excelentíssimo Senhor
BENEDITO ROBERTO MEIRA
DD. Presidente em Exercício da Câmara Municipal
NESTA

Anexos: Cópia das Leis Municipais n~, 3.601/93, 3.608/93, 3. 763/94, 3.900195, 4.086196, 4.492/99, 5. /6//04, art.
264 da 5.631/08, 5.949/10, 6.053111, 6.067/11, 6.069/IJ, 6.!81/12, 6.193/12, 6.399/13, 6.657/15, 6.790/16,
7,123118, 7.173118, 7.235/19; Decretos Municipais nºs 11.871/12, 12.347/13 e 12.439/14, Publicação referente
despesa com pessoal, Parecer Atuarial da Funprev, Declaração de Ordenador de Despesa, Impactos salariais,
Cópia da tabela da jl. 138, Declaração sobre o quadro cargo em comissão, Tabelas de Cargos em Comissão até
21/09/19, Decreto Estadual nº 23.455185, Decretos Federais nºs 7./77/10, 13./46/15, Decreto da Assembleia
Legislativa nº 64. I 88/19, Leis Federais nºs 7.853/89 e 12.582/13 e arts. 3~ 144, 225 e 227 da CF/88.

IPROC.N•_'L::.;'L,:.:~.i.:,l"'-'---t,-W--1
~OLHAS

t-i~i

PREFEITURA MUNICIPAL TIE""B"ÃtfRtr
ESTADO DE SÃO PAULO

PRO,JfJQ PE I ET Nº 87/19

P. 130.180719

Altera e ena dispost 1vos na e1
Municipal nº 3.601, de 27 de
julho de 1.993.

O PREFEITO MUNICIPAL OE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru. faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1°

Acrescenta os incisos IX. X. Xl, XII, XIII e XIV ao§ 1° do art. 4° da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de
1.993, com a seguinte redação:
'"Art. 4º

(. ..)

§ 1'

(... )
IX -

A Coordenadoria de Segurança Pública;

X-

A Coordenadoria da Cidadania e Direitos Humanos;

XI •

A Coordenadoria da Juventude;

XII -

A Coordenadoria da Pessoa com Deficiência;

XIII -

A Coordenadoria dos Direitos dos Animais;

XIV -

A Coordenadoria de Tecnologia de lnfonnação, abrangendo:
a)

A Seção de Instruções de Processos, Atos e Registros;

b) O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação;
c) A Gestão de Projetos. Contratos e Convênios; e
d) A Divisão de Sistemas e Aplicações, abrangendo:
1,
2.

•

a Seção de Desenvolvimento: e
a Seção de Banco de Dados;

e) A Divisão de Suporte Técnico, abrangendo:
1.
2.
1)

A Divisão de Infraestrutura e Operações, abrangendo:
1.
2.
3.

Art. 2°

a Seção de Assistência ao Usuário; e
a Seção de Manutenção de Máquinas;

a Seção de Redes e Servidores;
a Seção de lnstalações e Cabeamento; e
a Seção de Telecomunicações." (NR)

Altera o§ 3°, inciso 1, alíneas "a'·. "b'' e "c'" e acrescenta o§ 4° ao art. 12 da Lei Municipal nº 3.601. de 27 de julho
de 1.993. com a seguintes redações:

"Art. 12

(...)
( ... )

§ 3°

Revogado.
I~

Revogado.
a) Revogado;
b) Revogado:
e) Revogado,

§ 4°

A Divisão de Tecnologia Tributária abrangendo:
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Art. 3°

A Seçao de oesenvulvhnemo de Sistemas, e

li -

A Seção de Manutenção e Suporte de Sistemas." (NR)

Altera o art. 16 da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 16
Art. 4º

l-

Revogado." (N R)

Acrescenta o art. 16-A à Lei Municipal nº 3.601. de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:

"Art. 16-A A Secretaria Municipal de Fiscalização e Licenciamento, com atribuições de realizar a política de
fiscalização do uso e a ocupação do solo, especialmente da zona urbana, de fazer cumprir o Plano
Diretor do Município de Bauru, é integrada pelo Gabinete do Secretário, contendo:

•

1-

Os Fundos e os Conselhos Municipais;

II -

A Assessoria de Assuntos Institucionais;

I1I -

A Secretaria Executiva:

IV -

A Divisão de Atendimento ao Público;

V-

A Divisão de Administração e Expediente:

VI -

O Departamento de Fiscalização e Licenciamento, abrangendo:
a) A Divisão de Aprovação de Projetos, contendo:
1. A Seção de Aprovação Edilícia;
2. A Seção de Aprovação Urbanística; e
3. A Seção de Alvará e Certificado de Conclusão de Obras.
b) A Divisão de Uso e Ocupação do Solo, contendo:
1. A Seção de Licença de Atividades Permanentes e Temporárias;
2. A Seção de Licença de Atividades Rurais; e
3. A Seção de Certidões .

•

e) A Divisão de Fiscalização, contendo:
1. A Seção de Logística e Gestão de Vistorias;
2. A Seção de Notificação e Autuação; e
3. A Seção de Fiscalização Ambiental e Rural." (NR)
Art. 5°

Acrescenta o art. 20-A à Lei Municipa1 nº 3.601, de 27 de julho de 1.993. com a seguinte redação:

"Art. 20-A A Secretaria Municipal de Governo, com atribuições de realizar a articulação política do Governo
Municipal, nas relações com as esferas de governo, demais poderes e órgãos da Prefeitura e nos
assuntos técnicos, administrativos e sociais do município, é integrada pelo Gabinete do Secretário,
contendo:

Art. 6°

1-

A Secretaria Executiva; e

II -

A Assessoria de Assuntos Institucionais." (NR)

Acrescenta o art. 20-B à Lei Municipal nº 3.601. de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:

''Art. 20-8 O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru com estrutura organizacional de Secretaria
Municipal com atribuições de coordenar estudos setoriais e promover macro estudos para o
planejamento municipal estabelecendo a política de desenvolvimento urbano e socioeconômico do
Município. é integrada pelo Gabinete do Secretário, contendo:
1-

Os Fundos e os Conselhos Municipais;
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II •

A Assessoria de Assamos b1stltuclo11als,

Ili .

A Secretaria Executiva;

IV·

A Divisão de Administração e Expediente;

y.

A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Socioambiental, abrangendo:
a) O Grupo Técnico de Análise de Empreendimento - GAE;
b) A Divisão de Pesquisa, Planejamento e Desenvolvimento Territorial, contendo:

•

1. A Seção de Pesquisa e Estatística;
2. A Seção de Projetos Urbanísticos;
3.
4.

A Seção de Planejamento Viário e Mobilidade; e
A Seção de Instrumentos de Planejamento Urbano.

e) A Divisão de Diretrizes para Parcelamento e Ocupação do Solo, contendo:
1. A Seção de Análise Urbanística;
2.
3.

A Seção de Análise Topográfica e Drenagem; e
A Seção de Análise Ambiental.

d) A Divisão de Cadastro e Geoprocessamento, contendo:
1. A Seção de Geoprocessamento;
2. A Seção de Cadastro Territorial; e
3. A Seção de Patrimônio Imobiliário.
VI -

A Coordenadoria de Habitação, contendo:
1. A Seção de Projetos Habitacionais;
2. A Seção de Regularização Fundiária; e
3. A Seção de Acompanhamento Social." (NR)

•

Art. 7°

Ficam extintos 02 (dois) cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de Diretor de
Departamento. padrão de referência C-20 .

Art. 8º

Ficam criados no quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Bauru, os seguintes cargos em comissão, declarados
em lei de livre nomeação e exoneração:
1-

OI (um) cargo de Coordenador de Habitação, padrão de referência C-24;

Il-

01 (um) cargo de Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento, padrão de referência C-24;

Ili -

05 (cinco) cargos de Coordenador Estratégico, padrão de referência C-12;

IV -

02 (dois) cargos de Secretária de Secretaria, padrão de referência C-08;

V-

Ol (um) cargo de Gerente Geral de Compras. padrão de referência C-26.

Art. 9°

Ficam criados no quadro da Prefeitura Municipal de Bauru, 02 (dois) cargos de Secretário Municipal, padrão de
referência. o subsidio do Secretário Municipal.

Art. 10

Ficam criadas 07 (sete) funções de confiança de Diretor de Divisão, padrão de referência C-27 da grade salarial dos
Técnicos e 15 (quinze) de Chefe de Seção, com gratificação de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo do
servidor.

Art. 11

Altera o Anexo XVIll - do quadro de cargos em comissão, da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010.
que passa a ter a seguinte redação:
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"ANEXO XVIII
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
LOTAÇÃO

CARGOS
( ... )

( )

...

( ... )

AUDITOR GERAL

01

Cl2

( )

( ... )

( ... )

CONTADOR GERAL

OI

Cl2

( ... )

( )

...

( ... )

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

39

C20

(... )

(... )

( ... )

SECRETARIA DE SECRETARJA

16

C08

( ... )

( ... )

( ... )

COORDENADOR DE HABIT AÇAO

01

C24

OI

C24

05

Cl2

01

C26

...

•

ENQUADRAMENTO

COORDENADOR
DE
DESENVOLVIMENTO
COODENADOR ESTRATEGICO

PLANEJAMENTO

E

GERENTE GERAL DE COMPRAS

..
. . (NR)
Art. 12

As descrições dos cargos em comissão, dos agentes políticos e das funções de confiança referidos nos arts. 8°, 9° ,
1O e dos cargos em comissão de Auditor Geral, Contador Geral e Controlador Geral, são as encartadas no Anexo J
desta Lei.

Art. 13

•

Art. 14

Faz parte integrante desta Lei, o Anexo li contendo os organogramas:
I-

da Secretaria Municipal de Governo;

li -

da Secretaria Municipal de Fiscalização e Licenciamento; e

lJI -

do Instituto Municipal de Desenvolvimento e Planejamento.

Altera o inciso IV do § 1° do art. 5° da Lei Municipal nc 3.601. de 27 de junho de 1.993, que passa ter a seguinte
redação:
"'Art. 5°

(...)

§ l°

(... )
( ... )

IV -

Art. 15

as Divisões, subordinadas as Coordenadorias, Departamentos ou Gabinetes dos Secretários
com responsabilidades de orientação, acompanhamento, controle e execução de ações
administrativas específicas:' (NR)

Altera o art. 6° da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de junho de 1.993, que passa ter a seguinte redação:

"Art. 6°

As Secretarias Municipais e a Chefia de Gabinete, poderão estruturar-se, quando necessário. em
Coordenadorias ou Departamentos e Divisões.•· (NR)

Art. 16

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas, se
necessário.

Art. 17

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...
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EXPOSICl\O DE MOT
09, outubro, 19

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores.

•

Temos a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Casa de Leis, o Projeto de Lei que uma vez aprovado,
promoverá a reestruturação administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal - Administração Direta. O Projeto de Lei foi
pensado, visando à descentralização hierárquica, o acompanhamento, controle eficiente e adequado de seus órgãos na avaliação das
ações administrativas e da modernização de gestão integrada, com o objetivo da racionalização do uso dos recursos disponíveis e
ampliação do desempenho geral do governo municipal, na entrega de bens e serviços à sociedade, com a qualidade necessária.
Nosso objetivo neste projeto é criar a Coordenadoria de Segurança Pública, uma vez que o art. 144 da Constituição
Federal, estabelece que a segurança pública é dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos. Ou seja, é uma
responsabilidade compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal. Ela é exercida para a proteção das pessoas e do
patrimônio, bem como para a preservação da ordem pública. Sendo a segurança pública uma responsabilidade de todos, cada esfera do
governo tem o compromisso de realizar investimentos para melhorar esta área. A criação do Sistema Único de Segurança Pública -SUSP,
é considerado um marco divisório na história do país. O Sistema Único de Segurança Pública - SUSP, dá arquitetura uniforme ao setor
em âmbito nacional e prevê, além do compartilhamento de dados. operações e colaborações nas estruturas federal, estadual e municipal.
As bases da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), foi criada a Lei Federal nº 13.675,
de 11 de junho de 2.018, sob a coordenação do Ministério da Justiça, estabeleceu competências, princípios, objetivos, estratégias, meios
e instrumentos pelos quais deve ser realizada a atuação do Estado no âmbito da segurança pública e regulamentada, no âmbito da União,
pelo Decreto Federal nº 9.489, de 30 de agosto de 2.018, instituindo, como instrumentos centrais do sistema, de um lado o Conselho de
Segurança Pública e Defesa Social como órgão de discussão e legitimação das políticas e dos planos de segurança que deverão ser
igualmente criados. para os mesmos fins, pelos Estados, Distrito Federal e municípios e, de outro, os mecanismos de controle, de
transparência. de prestação de contas, de capacitação e valorização dos profissionais de segurança pública.

•

No ano de 2.017 foi anunciado o Plano Nacional de Segurança Pública, tendo por objetivos a redução de homicídios
dolosos e feminicídios, a redução da violência contra a mulher, a racionalização e modernização do sistema penitenciário e o combate
integrado à criminalidade organizada transnacional. Foram estabelecidos objetivos e estratégias a serem implementados mediante os
programas temáticos em todas as esferas da federação .
Um dos objetivos do plano visa fortalecer a atuação dos Municípios nas ações de prevenção ao crime e à violência.
sobretudo mediante ações de reorganização urbanística e de defesa social e define estratégias, tais como:

- Estimular a criação de consórcios e outras parcerias inJermunicipais para atuação conjunta em ações de
segurança pública, a exemplo do compartilhamento de câmeras com tecnologia que possibilite a melhoria dos
resultados e a redução dos custos;
- Definir estratégias para que as questões urbanas atinentes à área da segurança pública sejam contempladas nos
planos diretores municipais;
- Fomentar o desenvolvimento de políticas municipais interinstitucionais para prevenção social e situacionai à
violência, abrangendo a assistência a egressos do sislema prisional, inclusive por meio da instalação de
patronatos;
- Fomentar a implementaçlio de programas voltados ao atendimento e acolhimento de segmentos socialmente
vulneráveis, estimulando sua vinculação às respectivas redes de assistência psicossocial;
- Estimular a implementação de estratégias de mediação de conflitos, inclusive no âmbito da comunidade escolar
- Estimular a implantação de observatórios municipais para produção e análise de dados sobre situações de
violência e avaliação de iniciativas de prevenção.
O Plano propõe ainda que antes de implementar ações para melhorar a segurança da cidade. o governo municipal
deve compreender como funciona a dinámica da criminalidade em seu município. Assim, cada município deve realizar wn diagnóstico
da situação em que se encontra a segurança pública e que cabe a gestão municipal a elaboração de um Plano Municipal de Segurança
Pública. cujas ações podem ser executadas por uma Secretaria Municipal de Segurança Pública ou outro órgão que possibilite o
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desenvolvimento dessas políticas. Com a criação dessas instâncias. o município pode planejar, implementar, monitorar e avaliar projetos

que te1dmm U1Jbjetivo-cte-preventnrcri~alazh o sentimento de insegara11ça dos seus cldadaos.
Várias são as ações que podem ser desenvolvidas através da prevenção e da cidadania. Para isso, a prefeitura pode

desenvolver polftlcas de prevenção ao crime que tenham como publico alvo, prmc1palmente, as cnanças e os adolescentes em programas
de programas de educação nas escolas, que trabalhem na elaboração de medidas que visem a redução das ações violentas; de
profissionalização e lazer, com o objetivo de ocupar os jovens no período extra-classe evitando, dessa fonna, o seu envolvimento com
atividades ilícitas e outros.
Dentro do Sistema Único de Segurança, estão presentes Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública , como
canais de comunicação entre a população e as agências responsáveis pela segurança pública no âmbito local e Fóruns Municipais de
Segurança Pública. também atuando como um canal de comunicação entre a população e agências responsáveis pela segurança. O
principal objetivo do fórum é a construção de uma política municipal preventiva na segurança pública.
O Municipio de Bauru tem desenvolvido ações e políticas publicas comunitárias de segurança através dos
Conselhos Comunitários de Segurança do Estado de São Paulo ou CONSEGs, que foram criados por Decreto Estadual nº 23.455, de 10
de maio de 1.985.
Outra importante ação foi a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública através da Lei Municipal n" 6. 193.
de 09 de março de 2,012, vinculado ao Gabinete do Prefeito, que entre seus objetivos destacamos a de formular, encaminhar e deliberar
junto com poderes constituídos no âmbito local , bem como acompanhar a implementação de políticas relacionadas ao enfrentamento da
violência e criminalidade, monitorar e avaliar políticas publicas na área da segurança, estimular o desenvolvimento de medidas
preventivas e sócio educativas entre outras.
No ano de 2.013, o Conselho Municipal de Segurança do Município apresentou o Plano Municipal de Segurança
elaborou estudos sobre o assunto no município propondo ações visando a redução do uso de drogas e em especial ao enfrentamento ao
crak , visando seu consumo e seus efeitos por meio de ações assistenciais; melhoria de segurança nas escolas; defesa do patrimônio;
defesa da ordem e tranquilidade publica; melhoria nos programas de iluminação pública entre outros.
Várias outras ações tem sido desenvolvidas pela municipalidade, porém há necessidade da criação de um órgão que
possa integrar essas ações além de dar cumprimento ao estabelecido no Plano Nacional de Segurança Pública.
Visa também criar a Coordenadoria da Cidadania e Direitos Humanos, pois o reconhecimento e a incorporação dos
Direitos Humanos no ordenamento social. político e jurídico brasileiro resultam de um processo de conquistas históricas, que se
materializaram na Constituição de 1988. Desde então, avanços institucionais vão se acumulando e começa a nascer um Brasil mr1'·•1
mesmo tempo em que o cotidiano nacional ainda é atravessado por violações rotineiras desses mesmos direitos. As diretrizes 11:.:... ,1,,,..,
que orientam a atuação do poder público no âmbito dos Direitos Humanos foram desenvolvidas a partir de 1996, ano de lançamento do
primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 1. Passados mais de dez anos do fim da ditadura, as demandas sociais da
época se cristalizaram com maior ênfase na garantia dos direitos civis e políticos. O Programa foi revisado e atualizado em 2002, sendo
ampliado com a incorporação dos direitos econômicos. sociais e culturais, o que resultou na publicação do segundo Programa Nacional
de Direitos Humanos - PNDH 2. A terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 3, representa mais um passo
largo nesse processo histórico de consolidação das orientações para concretizar a promoção dos Direitos Humanos no Brasil. Entre seus
avanços mais robustos, destaca-se a transversalidade e inter-ministerialidade de suas diretrizes, de seus objetivos estratégicos e de suas
ações programáticas, na perspectiva da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos. O debate público, em escala
nacional, para elaboração do PNDH-3 coincidiu com os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e com a realização da
11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos (11ª CNDH).
O terceiro Programa Nacional, foi instituído pelo Decreto Federal nº 7.037, de 21 de dezembro de 2.009, e pelo
Decreto Federal nº 7.177, de 12 de maio de 2.010, incorporando as resoluções da 1lª Conferencia Nacional dê Direitos Humanos,
abortando as questões das áreas referentes a segurança alimentar, educação, saúde, habitação, igualdade racial. direitos das mulheres,
juventude, criança e adolescente. pessoas com deficiência, idosos, meio ambiente, etc.
O PNDH-3 concebe a efetivação dos direitos humanos como uma política de Estado. centrada na dignidade da
pessoa hwnana e na criação de oportunidades para que todos e todas possam desenvolver seu potencial de fonna livre, autônoma e plena,
A Carta Constitucional inclui entre os fundamentos do Estado brasileiro a cidadania e a dignidade da pessoa
humana. estabelecendo como objetivo primordial a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, além de comprometer-se com o
desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem-estar de todos,
sem preconceitos ou discriminação de qualquer tipo. E obriga o país a reger suas relações internacionais pela prevalência dos Direitos
Humanos.
Diante da Constituição. os Estados, cidades e municípios, têm a responsabilidade de garantir que os direitos e as
praticas internas r.om>:spondi:im ::ia mandato rln ílireito Internacional de proteçiio e promoç~o os direitos humanos. O poder municipal tem
sido cada vez mais ressaltado pela comunidade internacional como componente estratégico para o desenvolvimento de ações que
resultem em um efetivo respeito aos direitos da pessoa humana. O fortalecimento do papel do poder local para enfrentar os problemas
como a exclusão social. tornawse um dos novos paradigmas no de promoção do desenvolvimento humano sustentável.
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A Coordenadoria da Cidadania e dos Diretos Humanos deverá tratar de paHticas para diversos segmen1os e secá
responsável pelo Olalogo, elaboraçao e 1mplantação de pohllcas pubhcas para grupos espec1hcos que devem ser pnonzados, sendo:

Mulher: como missão elaborar. propor, articular, planejar e fomentar a implantação de políticas públicas para a
dejesa dos dlrellos das mulheres e eqmdade degenero, assim como coordenar projetos e programas para combater
todas as formas de discriminação e preconceitos;
Diversidade de Gênero: responsável por formular, articular, propor e monitorar políticas públicas que visem à
promoção da cidadania e a garantia de direitos;

Imigrantes: objetivo é articular as políticas públicas migratórias no município de forma transversal, intersetorial e
intersecretarial;
População de Rua: tem como objetivo articular a gestão transversal das ações públicas voltadas a esta
comunidade, pautada na ampliação do diálogo com organizações da sociedade civil e movimentos sociais;

•

Criança e Adolescente: tem por finalidade coordenar e acompanhar as ações de promoção, defesa e proteção dos
direitos das crianças e dos adolescentes, atuando junto às instâncias que formulam e executam políticas públicas
voltadas a essa população, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e as linhas
decorrentes da Política Nacional de Direitos Humanos e da Politica Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes;
Pessoa Idosa: como objetivo articular e integrar as políticas públicas para pessoas idosas junto aos órgãos da
administração pública municipal. Promove a participação ativa da pessoa idosa na estruturação da rede de
proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. Apoia e dá suporte ao Conselho Municipal do Idoso, que representa
a população idosa;
Igualdade Racial: surgiu como um órgão voltado à promoção de igualdade racial, que trabalha com o tema de
maneira multifacetada: xenofobia, questões étnicas, intolerância correlatas;
Políticas sobre Drogas: articulando iniciativas e apoiando projelos voltados para a promoção e defesa dos direitos
humanos e da participação social no âmbito municipal;
Pessoas desaparecidas: desenvolve está empenhado em melhorar o conhecimento e a compreensão de problemas
relacionados ao desaparecimento de pessoas e aumentar a conscientização sobre a experiência do impacto nos
familiares quando um ente querido está desaparecido;
Educação em Direitos Humanos: criada com afina/idade de desenvolver políticas públicas a partir das diretrizes
estabelecidas no Plano Nacional de Direitos Humanos.

•

A Coordenadoria também irá atuar em conjunto com o Conselho Municipal, criado pela Lei Municipal nº 6.069, de
09 de maio de 2.01 I. vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito Municipal.
Nosso objetivo também visa criar a Coordenadoria da Juventude, uma vez que essa coordenadoria deve resguardar
um caráter geral, de autonomia e ao mesmo tempo de interligação com o conjunto do Governo (e não com um setor específico), dessa
forma. a Coordenação Municipal de Juventude deve estar diretamente ligada ao Gabinete do Prefeito. A referida proposta de criação,
como se observa, visa incluir um órgão gestor de políticas públicas de juventude, com as diretrizes, objetivos e estratégias destinadas a
fomentar e coordenar as ações em favor da juventude bauruense com a sociedade civil. A referida inclusão toma.se indispensável devido
a urgência de políticas específicas para esse segmento populacional da sociedade brasileira, vulneráveis a questões como desemprego,
violência drogas e às mazelas decorrentes da falta de investimentos em educação, saúde, cultura, esportes.
Experiências bem sucedidas • realizadas tanto no Brasil quanto no exterior demonstram que estimular o
protagonismo juvenil e a força criativa do jovem mostra.se eficaz para enfrentar os desafios gerados por este quadro crítico. Para isto. o
jovem deve ser encarado como sujeito: como pessoa capaz de participar. ampliar, influir e transfonnar projetos, programas e atividades
implementados pelo governo ou pela sociedade civil. A título de esclarecimento. cumpre asseverar que a juventude tem sido abordada
com redobrada atenção e prioridade, seja por parte do legislador federal, seja por parte da Administração Pública Municipal, via Poder
Legislativo e Executivo, merecendo destaque: (I) os dados apresentados pelo CENSO de 2.010, que apontou que o Município de Bauru
possuía uma população juvenil de 87 .755 jovens. o que corresponde a mais de 25,5% (vinte e cinco por cento) da população; (II) o art.
227. da CF/88, que dispõe ser dever do Estado. da família e da sociedade. assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade. o direito à vida. à saúde, à alimentação. à educação. ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito. à
liberdade e ã convivência familiar e comunitária, além de colocá•los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão; (nl) a Lei Federal nº 12.852. de 05 de agosto de 2.013, que, ao instituir o Estatuto da Juventude e dispor
sobre os direitos dos jovens. os princípios e diretrizes das às políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude
SlNA.IUVE. O sistema estabelece que: a) que as políticas públicas devem ser regidas, em síntese, pelos princípios da: promoção da
autonomia e emancipação dos jovens: valorização e promoção da participação social e política, de forma direta e por meio de suas
representações; promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do País; reconhecimento do jovem como sujeito de
direitos universais. geracionais e singulares: promoção do bem•estar, da experimentação e do desenvolvimento integral do jovem;
ry
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respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da j11vent1Jde· promoçí'lo da vida segma da cultura da paz da solidariedade e

da nao d1scnmmaçao; e valonzaçao do diálogo e conv1v10 do Jovem com as demais gerações; 6) que os agentes pubhcos envolvidos com
políticas públicas de juventude devem observar, em síntese, as seguintes diretrizes: desenvolver a intersetorialidade das políticas
estruturais, programas e ações; incentivar a ampla participação juvenil em sua fonnulação, implementação e avaliação; ampliar as
altemahvas de mserçao social do Jovem, promovendo programas que pnonzem o seu desenvolv1mento integral e participação ativa nos
espaços decisórios; proporcionar atendimento de acordo com suas especificidades perante os órgãos públicos e privados prestadores de
serviços à população, visando ao gozo de direitos simultaneamente nos campos da saúde, educacional, político, econômico. social,
cultural e ambiental; garantir meios e equipamentos públicos que promovam o acesso à produção cultural. à prática esportiv~ à
mobilidade territorial e à fruição do tempo livre; promover o território como espaço de integração; fortalecer as relações institucionais
com os entes federados e as redes de órgãos, gestores e conselhos de juventude; estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de
infonnação e produção de conhecimento sobre juventude.
Considerando que em 13 de julho de 2.010, a palavra jovem foi incluída na redação da Constituição Federal,
alterando a denominação do Capítulo VII e modificando o seu art. 227, para que os jovens também tenham os seus direitos garantidos
com absoluta prioridade não só pelo Estado, mas também pela sociedade:

•

Considerando que, a Lei Federal nº 12.852, de 05 de agosto de 2.013, institui o Estatuto da Juventude, que
esLabelece jovens aquelas pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 anos (vinte nove anos de idade), tendo como princípio a participação
da juventude no desenvolvimento do País;
Considerando que, o Município de Bauru segundo o Censo de 2.010, possui uma população juvenil de 87.755
(oitenta e sete mil. setecentos e cinquenta e cinco jovens) correspondendo mais de 25,5% da população;
Considerando que, o município de Bauru está em processo de criação do Conselho Municipal de Juventude de
Bauru (COMJ), que tem por finalidade formular e propor diretrizes da ação governamental, voltada a promoção de políticas públicas
para Juventude, desenvolvendo a intersetorialidade das políticas estruturantes, programas e ações, junto a administração pública, entre
outros objetivos afetos ao conselho referenciado.
Diante do exposto a Coordenação de Políticas de Juventude que tem como finalidade assessorar, assistir. apoiar,
articular. criar e acompanhar ações, programas e projetos voltados à juventude no intuito de proporcionar protagonismo juvenil e a
participação política dos jovens, reparar ou compensar dificuldades de acesso dos jovens a bens e direitos, bem como dar visibilidade à
temática da juventude na sociedade.
Visa também criar a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, sendo extremamente necessário, uma vez que a
população com deficiência no Brasil tem crescido em decorrência do aumento na expectativa de vida da população, e da violência urbana
(assaltos, violência no trânsito, entre outros motivos), alterando paulatinamente o perfil desta população que, anteriormente, era o de
deficiências geradas por doenças.

•

Os princípios da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, surgiu para promover, defender e garantir
condições de vida com dignidade e a emancipação dos cidadãos e cidadãs do mundo que apresentam alguma deficiência .
A Constituição Federal/88, no artº 3° dispõe como objetivos fundamentais: promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
A Lei Federal nº 7 .853, de 24 de outubro de 1.989, institui a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora
de Deficiência. que compreende o conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individP"i~
e sociais das pessoas portadoras de deficiência.
Sendo competência dos órgãos e das entidades do Poder Público assegurar à pessoa portadora de deficiência o pleno
exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência
social, à assistência social, ao transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros
que. decorrentes da Constituição e das leis. propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Ainda, como instrumentos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, temos a
articulação entre entidades governamentais e não-governamentais que tenham responsabilidades quanio ao atendimento da pessoa
portadora de deficiência. em nível federal, estadual. do distrito federal e municipal.
No que se refere a Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2.015. dispõe sobre o Estatuto da Pessoa com
Deficiência. que Lem por finalidade assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
Coloca ainda, que a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário. sobretudo com a
finalidade de proteção e socorro em quaisquer circunstânciasj atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público
e disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais
pessoas, cabendo ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida.
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Desta forma, destaca-se a importância da implantação da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência que tem ca □-r
propósito promover a lnserçàO soclal e crlar condlçàes para uma melhor qualidade de vida da pessoa com deficiência, visando assegurar
e promover. em condições de igualdade, o exercício dos direitos da pessoa com deficiência, proporcionando sua participação social.
A respectiva Coordenadoria, terá como responsabilidade a fonnulação, proposição, estabelecimento e coordenação
das pohUcas pubhcas voltadas a defesa e promoção dos direllos das Pessoas com Dehc1enc1as, realizando a articulação e mterlocução
das políticas públicas de forma a garantir o acesso à pessoa com deficiência à saúde, educação, transporte, habitação, esporte, lazer,
cultura. assistência social. trabalho, habitação entre outras e ser fomentadora de parcerias com Organizações da Sociedade Civil e outros
órgãos.
Ainda, possibilitará o assessoramento técnico às Organizações Não Governamentais para que os serviços e
programas de atenção às pessoas com deficiência se organizem como uma rede de atendimento á pessoa com deficiência.
Entre as ações da coordenadoria. estão previstas as campanhas públicas de conscientização em conjunto com o
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE; medidas de proteção e segurança voltados á pessoa com
deficiência e ações que garantam a acessibilidade aos sistemas de transportes, equipamentos urbanos e a adequação dos espaços públicos
para garantir a circulação dessas pessoas, eliminando-se as barreiras existentes, garantindo o respeito de seus direitos fundamentais como
indivíduos.
•

Outra questão imprescindível, é a articulação oom órgãos de iniciativa privada para cursos de capacitação e
fonnação das pessoas com deficiência propiciando acesso ao trabalho e emprego.
Ressaltamos que a Coordenadoria, adotará todas as medidas necessárias para a proteção e promoção da pessoa com
deficiência.
Tem o objetivo também de criar a Coordenadoria dos Direitos dos Animais, wna vez que a a Constituição Fed,;: d •.
art. 225 e a Constituição do Estado de São Paulo, artigo 193, determinam, que o Poder Publico, envidara esforços para desenvolvimento
de políticas publicas de bem estar animal, tendo por obrigação a proteção da fauna, temos que a importância da instituição de uma
Coordenadoria especifica para tratar de assuntos relacionados aos animais esta pautada na legalidade
Considerando ainda o Decreto Estadual nº 64. 188, de 17 de abril de 2.019, que reorganiza a Política e o Sistema
Estadual de Defesa dos Animais Domésticos das famílias dos Canideos e Felídeos, bem como outros diplomas, nos quais preconizan1
que os municípios poderão participar com projetos para desenvolvimento de políticas de bem estar animal utilizando-se de verba
Estadual, e importante criação de órgão que trata especificamente destes assuntos voltados aos animais para gerir estes projetos,
executando-os.
Outrossim, além de cumprir os ditames legais, a criação da coordenadoria se mostra como uma atitude moral
humana. tendo guarida no fato de que, se constituindo tal órgão dentro da administração Municipal, serão especificas as políticas para os
animais. refletindo no bem estar da sociedade, haja vista que animais e humanos estão totalmente interligados no meio social, seja
urbano ou rural.

•

Ademais, considerando as políticas existentes na cidade para os animais, como programa de castração municipal da
secretaria do meio ambiente e o programa do castra-móvel da secretaria de saúde, bem como a fiscalização de maus tratos, a necessidade
da coordenadoria se da, para ampliação destas políticas através de coordenação especifica, o que possibilita que especialista na área dos
direitos animais (o coordenador) possa trabalhar para o florescimento de novas políticas.
Destarte, considerando os reclames da população, e a necessidade de se instituir centro de reabilitação de animais,
com abrigo municipal. campanhas pem1anentes de adoção, atendimento publico, orientação veterinário, etc, bem como ouvidoria
especifica de maus tratos. há que se ter um órgão para coordenar tais ações.
Considerando que outros municípios, já possuem órgão da administração municipal sejam eles (secretarias de
direitos animais ou coordenadorias) Bauru, cidade modelo em muitas políticas deve acompanhar o movimento de inclusão dos animais
na esfera de preocupação da administração.
Por fim. é e:,.1remamente importante a criação da Coordenadoria para possibilitar que as leis municipais e estaduais
com pouca ou nenhuma observância, sejam colocadas em pratica, fazendo desta forma a vontade do nobre legislador, que tanto se
empenha para regular as relações humanas e agora também, humana e animal visando: a) prezar pela ordem constitucional e aplicá-la de
acurtlu com a legi!,,Jaçilo infraconstitucional. lutando para que os dispositivos legais sejam aperfeiçoados, envidando esforços para que a
legislação federal. estadual e municipal aplicável no que tange à proteção e defesa de todo e qualquer animal não humano no estado de
São Paulo seja respeítada e implementada no território do estado de São Paulo; b) colaborar com o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil. com as Seccionais da OAB em território nacional, bem como com todas as Subseções do estado de São Paulo,
agindo em caso de inércia, inexistência de Comissões de Proteção e Defesa Animal e Comissões de Meio-Ambiente ou em casos mais
graves, de impacto que exceda a região afetada ou. ainda, atingindo apenas a região ou Subseção invocada por particulares. advogados,
One'- 011 órgãos públicos. não tenha logrado êxito em atingir a excelência, o objetivo inicial ou desenvolvimento de ações necessárias e
não tenha a possibilidade de utilização dos recursos institucionais e políticos afetos à Seccional, bem corno de relevância tal que possa
afetar a Instituição da OAB-SP de qualquer forma. sua imagem. suas Comissões, Conselho, Diretoria ou Presidência: e) fomentar a
criação. manutenção e desenvolvimento de Comissões de Proteção e Defesa Animal nas Subseções integrantes da Ordem dos Advogados
do Brasil, Seção de São Paulo. bem como. diante da inexistência dt! Comissão Especial, estabelecer contato e planos de ação conjuntos,
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em caso de necessidade e snbsidiariamente com as Comissões de Meio-Ambiente das Subseções da Seção de São Paulff d) atender com

•

pnmaz1a soilcllaçôes 00191TmstenoPW5Tico, JustJça Comum e Espec1ahzada, Deiegac1as e Policia Militar, Guarda Mumc,pal, Pohcrn
Ambiental, órgãos públicos e privados de proteção e defesa animal, especialmente das Subseções que integram esta Seccional; e)
atender, dentro de critérios legais, a sociedade na condição de denunciante, orientando-as e encaminhando-as aos órgãos legais
compdentes para tomada de proY1dencrns, mvest1gaçao, oferec1mento de denuncias, processamento e punição, empenhando esforços
para atuar como conciliador em casos concretos de maus-tratos a animais: f) integrar órgãos públicos na tentativa de estabelecer
convênios com o objetivo de resguardar a integridade e o bem-estar dos animais domésticos, domesticados, silvestres. em um meioambiente equilibrado. Estabelecer convênios prioritários com o Ministério Públicos Estadual e Federal, bem como com a Justiça Comum
e Especializada: g) fomentar e coordenar atividades educacionais e conscientizadoras da sociedade, organizando atividades, palestras,
seminários. audiências públicas, debates, visitas monitoradas e eventos diversos, envolvendo órgãos de interesse da proteção e defesa
animal, levando às pessoas a possibilidade de compreenderem a legislação brasileira de proteção e defesa animal em vigor, bem corno a
normativa alienígena e nosso posicionamento frente aos dispositivos legais e tratados internacionais; h) empenhar-se na apresentação e
aprovação de proposições legislativas e dos demais poderes junto aos entes municipais, estaduais e federais, para fins de aprimoramento
e regulamentação da legislação e norrnatização de proteção animal atual, bem como envidar esforços para evitar que projetos de lei e
congêneres, na esfera dos entes legislativos, executivos e judiciários, sendo prejudiciais à proteção ã fauna, lato sensu, sejam aprovados e
executados contra a Carta Magna e o Princípio da Legalidade e i) esmerar-se pela inovação legislativa dentro do escopo de proteger,
defender e elevar a condição dos animais não humanos a sujeito de direitos no ordenamento jurídico brasileiro e agravar as penas de
maus.tratos infligidos aos animais com fins de resguardar, dentro da atual legislação vigente, as condições necessárias para
sobrevivência das espécies e dos animais sem distinção.
Visa também estruturar e transferir a Coordenadoria de Tecnologia de Informação da Secretaria Municipal de
Economia e Finanças para o Gabinete do Prefeito, uma vez que suas atividades tem o objetivo de atender a demanda de toda da
Prefeitura Municipal de Bauru. este órgão está com uma estrutura completamente ultrapassada, urna vez que foi criado há mais de vinte e
seis anos, sem que houvesse qualquer reestruturação, trazendo muitos riscos para o banco de dados do Município.
Nosso objetivo também é transferir a Divisão de Compras e Licitações das Secretarias Municipais de
Administração, de Saúde e de Educação para a Secretaria Municipal de Economia e Finanças, assim a aquisição de produtos e serviços
será gerenciado em uma única Secretaria, facilitando e agilizando tomando cada vez mais eficiente as licitações da Administração
Direta.

•

Visa também extinguir a Secretaria Municipal de Planejamento e criar a Secretaria Municipal de Fiscalização e
Licenciamento, com atribuições de realizar a política de fiscalização do uso e a ocupação do solo, especialmente da zona urbana e o
Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru com estrutura organizacional de Secretaria Municipal uma vez que em 2.018 sua
população do Município de Bauru foi estimada pelo IBGE em 374 272 habitantes, com grandes demandas sociais e uma grande parcela
de seus habitantes dependem de ações das políticas publicas. Em relação a infra estrutura urbana, com cenários de regiões bastante
desenvolvidas com oferecimento de serviços públicos e outros ainda com grandes demandas. O Governo Municipal através de sua
estrutura organizacional tem buscado atender e prestar serviços a comunidade. Porém, entende que após a ultima atualização de seu
organograma que aconteceu há mais de 20 anos, há necessidade de adequação e modernização na governança publica e articulação com
órgãos públicos diversos e com a sociedade civil organizada. Dentre essas mudanças, propõe a criação da Secretaria de Governo.
A Secretaria de Governo, terá a missão de Governo (Segov) de assistir ao prefeito na sua representação civil e nas
relações com autoridades em geral, contribuir para a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal e de programas setoriais do
Gabinete do Prefeito, promover a integração da população ao processo de gestão pública municipal e assessorar tecnicamente o Poder
Executivo Municipal na articulação e acompanhamento. análise e controle dos assuntos relacionados aos órgãos no âmbito federal e
estadual. promover a relação institucional do Poder Executivo com o Poder Legislativo.
A Secretaria Municipal de Governo além coordenar a articulação polític'a, visando o funcionamento eficiente e a
integração do poder executivo ao público em geral, será de auxiliar e representar o Prefeito Municipal em suas atribuições legais e
atividades oficiais, assim como em suas funções administrativas, políticas e sociais.
A Secretaria poderá ainda, assumir outras atribuições a critério do chefe do executivo como: a) subsidiar o Chefe do
Executivo Municipal na integração dos munícipes para melhor conhecer os anseios e necessidades da comunidade, direcionando de
maneira precisa a sua ação: b) promover o desenvolvimento das relações entre o Executivo e outros órgãos governamentais,
administração empresarial e público em geral; e) promover a identificação entre a opinião pública e os objetivos do governo: d)
promover a integração e articulação dos órgãos municipais visando à eficiência dos programas e projetos; e) promover a relação
institucional entre o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário a fim de dinamizar as relações entre as esferas dos Poderes Federal,
Estadual e Municipal; e com a Sociedade Civil Organizada e Segn1entos Religiosos; f) propor e acompanhar a implementação de
mecanismo de democratização da gestão nos diferentes órgãos da administração pública e g) incentivar, propor, acompanhar e arti.::ul.
implementação de diferentes canais de interlocução do governo com a sociedade civil em tomo dos projetos de interesse da ci<1ri<1,-,
Para dar plena execução a esse projeto de lei, propomos a extinção de 02 (dois) cargos de Diretor de Departamento,
bem como a criação de OI (um) cargo de Coordenador de Habitação, padrão de referência C-24; de OI (um) cargo de Coordenador de
Planejamento e Desenvolvimento, padrão de referência C-24: de 05 (cinco) cargos de Coordenador Estratégico, padrão de referência e.
12: de 02 (dois) cargos de Secretária de Secretaria, padrão de referência C-08; de 01 (um) cargo de Gerente Geral de Compras, padrão de
referência C-26. de 02 (dois) cargos de Secrelário Municipal, padrão de referência, o subsídio do Secretário Municipal; de 07 (sete)
funções de confiança de Direlor de Divisão. padrão de referência C-27 da grade salarial dos Técnicos e de 15 (quinze) funções de
confiança de Chefe de Seção. com gratificação de 20% da referência do cargo efetivo do servidor.
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isanda-a ndeqrraçao da estnrrura-õtgãfltzacíõnal-ãas"""Secreranas Mumc1pais ao proJeio, propomos tambem a
alteração do inciso IV, do § l" do art. 5° e do artigo 6°, da Lei Municipal nº 3.601. de 27 de junho de 1.993, incluindo no nível
hierárquico de subordinuçõo dns Divisões, fü5 Coordenadorias e Gabinete do Secrelá1iu t: ai111Ja a µu:s::;iliiliJa<lt: <las Ser.:relarias Municipais

e Chefla de Gaõmete, quando neCessano, se estruturarem em Coordenadonas, Departamentos ou D1v1sôes.

Com essas alterações. o quadro de cargos em comissão, de agentes políticos e de funções de confiança desses órgãos, ficarão da seguinte
fonna:

!CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕ ES DE CONFIANÇA

EXISTENTE

PROPOSTO

RESULTADO

4

f--

FSSESSOR ADMINISTRATIVO DCJ GABINETE

•

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

!ASSESSOR DE INFORMÁTICA

1

1

~SESSOR DE IMPRENSA (EXTIN ÇÃO)

3

3

ASSESSOR DO GABINETE

4

4

ASSISTENTE DE SECRETARIA (E XTINÇÃO)

2

2

AUDITOR GERAL

t._

1

CHEFE DO GABINETE

'I

1

CONTADOR GERAL

1

1

1

11

1

1

1
-

1

1

1

l

1

3

3

-

CONTROLADOR GERAL

-

'coORDENADOR ADMINISTRA TIvo
COORDENADOR DE COMUNJCAÇÃO SOCIAL
!COORDENADOR DE CONVENIO

'

COORDENADOR DE INFORMATIC A

o
t:

"'
o..

CORREGEDOR ADMINISTRATIVO

;:i
o.
o

CORREGEDOR GERAL ADMINIST RATJVO

e

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

t=Ul

!SECRETÁRIO DO PREFEITO

~

1

1

2

2

1I

1

2::
"'e.,< 1'1

1COORDENADOR DO POUPATEMP o

•

11

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4

lcomoENADOR DO CONDECON
!COORDENADOR DE DEFESA CIVJL

f--------------

--

lCOORDENADOR DO CIAM

1

1

'

1
1

1

-,1
1

~

lcooRD~NADOR DE SEGUMNÇA PÚBLICA

'-----------------

COORDENADOR
HUMANOS

DE

CJDAD ANJA

E

DIREITOS

--

'

COORDENADOR DE JUVENTUDE

-

COORDENADOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

o
o
o
o
o

~

COORDENADOR DOS DIREITOS DOS ANIMAIS
GERENTE GERAL DE COMPRAS

-

-

1º

-

:ZELADORIA DO PALÁCIO
:DIRETORIA DE DIVISÃO

-

:CHEFIA DE SEÇÃO
'TOTAL GERAL

-------

1:
6
45

1

-

-

1

-

,1

1

1

t

'O

62

1

----

3

8
17

. de confiança de Chefe de Seçao
. da Secretaria
Obs: Foram transferidos 01 função de confiança de Diretor de D1v1são e 03 funçoes
de Finanças para o Gabinete do Prefeito.
-

Foram criados 01 Gerente Geral de compras, 05 cargos em comissão de Coordenadores, 02 funções de confiança de Diretores de
Oi\'isão e 05 funções de confiança de Chefes de Seção.
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- e 03 funçoes de
Obs: Foi extmto OI Diretor de Departamento e foram transferidas 01 funçao de confiança de Diretor de D1v1sao
confiança de Chefe de Seção da Secretaria de Finanças para o Gabinete do Prefeito e foi criado 01 função de confiança de
Diretor de Divisão e 2 funções de confiança de Chefe de Seção.
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Obs: Foram criados 01 Secretário Mumc1pal e 01 Secretária de Secretaria.
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Obs: Dos 23 cargos e
de confiança que
na Secretaria de PlaneJamento, foram extmtos 01 Diretor de
Departamento e 05 Chefes de Seção. Os demais cargos em comissão e funções de confiança foram reaproveitados na Secretaria
de Fiscalização e Licenciamento.

'CARGO S EM COMISSÃO E F\!NÇÕES DE CONFIANÇA
,SECRE TÁRIA DE SECRETARIA
-- - COORD ENADOR
DE
PLANEJAMENTO
E
jDESENVOLVIMENTO
COORD ENADOR DE HABITAÇÃO
SECRE TÁRIO MUNICIPAL
-DIRETO RIA DE DIVISÃO
CHEFIA DE SEÇÃO
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21
21
-~ - -Obs: Foram criados 01 Secretário Mumc1pal, OI Secretária de Secretário, 02 Coordenadores, 04 funções de Confiança de Diretor
de Divisão e 13 funções de confiança de Chefe de Seção.
Essa alterações são muito importantes para nosso Municipio, pois esta estrutura organizacional foi criada para a
realidade de duas décadas atrás. quando tínhamos uma população residente de pouco mais de 200 (duzentos) mil habitantes e demandava
t" <::fmt11nts de serviço menores. Hoje, nossa cidade deve oferecer condições de atender satisfatoriamente aos anseios de quase 400
(quatrocentos) mil habitantes. com uma realidade de serviços mais complexa, em quantidades cada vez maiores, inclusive por força de
serviços transferidos de outras esferas governamentais para o município.
0

12

PROC. N2 -1..:1.-~ 1l '.:'

FOLHAS J,\ (., ~

-

r ,
,\)
\.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

cmCo mil, novccC1i.lõÇe nov

.sle

realizarmos a reestruturação completa das to
serviços públicos tem que ser implantada, buscando adequ
suas eman as. ara isso se az necessana uma maquma pu 1ca mo e

o ob tiva de trazer uma nova visão de gestão dos
com a capacidade de uma rápida res osta às
assumlí as novas tecnologias disponíveis e

1

11µuclu

principalmente, possibilitando ao gestor público atuar dentro de s
em questão.

Atenciosas Sauda

s,

•

•

13

ESTADO DE SÃO PAULO

-ANEX

1-

1- DESCRIÇÃO DO CARGO DE AGENTE POLÍTICO
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL
PADRÃO: Subsídio do Secretário Municipal

NIVEL HIERÁRQlJICO: Subordinado Ao Prefeito Municipal
Descrição Detalhada:
Administrar a Secretaria Municipal, definindo diretrizes, planejando, coordenando e supervisionando ações, alinhados com o projeto de

govemo.
Administrar organizações da esfera pública e relacionadas.

Administrar recursos financeiros, compras, contratos. materiais, patrimônio, recursos de infonnática, serviços de infraestrutura e
informações institucionais.
Apresentar ao Prefeito Municipal o relatório anual da gestão na Secretaria.

•

li - DESCRIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO DECLARADOS EM LEI DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

CARGO EM COMISSÃO: AUDITOR GERAL
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-12 da grade salarial dos cargos em comissão

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo (graduação ou tecnólogo) nas áreas de ciências contábeis, ciências juridicas/direito,
ciências econômicas/economia, administração de empresas, administração/gestão pública ou engenharia.
EXIGÊNCIA: Possuir notórios conhecimentos na área de controle interno e de administração pública, possuir idoneidade moral,
reputação ilibada e não possuir processo administrativo disciplinar, com decisão condenatória transitada em julgado.

NIVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Controlador Geral

•

Descrição detalhada:
Acompanhar e avaliar a execução de auditorias.
Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Assessorar o Controlador Geral.
Auxiliar na elaboração e acompanhamento de atos normativos concernentes à ação do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira.
Contabilidade e Auditoria.
Elaborar e estabelecer nonnas e métodos de planejamento e administração de recursos públicos.
Emitir relatórios sobre a situação encontrada nos setores da Administração Direta, Indireta e fundacional.
Fiscalizar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência patrimonial nos órgãos e entidades da Administração
Municipal, assim corno da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado.
Fiscalizar e avaliar o cumprimento da preservação do Patrimônio Municipal e controlar o comportamento praticado nas operações,
exercendo controle interno por meio de auditorias, inspeções, verificações e pericias.
Fiscalizar e controlar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza mantidos pela Administração Direta, Indireta e Fundacional.
Fiscalizar e examinar as prestações de contas dos agentes da Administração Direta, Indireta e Fundacional responsáveis por bens e
valores pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal.
Fiscalizar e examinar. por amostragem. os processos de despesa de órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional.a
Fiscalizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, Indireta e
fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade. razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas.
Fiscalizar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações setoriais.
Fiscalizar. orientar e assessorar o Poder Executivo no uso. destinação e aplicação de recursos públicos.
Promover a apuração de denúncias fonnais. relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da
Administração. dando ciência ao Controlador Geral, sob pena de responsabilidade solidária.
Realizar outras tarefas afins.

CARGO EM COMISSÃO: CONTADOR GERAL
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C· 12 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo nas áreas de ciências contábeis/contabilidade.
EXIGÍ:J\"CIA: Possuir notórios conhecimentos na área de controle interno e de administração pública, possuir idoneidade moral,
reputação ilibada e não possuir processo administrativo disciplinar, com decisão condenatória transitada em julgado.
l\'ÍVEL HIERÁRQl1ICO: Subordinado ao Controlador Geral
Descrição detalhada:
Acompanhar e avaliar a execução de auditorias.
Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Assessonrr o Controlador Geral.
Auxiliar na elaboração e acompanhamento de atos nonnativos concernentes ã ação do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira,
Contabilidade e Auditoria.
Elaborar e estabelecer normas e métodos de planejamento e administração de recursos públicos.
Emitir relatórios sobre a situação encontrada nos setores da Administração Direta, Indireta e Fundacional.
Examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, inclusive as notas explicativas em relatórios dos Órgãos da
Administração Direta, Indireta e Fundacional.
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Fiscalizar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência da gestão orçamentária e financeira nos órgãos e entida<les
da Adminisrraçao-Mmrlctpat, benrcomomnq,licaçau de recarsonmblicos pôi entidadBl:le d1re1m público e pnvado.
Fiscalizar e acompanhar o controle de operações de crédito, avais e garantias, bem como, dos direitos e haveres do Município.
Fiscalizar e avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e diretrizes orçamentárias relacionadas aos programas de

governo e a execução dos orçamentos do Müiuc1pIO.
Fiscalizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, Indireta e
Fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade. razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas.
Fiscalizar, acompanhar e avaliar os resultados dos registros contábeis dos atos e fatos relativos às despesas da Administração Pública,
com vistas à elaboração das contas do Poder Executivo.
Fiscalizar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações setoriais.
FiscaJizar, orientar e assessorar o Poder Executivo no uso, destinação e aplicação de recursos públicos.
Promover a apuração de denúncias formais, relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da
Administração Direta e Indireta. dando ciência ao Controlador Geral, sob pena de responsabilidade solidária.
Realizar fiscalização financeira, contábil e auditoria do Poder Executivo.
Realizar outras tarefas afins.

•

CARGO EM COMISSÃO: CONTROLADOR GERAL
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-25 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo (graduação ou tecnólogo) nas áreas de ciências contábeis, ciências jurídicas/direito,
ciências econômicas/economia, administração de empresas, administração/gestão pública ou engenharia.
EXIGÊNCIA: Possuir notórios conhecimentos na área de controle interno e de administração pública, possuir idoneidade moral,
reputação ilibada e não possuir processo administrativo disciplinar, com decisão condenatória transitada em julgado.
transitada em julgado.
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Prefeito Municipal

Descrição detalhada:

•

Coordenar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município.
Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos
órgãos e entidades da administração municipal, assim corno da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado.
Controlar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza mantidos pela Administração Direta, Indireta e Fundacional.
Determinar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias.
Elaborar e estabelecer normas e métodos de planejamento e administração de recursos públicos.
Elaborar e manter atualizado o plano de aplicação orçamentaria dos órgãos da Administração Direta e aprovar o plano de aplicaçãc
orçamentária dos órgãos da Administração Indireta e Fundacional.
Emitir opinião sobre a situação encontrada nos setores da Administração Direta, Indireta e Fundacional expedindo um certificado de
auditoria em nome do órgão fiscalizado.
Examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, qualquer que seja o objetivo, inclusive as notas explicativas e
relatórios de órgãos e entidades da Administração Direta, lndireta e Fundacional.
Examinar as prestações de contas dos agentes da Administração Direta, Indireta e Fundacional responsáveis por bens e valores
pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal.
Exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta. Indireta e
Fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas.
Exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município.
Orientar e expedir atos normativos concernentes à ação do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria.
Orientar, assessorar e aconselhar o Poder Executivo no uso. destinação e aplicação de recursos públicos.
Programar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações setoriais.
Promover a apuração de denúncias formais, relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da
administração, dando ciência ao titular do Poder Executivo, ao interessado/ denunciante e ao titular do órgão ou autoridade equivalente a
quem se subordine o autor do ato objeto da denúncia sob pena de responsabilidade solidária.
Propor ao Chefe do Poder Executivo o bloqueio de transferência de recursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias.
Realizar controle e fiscalização financeira, contábil e auditoria.
Realizar controle. fiscalização e assessoria.
Realizar outras tarefas afins. e.
Supervisionar o Contador Geral e o Auditor Geral.
Supervisionar tecnicamente e fiscalizar as atividades do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria.

CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE HABITAÇÃO
CARCA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-24 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo.
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Secretário Municipal.
Oe.,,-riç-ão Dt>talhada:
Articular a Política Municipal de Habitação com a política de desenvolvimento urbano e com as demais políticas públicas do Município.
A vali ar a viabilidade de projetos.
Coordenar a fonnulação da Política Municipal de Habitação.
Coordenar a articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade cívil.

15

PROC. N2-r-'];"-1.J:;...(l..._(""----4':H-t--

_f2...._,==::l:±:t:=

FOl.l·lAS..

PREFEITURA MUNICIPAL DE :ÕÃÜRU
ESTADO DE SÃO PAULO

Coordenar projetos, programas e ações da área.

---eootôenar rccursos1inance1ros -re1ãctõiíaâoSãârea.-rnclus1vejnrílb aos orga0S, enfidããe'.seprogramas federais e estaduais de habilaçao.
Coordenar o estímulo à participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política Municipal de

IIabitação.
Coordenar a reahzaçao de estudos e pesqmsas da area.
Gerenciar a qualidade da prestação de serviços.
Identificar prioridades.
Propor alternativas estratégicas.

•

•

CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-24 da grade salarial dos cargos em comissão
E~COLARID1DE: Ensino Superior Completo.
NIVEL HIERARQllICO: Subordinado ao Secretário Municipal.
Descrição Detalhada:
Articular a PoJ1tica Municipal de planejamento e desenvolvimento com a política de habitação e com as demais politicas públicas do
Município .
A vali ar a viabilidade de projetos.
Coordenar a fomrnlação da Política Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar a articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil.
Coordenar projetos, programas e ações da área.
Coordenar recursos financeiros relacionados à área, inclusive junto aos órgãos, entidades e programas federais e estaduais de
Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar o estímulo à participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar a realização de estudos e pesquisas da área.
Gerenciar a qualidade da prestação de serviços.
Identificar prioridades.
Propor alternativas estratégicas.
CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR ESTRATÉGICO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-12 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Prefeito Municipal.
Descrição Detalhada:
Assessorar nas reuniões que envolvam assuntos estratégicos relacionados à Secretaria.
Assessorar o planejamento estratégico de programas e ações da Secretaria.
Coordenar. avaliar e supervisionar a execução de planos, programas e projetos, zelando para que se dê rigorosamente, de acordo com as
políticas e diretrizes do plano de ação do governo municipal.
Diagnosticar problemas e identificar prioridades .
Estabelecer rede de relacionamento e parcerias estratégicas com outros órgãos.
Estimular a participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos do governo municipal.
Exercer a coordenação setorial da gestão das políticas públicas, dos sistemas e programas relativos à sua Secretaria.
Intermediar ações entre a Secretaria que estiver lotado e demais órgãos.
Levantar dados para o estudo dos sistemas administrativos.
Organizar. gerenciar e capacitar grupo de voluntários para dar suporte a projetos relacionados à sua área.
Prestar assessoria ao Secretário da Pasta.
Prestar assessoria nas atividades delegadas pelo Secretário da Pasta, bem como coordenar ações na área de sua competência. alinhadas
com o projeto de governo.
Promover a integração dos planos e projetos dos diversos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta
Propor alternativas estratégicas e soluções globais.
CARGO EM COMISSÃO: GERENTE GERAL DE COMPRAS
CARGA HORÁRJA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-26 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARJDADE: Ensino Superior Completo.
NiVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Secretário ou Prefeito Municipal
Descrição Detalhada:
Assessorar na realização dos procedimentos licitatórios e expedientes visando à contratação de obras. serviços, e a aquisição de bens de
consumo e pennanente da Prefeitura Municipal de Bauru:
Auxiliar o Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitações naquilo que for necessário para a emissão de respostas aos pedidos de
questionamentos, impugnações e recursos advindos dos certames licitatórios (salvo aqueles de ordem técnica);
Assessorar na elaboração de novos projetos e programas, orientando a correta apresentação das planilhas que cada programa exige.
Acompanhar processo licitatório. o andamento da execução de obras e senriços e a aquisição de equipamentos.
Asscssonir na elaboração dos orçamentos anuais, preYendo recursos de contrapartida de projetos apresentados.
Assessorar no envio de propostas, documentos. projetos e plano de trabalho.
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Avaliar resultado de trabalho.
~nvafiar a viabilid<Jcte-de-projetos:-Coordenar e orientar os servidores do Departamento, dentro das diretrizes legais que norteiam os procedimentos licitatórios;
Encaminhar minutas de editais para exame e emissão de parecer juridico;

Gerenciar convMtos e conuaws de 1epasse.
Gerenciar o desempenho das atribuições dos órgãos que lhe são subordinados~
Gerenciar os serviços pertinentes à elaboração de editais e licitações;
Identificar necessidade e planejar a racionalização do uso de recursos.
Monitorar prazos pertinentes a todo contrato de repasse.
Monitorar as fontes e dotação orçamentária: Plano Plurianual (PPA). Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual
(LOA) para a execução de programas e projetos.
Prestar assistência a seu chefe imediato na coordenação e gerenciamento de programas, projetos e atividades afins a sua área de
competência:

•

•

CARGO EM COMISSÃO: SECRETÁRIA DE SECRETARIA
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-08 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo
NÍVEL HlERÁRQUICO: Subordinado aos Coordenadores, ou Chefe de Gabinete ou Secretários Municipais.

Descrição detalhada:
Administrar agenda pessoal do Secretário.
Administrar e atualizar arquivos.
Anotar infonnaçôes.
Assessorar no preparo de apresenlações.
Assessorar o superior nas atividades que lhe forem delegadas e que demandam relação de confiança, alinhadas com o projeto de
governo.
Assistir e secretariar em reuniões, quando designado.
Atender, encaminhar e fazer chamadas telefõnicas.
Cadastrar e catalogar documentos.
Cobrar ações, respostas e relatórios.
Controlar correspondência eletrônica (e-mail).
Criar e manter atualizados os dados de entidades, contatos e locais.
Digitar e formatar documentos.
Elaborar e enviar informações para o Diário Oficial.
Elaborar relatórios, convites, convocações, planilhas e gráficos.
Gerenciar a tramitação de processos.
Levantar e direcionar informações.
Levantar necessidades de material.
Receber e transmitir fax.
Receber. protocolar, triar, destinar e registrar correspondência.
Recepcionar, orientar e encaminhar pessoas .
Redigir oficias. memorandos, cartas, convocações e atas.
Reproduzir documentos (fotocópia).

Ili. DESCRIÇÕES DAS ff;'.ÇÔES DE CONFIANÇA OClTPADAS EXCLUSIVAMENTE POR SERVIDORES EFETIVOS
Fl'NÇÃO DE CONFIANÇA: CHEFE DE SEÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais

PADRÃO: Gratificação de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor.
XfVEL HIERÁRQUICO: subordinado ao Diretor de Divisão, Diretor de Departamento, Gerente Executivo, Coordenador ou Secretário
Municipal.

Descrição Detalhada:
Acompanhar a execução de projetos e ações da área de sua competência.
Acompanhar e controlar os projetos e ações administrativas no âmbito de sua Seção. alinhados com o projeto de governo.
A vali ar apHcabilidade das normas vigentes.
Coordenar utilização de infraestrutura.
Dirigir equipes da Seção.
Estabelecer metas e prioridades da Seção.
Opinar. conclusivamente, sobre todas as questões em matérias no âmbito de sua Seção e decidir, motivadamente aquelas de sua
competência.
Planejar ações estratégicas para a Seção.
Prestar assessoria e assistência direta e imediata ao superior hierárquico.
Propor morlific;içõe.<:: n<1~ nomrn<::.
Supervisionar movimentação e conservação de materiais e patrimônio.

FUNÇÃO DE CONFIANÇA: DIRETOR DE DIVISÃO
CARGA HORÁRIA: 40 (Quarenta) Horas Semanais
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ESTADO DE SÃO PAULO

PADRÃO: C-27 da grade salarial dos Técnicos (Lei 5975/2010) mais uma gratificação de 40% (quarenta por cento) da mesma
1efe1êocia, salvo se optai pclo-vencimeuto do crugo efetivo, onde-ihe-ser~ido apenas a gratificação sobre a menctonada fuuçao de
confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo, se mais vantajoso, a critério do servidor.
NÍVEL HIERÁRQUICO: subordinado ao Diretor de Departament~, Gerente Executivo, Coordenador ou Secretário.

Acompanhar a execução de projetos da área.
Acompanhar e controlar os projetos e ações administrativas no âmbito de sua Divisão, alinhados com o projeto de governo.

Avaliar aplicabilidade das nonnas vigentes.
Coordenar e supervisionar ações operacionais.
Coordenar utilização de infraestrutura.
Dirigir equipes da Divisão.
Estabelecer metas.
Exercer atribuições delegadas pelo seu superior hierárquico.
Identificar pontos críticos e prioridades da Divisão.
Opinar, conclusivamente, sobre todas as questões e matérias no âmbito de sua Divisão e decidir, motivadumcntc, aquelas de sua
CUIUJJt:tem.:ia.
Orientar, acompanhar e controlar as ações administrativas no âmbito de sua Divisão.
Planejar ações estratégicas para a Divisão.
Prestar assessoria e assistência direta e imediata ao superior hierárquico.
Propor modificações nas normas.
Supervisionar movimentação e conservação de materiais e património.
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DIÁRIO OFICIAL OE BAURU

QUINTA. 17 DE OUTUBRO DEl.019

Fu7-~e m1ster destacar que ~sses profissmnms (Professor Substituto) substituem os
F•p,.ri~1\~1a< rl~ T-,t,1,·11,;-~n Hilfü•a, an1umnrlo ai" da~,n. r.iu~ndt" eFtfi Ft' atafl.am pQr hccn,;-a tratam~nto de
!>allde. sem venciml'lllO..~ ou ~e apo~entam.

1-

que serã \'<?dada a .sub-rogação total 011 do pal"i-e{a de maior
rdrd1>wfo da rmmwtuç.ir,:

(...J
n,11m1;0 mllximr, d,. 3{} (1rfnt11/ ,Ju,, "" Mpnr,.1r dr n:11·,,,n,,
d,i .mhco,111·m11fiio, nl(ll//1!11,io CJ percl!l!nml C1rigiual111e111e
s11hcontr<ltudo até u .,uu <'.te, uçJo tnlal. not,fi.r-,.mda "
rm>fml,111/(' <ob w,m dr rr.fci.1,/0 ,. ,<em re uh<' d(l.t .1<m JeJ
<"ahh-eis, ou o denum."1"/lr a irn·iahilidude da ,,ulw11uíção,
hip&est em 111w_/ict1Fit re.spandivt'I ptfa cxen.iç·,/o da pmrefa

Atenciosas saudações,
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNTC!PAL

PRO,JETO DE LEI Nº 8"'/19
P. 31.516117

AIlera o ,m 42 da Lei Municipal np 7.!45, de 30 dejulhu de 2.019. que dúpõe .sahre
a.< nonna., do e.slJ:<:,"º prohutilria.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURL', nos termo~ do arl .51 da LcJ Orgánicu do
Murncíp10 de ffauru. fa:z ~nber que a Câmar11 Munkípal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º
Altera o an. 42 da Lei Municipal n" 7.245. de 30 de Julho de 2.019, que pahsa a ter a
seguinte redação:
'"Art 42
A.s fichas 1.k avahaçào d~ c~tágio probatório ,erão regulamentadas
por meio de decreto, 5endo çompm;tas. obrigatoriamente, por 02
(dois) tipru;, por nmo dos quais será analisado o dc~cmpcnho
funcional do avaliado de aconlo com 05 fatoreh e Oh crit.!rios de
avaliação dbpo~loh no~ par.ígrafos deste artigo.
O formularia de avahaçào de estágio probatório do Tipo 1 ( !', 2" e
:i• iiehM d, avaH~çâft) rnnled o., ~egui111,~ faMJC.\ de aval1a.,,..io.
r
a:mduidade;
li
organização,
m
atuuhwção;
IV çompromi~so profissional;
V
rclocionamemo soi:ml.
VI - imegraçào;
Vil iniciativa;
VIII - domínio em sala de aula;
IX ~ partic1p;ição.
X
desempenho profissional.
O formulário de 11valiação de estágio probatório do Tipo li {!', 2' e
& 2"
3" flchru; de avaliação) conterá o~ .<1eguinte.<; fatnre~ de avaliação·
1
a.,;siduidade;
II
equilihno emocional.
III
mtcrcsse e responsabilidade;
IV
qualidade de trabalho:
V
relacionamento social;
Vl
aspce(Oh dihcip!inares;
VU - desempenho profissional;
vm - aptidão ao trabalho;
IX
iniciativa e cooperaçào;
X
capacidade de apn.:ndizagcm."" (NR)
Esta Lei en!ra em vigor na dMa de sua publicação.
An.2'"

•

Bauru, ..

= EXPQSIC'ÃO Pf MOTIVOS=
08. outubro, 19
Senhor rresidcmc,
Nobres Vereadores,
Temos a bo11ra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o presente
Projeto de Lei, que trata especificamente dos modelos das ficbas de avaliação de estágio probatóno,
publicados na Lei Municipal nº 7.245. de 30 de julho de 2.0!9. a qual dispõe sobre as nunna~ do c,,t:ígio
probat6no no âmbito d11 Admimstrl!çilu Munk1p~l
Cumpre-nos informar, iu1i:1almente, que, como hem esclarece a legislação. as fichas
probatóno possuem tempo determinado pafll envio a05 avalrndores e posterior retomo o.o setor
e
ie., para as devidas rwovidências. Destacamos que. via de regra. tais fichas siio emitidas por meio
de ~of1warc d1~pon1bílizado ror empresa de informática contratada pela Prefeitura de Bauru, ~cmprc com
pnlZll delc1mmado. Por e~~ rnohrn. o /i;y,,ui do~ fo1mu!anos pode ~ofrer al!eraçõe~ na me.liJ.a em que hã
a mudança do softv.arc uri!izado c 1ou da empresa prestadora doh :;en•iços.
C'om o fulcro de e~1rnr futura5 di5crepâncll!S de Íllyoul entre os Cormulános c
bu,;can.lu garantir a c{1stnmeira celcddadc: nos procedm1entos técnicos relativos ao processo de e~t:ígio
probutóno. encaminhamo~ a ~~gninlc proposta. que vha :1 publ1~açào dos modelos das fichas de estágio
pmha1ório púr meio de Decri:to Munic1pal. Rc~salll.lnlíls que. ,:i..~ critêrlos que envolvem o p!llcessn nào
sofrerão nenhuma alteração. visto que os fatores de avaliação Já estarão previstos na lei, podendo ser
mod1fkados somente por força de outra let.
Destarte, pilra e\"itam10~ rossível preJul7o admm!strotivo e também por entendermos
~cr de reinante mtcrôsc e maic1111 re,1nbe!cclda, l'Ontamos oom a nproH1ção unânime do presente Projt•lo
de Lei
At~nc10~ Saudações,
CL<lDOAI DOAR\!At--'"DO GAZZtTíA
PREFFITO Ml"I\JCJPAL

d. ,

PRQJEJO Df J EI N"86/19
2~4i1?
-1/Jel'II o caput, 111c1.ws l e li' e§/" da url. 24 du lei ,\fun/c1p{I{ ,,~ 7.238. de J(i de
/11/ho de 2./J/',I t" dJ ,ml>-a.t pm,,1dê11r10.<
O PREFEJT(l 'Ml'NJCIPAL DC BAl.!Rll, no:, 1cnnu> do art. SJ, da Ld Orgânica do
Mumd{lio de Bauru,. íaz ~abcr que a Câmara Munlcipnl aprtJvou e ele sanciona e promulga n ~q;umte lei
Art. 1°
ficam alterados o cap1.1/, 1nc1so:; 1 e IV e ~ l O do ort. 24 da Lei Municipal n'' 7 :?.38. de
1ó dejulho de 2.019. m, quais passarão ij ter a ~eguin1e redação:
f'. ~~

"An.. :!4

No.s /iç1tacm's pura <'bras e sen•içv~. o i11strumc11/o com'Ocatôrii,
podl"ni pn'OJ('r pen·,,mua/ ndnimv a ser su(X'(}n/rutudr, ,, o md:rimo
udmilldo. deverulu, ,w.,,a lupôle,w, cm1.slar do edi1al

uriginalmell/e :n1hnm1ro1odn:
1 .}

91"

Art ;:,•

/ilpÓlf'Sf' de p1r-ri.~à" d,- .rnhn>lllr,1/{l("im, J,.-,,,·,-,i nmsl,11" n,•
im1111men1u cvnvocmório, amd11. que o ~ufu.,mlratodio n,io s,>r,Í
11p/üy)rel quando o licilome /br:

Nt1

(...J"(NR!
.
Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Bauru, ..
-1;xP()SIÇ1/J PE MQTIVQS
08. outubro,] 9

Senhor Presidente.
Nob1cs VcrcadoJCb,

Tcmu~ 11 horu11 ,J., ~uhmcleJ ã apiecia~•tlo e aptovação .-te.~$11 Augusta Ca~n. o Projeto
de Lei que altera a redação <la Lei Mnmclpal nº 7.238, de 16 de julho <le 2.019, de forma a compatibilizar o
regramento municipal à Lei Complementar n" 123, de 14 de de:i:embro de 2.006.
Referida Lei Municipal foi elabor.tda visando á aplkl1ção. em âmbno mumcipal .
da~ dir~1.nzcs trc1çadas pela Lei Comp!cmcnlur nº 123, de 14 de dcLCmbro de 2.ml6, e ~u11s ahernçõcs
posteriores, em especial aquelas troz.idos com a edição da Lei Complementar 11"147. de 07 de ngosto <li:
2.014.
Ocorre que, muito embora o inciso II do art. 48 da Lei Complementar n" 123. de 14
de dezembro de 2.00ó. seja de aplicação facultativa, verifica-se que a Lei Munic"ipal recém editada previu
no t'IJf'IJ/ de sc:11 art. 24. a obri1111toried11de de que o Município venha a prever. em seu~ edit1ds de licitação
para obras e serviços, o percentual de sutx:ontmtação de microempresai; em empresas de pequeno porte.
O inciso lf do art. 48 da Lei Complementar n" 123,de 14 de dezembro de 2.00(!. tem
início com a expre~são "podetátt. ou seJa, faculta à Administração Pública a ~ua aplicaçllo. sendo que est~
dcwrá decidir mediante anâlisc quanto à oportunidade e conveniência.
Assim. a própria Lei federal facultou a aplicação <lo d1~J)Oliiuvo. devendo ,i
admmiMrador utilizar o Poder Discricicm:írio quanto:'! viabilidade de sua nnplernentação.
A adoção desw normativa deve ~cr enlendida nào C-OffiO mm• apl1caçl'iu le{!a1.
mas também como adoçiio de uma política municípal onde estão comprncntlida~ toda.~ a~ unplJcaçÕe8
econômicas ejuridicas que podem ~d vir dc~IR postura.
J'ara alguns douuinndores. como ê o caso do Prof. Jfonny Charles. a suhc,,ntra1ação
niio pode ser impru.ta sob pena de ofensa à livre tnidatJ.v11. o que se r,:\el:u,a incvnstitucional.
Pl!ra e!e. a subcontro.tllçào deve ser enlendida como uma fa~uldade do licitante
vencedor, dentro daqueles 1imite1, permitido~ pela Admini~tração Pliblica atravi-s <lo l'dital ou contrato, l>cm
como de acordo com o regramem o jurídico pertinente; uma 11<:.l que determinada, cnnua1a,;-õe~ a tomam
inadmisslvel, sob pena de desrespeito ao~ prindpios do procedimento !icitatório.
Não por outra razão, a silun,;-ão ocorrida expõe a necessidade de aJ1eração dn
Lei Municipal n• 7.238, de 16 de julho de 2.0!9. a fim de que seu art. 24 venha a ser adequaJo à Lei
Con1pkmemar n~ 123, de 14 de dezembro de 2.006, de moJo a constar no rcgramcnto municipal a
possibil,dode de que o M\\niclpio l'enha a prever a suhcontratação, em se lri11ando de r.omrataçãn de ,lhr.is
e serviços. afastando a tmperiosidnde <le tal S\\beontratação. indiscriminadamente.
Destane, pela relev:1nda da maténa, C\lntamos com a aprovaç.lo do projeto em
questão.
Atenciosas sauduçôcs.
CLODOALOO ARMANDO G/\ZZEITA

PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LF.I :'{" 87119
P. /30 }8()/JI)

Aflern e cria db;po.1ili\lW/ na Lei Municipal n"3.60/, de 27 de julho Je J.993.
O PREFEITO ML"NICIPAL DE BAURU. nos tennos do an. 51 da Lei Or1:1ãnica do
Municlpio de Baurn. faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a scg11i111e lei:
An. 1°
Acrescenta os incisús IX X. XI, XII. XIll e XIV ao§ 1° do art, 4º da Lei Municipal
n" 3.601, de 27 de julho de ! .993, com a seguinte redução:
l--,1
'"Art.4"
§ I"
(... J
A Coordenadorio de Segurança Ptiblica:
IXA Coord~nadoria da Cidudania e Direitos Humaims;
XA Coordcm1dori« da Juvenludc-;
XIA Coordenadoria da Pessoa oom Deficiência:
XllXIH- A Coordenadoria dos Dirt"ito~ do~ Animais:
XIV ~ A Colndenaduria de Teçnulog\a de !nformuçfu,. ahrange.,do:
a) A S~çào de \nstruçõc,, dt· Pffil.'.C!..~O:.. Alus e Rqn~tros:
li) O C"omuê Gc~lor ,le lecnúlugi11 da lnfom1llç-il.,;
e) A Oetitão de Projetos, Contratos e Convênios: e
d) A Divisão de S1~terna:, e Aplicações. abrangendo.
a Sc,;ilo de Dc~nvo/vintCflto: e
a Sc,;iio de Bon(;o de D,ido>:
e) A. Div!siio de Supone Té<.:uico. abrnni,>cndú.
a Seç'llo de: Assistência 110 Usu:íno; e
1.
ll Seção de Mnrtuhmção de Máquma5;
2.
f) A Divis3o de Jnfral'STl1Jn1ra e Opernçõ~~. ahrnngcndo:
a Scç!lo de Rc!le, e Scr111don:,,,
1.
a Seção de ln~talaçõcs e Ca.bcllmemo: e
2.

PROC. N~

'

---,...

)

---

•

•

Revogado.
rRevogado.
Revo do;
b) Revogado;
e) Revogado.
§ 4"
A Di~1são de Tecno]ogm Tributária. abrangendo;
JA Seção de lJc~envolvimcnto de Sistemas; e
11A Seção de Manutenção e SUJX)rtc de Sistema:;." (NR)
Altera o ar! l 6 da Lei Municipal nQ 3.601, de 27 de julho de l.993. que passa a ter a
seguune redação;
"t\rt. 16
Revogado." (NR)
Acrescenta o art. 16-A ã Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a

Art.7"

Ficam º'!imo~

An.

scgumtc redação;
"Art. 16-A A Secretaria Mumcipal de Fiscahzaç~u e Licenciameruo. com
atnbuJçôes de realizar n pohtica de füca!ização do IL~0 e a ocupação do
solo. c.~pcc1almcntc da :zona urbnna, de fazer cumpí!r o Plano Diretor do
Município de Bauru,\! integrada pelo Gabinete do Secretá1io, contendo:
1Os J,\mdos e os Conhelhos Municipais;
11 A Assessoria de Assuntos lnslltudona!s:
JJI A Secretario l:..xecutiva;
A Divisão de Atendimento ao Pii.blico,
JVA Divi~ão de Admin,slrnção e Expedienlc.
VO Depanamemo de Fiscalização e Licenciamento. abrangendo:
VIa) A D1v1sàn de Aprovação de Projctoo. contendo:
1. A Seção de Aprm·açiio Edillcia;
2. A Seção de Aprovação Urbanística; e
3. A Seção de Alvará e Certificado de Conclusão de
Obras.
b) A Divisão de Uso e Ocupação do Solo, contendo.
1. A Seção de Licença de Atividades PcnnanenLCs e
Ternporánas;
2. A Seção de Licem;:a de Atividades Rurais; e
A Seção de Certidões
e) A Divisão de f15caiizaçíio, llOntendo;
1. A St'çào de Logi:;t1ca e Gestfio de Vis tonas,
A Seção de Notifkaçiio e Autuação: e
3. A Se,;:ão de Fiscalização Ambiental e Rural." fNR)
Acf(':SCenta o art 20.A à Lei Municipal n" 3.60], de 27 de ju!ho de l 993, com a
seguinte redação;
wArt 20-A A Secretaria Municipal de Governo, com atribuições de realizar a
articulação politka do Governo Municipal, nas relações com as esfera~
de governo, demais poderes e órgãos da Prefeitura e nos as.~llntos
técnico~. adminis1n11ivo5 e so..:1ais elo m1Jnidpio, í:: inicgratla pelo
Gabinete do Secretârio, contendo:
1A Srcretaria E1u..-cutiva; e
TI A Assessoria de Asmnlos Jnstirucionais." ('t\R)
A<.."Tciccnta o arl. 20.B ii Ld M1mkipal n" ).t,0J. de 27 de julho d~ !.\193, com a
~~guin1,: redação:
"A11 2ll-B O !n~tin1to de- Planejamento e DL"lenVolvimento de Bauru com eotrntura
organm1cwnal de Secretaria Municipal com atribuições de coordenar
e,,;rudos setonm~ e prumo\•Cr macro estudo5 para o planejamento
municipal estabckccndo a polit1ca de dcscnvol\'imL'.1110 urbano e
soc1oeconõmico do Munieipio.é integrada pelo Gabinete do Sccretârio,
contrndo:

JJl -

Ili -

IV V•

VJ -

Os Fundo~ eu~ Con5dhos Municipai~:
A A~se~soria de A~~untos lnshtucionai~;
A Se..:retaria Cxccutíva:
A Divisão de Admini~traçào e Expediente:
A Coordenadoria de Planejamento e De~envolviim.,nto
Sodoambiental, 11br1mgllndo:
~) O Grupo Te<..'lllCO de Anilli~e de Empreendimento - GAE:
b) A Divisão de Pesquisa. Planejamento e Desenvolvimento
Territorial. llQntendo:
L A Seção de Pesquisa e Estatbtica:
2. A Sec;i!o de Projetos Urbanlshcos:
A Secão de Planejamen10 Viário e Mobilidade; e
4
,\ Seção de lnstmmentos de Plnnejamento L'rbano,
e) A Divi~ão de Diretrizes para Parcel;1men1u e Ocupai;ào do
Solo. contendo;
1. A Seção de Análise Urbanlstka;
2. A Seção de Análise Topoi;ráfica e Drenagem; e
3. A Se,;:íiodcAnãliseAmbient:li.
d) A D1vnJiu de Cadastro e GeoprocesSllmento. contendo:
1. A Seção de Geoprocessamento:
A Seção de Cadastro Territorial; e
3. A Seção de Patrimônio lmobihãno.
A Coordenadoria de Hubitaçíio, contendo:
1. A Seçíio de Projeios Habitadonais:

º?

2, A Seção de Rcgulariza,;ão Fundiária; e
3. A Seção de Acompanhamento Social." (NR)
(<loisJ c11rg.os cm comissão _dcclarndo cm_ lei de !h·rc nomcllÇilo e

hCllm cníidos no quadro de cargos da

Prefeitum Municipal de Bauru, o~ ,,:guinte-,

cargos cm comissilo, dcch1radDs cm lei de li"rc nomeação e cxoocniçào:
101 (um; cargo de Coordenador de Habitação, padrão de referência
C-24·

§ 3°

Art. 4°

----v -
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3.
11 Seção de Tc\ecomunic11ções." (NR)
Altera o~ 3º, inciso 1. al!neas "a", "b" e "e" e acrescenta o~ 4" ao ar:. 12 da Lei
Municipal nº 3.601, de 27 de julho de l.9QJ. com o seguintes red11çõe5:

---

Art 3"

\

ll)rc
ºOLHAS_
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Art.2°

,z.,:Z,G \ l~

11-

OI (um) cargo de Coordenador de Planejamento e Dei.envolvimcnlo,
padrão de referência C-24;
OS (cinco) cargo~ de CoorJt,nador Estmtéglco, padr~o de rcfori!ncia

Ill-

t'-12:
0Z (dois) cargo,\ de Secretál1a de Secretaria, padrão de referencia C-08;
01 (um) cargo de Gerente 0\.-ral de Compras, padr~o de rcforência
C-2<•.

IV V-

Ficnm cri:tdos no quadro da Prefcitum Municipal de &tunL. 02 {dois) cargos de
Secretãrio Mumc1pal, padrão de referência, o subsidio do Sei;retário Monicipal.
Ficam criadas 07 (sete) funções de confiança de Diretor de Divisão, padrão de
referência C-27 da grade balarlal dos Tt.:nicos e 15 (quinze) de Chefe de Seção. ~'Om
gratificação de 20% sobre o ve11dmento do cargo efcth·n do sen·idor.
Aliem o Anexo XVT!l - do quadro de ciu1ios cm comis:;ão. da Lei Mumdpal n• 5,975,
de 01 de outubro de 2.01 O, que passa a ter a seguinte redação:

Art.9"

An 10

Art.11

,. ANEXO XUII
CARGOS

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
ENQUADRAMENTO
LOTAÇÃO

L.)
AUDITOR Gf.RAL

( )

C12

( )

...

( )

...

(

CONTADOR GERAL

OI

C!2

(...)

(

.. )

DIRETOR DE DEPARTAME,\ITO

)9

...

(... )

( )

SECRETÁRIA DE SECRETAR!,\

...

{ )
COORDENADOR DE HABITAÇÃO
COORDENADOR DE PLANEJAMEJ\'TO E
DESENVOLVlMENTO
COODENADOR ESTRATÉGICO
GERENTE GERAL DE COMPRAS

ArL 12

ArL J3

Art. 14

.•.

... )

OI

(

.

"

...)

,...

)

C20
( )
C08

...

( ... )

( ..•)

OI

C24

OI

(2.J

05
Oi

C:12
C26

"'"'

As descrições dos cargos em comissão, dos ageutes polltico~ e da~ funções de
confiança referidos nos arts. 8", 9" , 1O e do& cargos em comissão de Auditor Gera!,
Contador Geral e Controlador Geral, são as encartada.:, no Anexo l desta Lei.
Faz parte integrante desta Lei, o Anexo Jl contendo os organogramas:
Jda Secretaria Municipal de Governo:
II da Secretaria Municipal de fiscalização e Uce11daiuento; e
Ili do ln~tituto Municipal de D~envoJVJmentn e P!:mejamc/llo.
Altera o inciso IV do§ 1~ do art. 5n da Lei Mllllicipal n" 3.601. de 27 dcjonho de
1.993, qm:: passa ter a sel,'1.lintc rtldação·
"Art, 5°
(... )
§ ln
\ ..• )

(.. .l
[V-

ArL 15

An. 16

Art.17

as Divisões, subordinadas a~ Coordenadorias. Departamentos
oo Gabinetes dos Secretários com re~ponsabi1idade11 de
orientação, ncompanhamcnto. controle e L'Xccuçiio de ações
administra\ivas especificas." (NR)
Altera o art. 6° da Lei Municipal n~ 3 601, de 27 de junho de 1.993. que passa ter a
seguinte redução;
"A11. li"
As Secretarias Municipais e a Chcliade Gabíncte. poderão estrnturar-~e.
quando ne,•cs~ário, cm Coordenadoria~ ou Dcpartmm:nto:. e Div1sõe...~
(NR)
As despesas dccorrcntes desta lei serão atendidas com dotnções próprias do
orçamento vigente, suplementadas. se necessário
Esta Ll'i entra rm vigor na data de sua publicm;iio.

Bauru, ..

-EXPO'-TCÃO r>E MOJIVQS09, outubro, 1\1
Senhor Presid~'llte,

1',nbr.:s Vereadore~.
Temo~ a honra de bubm1:tcr ã apreciuç:iCl dc~~a Augu~ta Ú\;.a de lcb. o Prt,JClo
de Lei que uma vez aprovado, promovera a reestnuuraçào administr1,nv11 no ~mbitu do Poder E.>.ecuuvo
Munkipal -Administr..içi\o Direta. O Projeto de Le, foi pen~ado, visando à de~ce,m-aUT,a,;ilu hierárquica,
o acompanhamemo, controle dkicnlc e ade,1ui1do de seus órg1io~ nu avaliação das ações admini~lrnliva., e
da modernização de gestão integrada com o objetho dn rncionnlização do u~o dos recUT60S di:Sponlvds e
ampliação do desempenho gl"ral do governo moniclpal, na entr~ga de bens e ~el"'IIÇO!i à ~ocicdade. com a
qualldude neccssãna
Nosso obJetl\'O 11~te projeto e criar a Coordenndoria de Segurança Pubhca. uma vez
4ue o art. 144 da Constituição fed~'J"al, ~stabelcee qoe a Sl'~'!mm~u pública ê dever do E.!.ta<lo brnsilciro.
direito e responsab1htladc de lodo~. Ou se;a. é uma re~ponsiibilid~de comp<milhada ernre os JO\emos
federal. estadillll e municipal. Ela é eJ<:erdda para a proteção das pessoa.~ e do patrimônio. bem como para
a prc~~-rvação d:i orJcm pública. Scntlo a ~~gurum;a pt!blica uma rcsponsal:iilidu<lc de tudo~. cada c~fcra
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~o governo lem o cmnprom15so de realizar investimentos parn melhorar esta ãrca. A criação do Si5tema
Unico de Seguran~ Pública •SUSP. é considerado um marco dh1sórlo na história do pais. O Sistema
(;nico deSegur4nça Pública - SUSP, dú arquit..:turu uniforme ao ~ctor<1m âmbito nacional e prevê. altlm do

Nacional tlc Direitos Humanos - PNDH 3, n:pre~cnta mms um passo largo nesse proceuo hist..írico de
consolidação das orientações pnra concreti:n.1r a promoção do~ Direíto5 1-lumanos no Brasil. Entre ~us

· ~ c S clã Pobtrca Nacional de Scgurançal'il6Tica e Defesa SocJai (PNSP
.
foi criada H Lei Federal nº 13.675, de l l de iunho de 2.01 S, sob a coordenaçiio do Ministério da Justiça,
estabeleceu cmnpetêncJas, princlpms, objetivos, estmtCgJ11s, meios e instrumentos pelos quab de\'e ser
rca)i7.aJa a atuação do Estado 110 âmbito <la sci:urimça íiblica e re ulamentada, no âmbito da União, lo
Decreto 1-cdera! n" 9A89, Je JO de agosto de 2.0! lt, in~lituindo, como instrumentos centrais ito ~is1ema,
de um lado o Conselho de Segurança Pública e Defesa Social como órgào de discussão e legitimação das
pohtic:.i~ e dos plafüls de ~egurança {]Ue del'erão ~er igualmente criados, parn os mesmos fins, pelos Estados,
Di~trito Federal e munic1p10~ e. de ourro. o~ mecanismo~ de contn,le, de tran~parência. de prestaçilo de
contas. <k C8pu,.:1taçiio e \alonzaçiio d,:i~ profissionai~ de segurança pública.
No ano de 2.017 foi anuncmdo o Plano Nacional de Segurança Pública, tendo
por objetivos a reduçào de homkidios dolosos e femlnkidio~, a redução da violênda contra II mulher, a
raciona!imção e modernização do si~tema penitenciário e o combale integrado à criminalidade organi1.ada
transnacional. Foram e~1:abclccidos objL1:ivos e estratégms a serem implcmcntlldos mediante os programas
lemático$ em todas as e~feras da federação.
t:m do~ objefivo.~ do plano visa fortalecer a atuacão dos Munidpioh na~ ações de
pre~nçiio ao crime e à violência, sobretudo medil\nte uçôes de re0rganização urbnnistica e d~ defesa ~odnl
e define esm,tégias, tais como:

mterdepcndenc1a dos d1rc1tos. O dcbâ.!e publico. cm e~ca!a no~Jom1l, para elaboração do PNDl1~3 coincidiu
com os 60 anos da Declaração UniveThlll dos Direitos Humftnos e com a rea!iwção dn 11º Conferência
Nacional dos Direitos Humanos(!!' CNDH).
O terceiro Pro,rama Nacional foi instin1ido cio fkcrcto Feelcral ne 7.037 Jc
21 de dezembro Je 2.009, e pelo Decreto Federal o" 7.177, de !2 de maio de 2.0lll, Íncorporando u.~
resoluções da 11' Conferencia Nacional de Dirdtos llumanos. abortando as questões das áreas referentes a
segurança alimem ar, educação, sallde, habitação, igualdade racial, direitos das m11lheres,juvemude, criança
e adolescente, pes~oa~ com deficiência, ido~os, meio ambiente. ~lc.
O PNDH-3 concebeu efrtivaçào do~ elirdlo~ humttnu~ como umu política de fat~do.
centrada na dii,!rndade da pessoa humana e nu eriaçilo de oponunidadcs para que wdo~ e todas ro~sam
desenvolver ~eu potencial de foana hvre. autónoma e plena
A Carta Constitucional inclui entre os fundamentos do l::st11do brasileiro a cidadanin
e a dignidad~ da pessoa humana. ,:stabclccmJo como objetivo prunordial a <..-Onsm1çãu de uma ~,cicdHdc
livre.justa e solidária, além de comprvme!cr-~ com <l dcse1JvCllvimento nadmml. a errad1cacàu da p11bre<'.ll,
redução das dchigua!dadcs sociais e regionai~ e a promoção do bem-estai de tod,is, sem p1cco11ccih1., (lU
dbcnminaçílo de qualquer tipo. E obnga o pe!s n regei sum relações in1ernacionai~ pela ore~ni,;nçia rlos
Direitos Humano~.
Dia11le da Consdlt1i.,:Ao, o~ F~taJos, ,.:kladc~ e munidpios, tém 1:1 r.\.,ponsab1l1Jade
ik ganmlí1 <jUI! (11> Jirt!iUJ~ t! a~ prauc.i~ in1crnas eorrc.,ponda1'11 ao man<lato ,!,, íJ1rci10 lnteniac1011al ,!~
proteção e promoção os direito~ humanos. O poder municipal tem sido cada vez mais re~salfado pela
comunidade intemac1onal como componente estrafégic,:i para o dc~envoh-imen!o de ações que resultem
cm um efetivo re~peito aos direito,; da pe~soa humana. O fortaledmt!nlo do pupd do poder ]oC'Jl paro
enfrentar os problemas como a exdosiio social. loma-s,: um dos novos parndigma.s 1.10 de prvmoçilo do
desenvolvimento humano ~ustentávcl.
A Co(,rdenadoria da Cidadania e dos Direi~ Humanos de\•erâ tratar d~ poUtka~ para
diverso~ :l'Cgrnemos e seni respons:lvel pelo diálogo, elaboração e implantação de políucru. pí1blica~ para
grupos l'Spl'<:Íficos que devem sct priori7.ados, ~l-'ll<lo:
,ttulher: wmo mls.viio e!a.horar, pmpor. w·1lc11/or; plm1ejor e /Unw.,furo lmpfomuçii"
de políticas piíb/ica.< pam u deff'.10 dm di1Y!ilo.v du.ç mulhen.>.5 e ,•q111dade de gênero.
assim <'Orno toordenar p1vjeto.1 e pro!(rnm,,s para comb.1ter todos as /anuas de

•

- L,11111u/w u uiur1;,,Jr:iw~V1uu, "u1<l1u,pu1e~1lu.1 i,1/.,,mumci,mfaf"''" uluu~·Uv
, vnj,mla ""' up'w.\ ú1· ~.-g ... ,uu~u p,Jb/ku, u <".t1,mJ1l11 Jo uJT11JJUl'lilhum._,1111J ti"
câmeras wm tr:cnoiogia que posssbi/ite (I melhor/a dos resulsados eu red11ção dos
n1.'itos:
- Definir cstratég1u!i para que "-1 quellõe.., urba11a.v atine,1tes â ârea da seg11ra11,;-a
pUbliw Sl(/am con.templadas 110:; pla1ws diretores mu11ic1pms:
- Fomemar o de.\'<'nvolvinumto de pol//jCil.f n11mic1pal1 i,,/p/"Íns1i1uc,01101.s paro
prevenção socwl e sit11acional â vio/lncta, abmngeudo o 1usislêncir1 a egre~:;ru do
smema priJional. indllHW' por meio da Ins/a/arào de ;x,troMtOS:
- Fomentar o implementação de programas voltados ao atertd1men/o e aco/h1me11/t/
dE segnumlos :;oc/almnite vulm:rái-el~, estmwlaudo su,1 vinrnlnçiia às l"l'.Spectlvas
redes de as.d.,1ê11cia psicos:;ocial;
~ Est1m11lar o impfemenlnção de eslrategios de medio~11o de conflitos, lndusiw no
ãmhito da com,1.11/dr:!de escofor:
- Estimular a implamaçào de observatórius 1mmícipa6 paro produção e análise df.'
dod,~1 .wh,-,, ,rihwçiJ<'.r dl' vi"alê11da e ava/iar;ào ,J,, iniciativa.• de prl!vem;ào.

O Plano propõe ainda que ante~ de 1mpkmen1a, açõe~ para melhorar a segurança
da cidade, (l g<wemo municipal deve compreender como func1om1 a dinãmica da criminalidade em seu

município. Assim, Cl\da municipio deve realizar um diagnóstico da ~ituação em que ~e encontra a ~egurança
púbii,.:a e que cub~ a gcatào nwmcipal a c\eboração ele um Plano Muíllcipal de Scgurança Pública, cujas
açi:\c~ podem ser execuwda., por uma Secretana Municipal de Segurança Pública ou outro órgão que
ro~sib1hte o debenvolvimento debs11~ pollticas. Com a cnação dess11s inst.ànciab, o município pode plantjar,
m1p!emenrnr, monitorar e avafü1r projetos que tC'nham o objetivo de prevemr o crime e redu:>Jr o sen11mento
de m~e~'llrança do~ ~cus cidadãos.
Vãrias são as ações que podem ser desen votvaias através da prevenção e da cidadania
Para tsso, a prefeitura pode desenvolver poHticas de prevenção ao crime que tenham como público alvo,
prindpalmente, as crianças e os adolescentes em programas de programas de educação nas e!coles, que
trabalhem na elaboração de medidas que visem a redução da.~ ações violentas: de protissionafüação e l!17er,
com o 0bje1ivo de ocupar osjovcn~ no pt·riodo l'Xlra-clas5e evitando. dessa forma, o seu envolvimento com
ot1v1dades ilicila~ e outro~
Dentro do Sistema Único de Segurança, estão prcsemes O~ Conselhos Comwiitários
de li<'gornnça Pública , como camm de comunicaçl'to entre a população e a.~ agências re::;ponsâve1~ pela
~egurança pública no ârnbito local e Fórum, Municipaih de Segurança Púbhc11. tambêm atuant.lo como um
cuoal de cumunicaçâo entre II população e agência\ rc~pon!>{i,cis pela segurança O principal objetivo do
fórum é a coostmção de urna pohlica mumcipa! prevcm1va 11a segurança píiblica.
O MurutipJO de Bauru tem desenvolvido ações e polltlcas pubhcas comunitárias de
se•
•" atraves dos Conselhos Comun11ários de Segurança do Estado de São Paulo ou C-ONSEGs, que
fomm cnados por D.icrcto Esladua! nº 23.455, de !O de maio de- J .985.
Outra i1npona1Jte ação foi a .::riação do (OTibelho Munkip:il de Segurança Piiblica
atra\'CS da Lei Municipal ne tí.193, de 09 de m~o de :!.O 12, vmculndo ao Gabinete do Prefeito. que entre
seus objetivos destacamob a de foanulur. ern::nminhar e delibetllf JUTJto com poderes constitu!dos nu âmbito
local , hem como acompanhar a implementação dt' política., re!acionadM ao enfrentamento da violência e
criminalidade, monitorar e avaliar pollticas rub!icas na área <la segurança, estimular o de.~cnvolvlmento <lc
medidas preventiva.e; e ~ócio educativa.~ entre nutra~.
No ano de :!.OU, o Conselho Mumc1pa! de Segurança do Mumcipio apresentou o
Plano Municipal de Segurança elaborou estudos sobre o nssuntv no municipio propondo ações vi.sanda a
redução do uso de drogas e em espec1al ao cnfrcntamcnto ao crak, visando seu consumo e seus efeitos por
meio de aç.."\c~ u:,si~tcnciafa; melhoria de s,·gtmrnça nw. c~cola~, <lefcsa do pauimõn10; dcfo~n da ordem e
tranquilidade pul:>11ca; melhoria nos programas de ilummaçiio pública entre outro~.
Várrns oulnt~ ações tem ~ido desenvolvi.das pela municipahdade, porém há
nece~sidade oa crmçào de um órgão 4ue poo~a in1egr2re~~a.~ ações nlém de oarcumpnmento ao estabelecido
r.o Plm10 l\'.acion:.il de Scguran,;ll Pllbl,ca.
V1~a também criar a C"oordenadona Ja Cidaoama e Direitos Hwnanoo, pol~ o
reconhccimemo e a incorpora~ão dos Dird1os f Jumano~ no ordenamento saciei. polinco e Jurldico
brasik1ro resultl\m de 11m proce.s~o de conquibtru. his16ricas, que ~e materializaram na Coru:tirníção de J 988.
OesJe então, aYam;o~ institucionais vão se acumulandn e começa a na~cer um Brasil melhor, ao mesmo
tempo em que o cotidiano riadonal ainda (· atravcb~Bdo por violações rotineiras desses me~mos <lircllo~.
A~ direm,.e~ naclonai~ que onenl.am a arnaç5.n do poder pllhlico no ãmh1lo dos Direitos Human~ foram
descn,,,olv1dru, a parm de l 996, ano de fançan1emo do pnmeiro Programa Nacional de Direitos liumanos
- PNDH l. Passado~ mmo de dez ano~ do fim da ditadura. ru; demandns sociais da época se cnstahzaram
com ma10r cnfo;,e na garantia dos direito~ chio <' pohtic0~. O Programa foi revh.ado e atualizado em
2()02. wndo amplmdu com H mcorporai;fü, do• direito~ cr,mõmicuo. ~odais e culturai~. o que rc~u!tou na
publicm;à<-' dC> segundo !'rograma :--.acmn:il de Direitos Humanos- PNDH 2. A terceim ver~iio do Programa

av:m~-o~ mais robusto~. dc~taca-~,·

11

transwri.alidade e intl'T•ministcrlalidadc de sua., dirctn7cS, de s,•u,

áfscriminaç,io e preco11cei10.•:
Diversidade de Gênero: respon:;à,,e/ por fonn11/ar; articular; propor e mm1itorar
p,1Htica.1 púh{ica.< qu« v1:vf'm à pmmoçiio da d,ladonu, p u. garantiu dl! J;,-,,;u,.,.
/migrai/la: objeuvo arllcufot 11.1 po/i/icas púb/icu!i migrotóniu 110 m11mdplo de
forma trons1'eTSof, intersetorwl e mlef!iecn:wrial?
Pt1pulaçQo de Rua: tem como objeuvo artirn/ar u gestão 1ru11S1'erso/ da.v u,;õe:,
pllblicas voltada~ u esta com11111d<1de, pau/tida 1lll umpliacàa do diálogo íXJm
organi;:.açôe.,· da s11ciednde ci1·il e moyimemos sociab·:
Criança e Adolescente: tem por finnlid11de coordenar e acompanhar IIS ações dt
pi-omoç11o, defesa e proteçiio dos dii-ritos das crianças e dos adolucen1~. or11ando
Junto às i11stâncias que fommlum e executam politicas pl/hlica.< mltada.v a es.va
p()puluçào. em co11so111ind..i com o Es1aru10 da Crim1ça e do Adofe.,C'ente (ECA) e C/S
flnhns dt'coi-renle.t da Política NacionrJI de DlrcitoJ H1mw110,, e du Polltirn NacionQ/
dos Direitos !furru11ws de Crionças e Adolesct'n/es:
Pe.v.-coa Idosa: como ohjet/1'0 arlic1<lar e inli'grar a.\ palirica,,· piíhlica.1 paro
pessoa.< idwas jumo aus Orgào:; do odrninislra,àa pública mwtic1p.,I. Pr,,m,,w a
pm·ticip(l.r;ào ,uiva da pe.noa ido.ru 1<0 ('S/nlfun,çiio du r,,J,: de pmln;ào,. dt:fr.,o do.,·
dlidw.~ da pessm.1 idwn. Ap111a e dá :;upvrt(' no Com.,•lho Municipai do ldom, ,1ue
1Y!presemo a papul,i('iio Ma.m:
/gua/dtu!e Racial: :;urgiu como 11m ,irgifo i,J{rado à pn,mo,;iio ,1,. 1g110/dudP racwl,
que trabotha com o tema de ni.mein, ml!ltifo,eu,da: xcmif,Jbü,, quesrôt·S h11ic-'l.,.
/11!0/rrâncla corwlatas;
Po/itic11s sobrt' Drogas: r11·1icu/ando m1cm1iw1:; e apoiando proi<'la:; l'O{rodm, para
o pmmfJ{'ii.o e defesa dos direiro., humanos e da flf1Nicipa,;,fo .wcinl no âmh110

e

municipal:
Pes:;oru de~apnreeidos: de.<mv,,/ve e1·1il 1'111p<'11lmdo em melfwr..ir o cvn/wr,memo
e " wmpree11.>âo de prohlema'i rc!acion,1dos ar1 J.,.rnpurcc1me1110 de pt:~-.•oas r
a11menwr a consciemizaçâo Johre o e.-cp,;rtên.·it, do miµo("fo nOJ .f,miifiarw q11anrlo
um eme querido e.uá de.,aparecida;
Ed'6t:Uçâo em Direi10s Humuno,1: criada mm ofi11alid,uil" dl" Jl'u11mlre1 J'{)Íiflrn,
púhlira, a pill"lir das J1rt:'lri:1~• e.,1ohderida.,· no !'Iam, Nw;ü,11,1/ de U//"1'1111.f
Humanas

A Coordenndoria também irá atu:IT etn coajunto com o Conselho Munfcipnl, criado
pela Lei Municipal n" 6.069, de 09 de maio de 2.011. vinculado dJreta111ente ao Gabinete do Prefeito
Murncipal.
Nosso objetho 1ambém vi~H criar a Conrdenad(lrin da Ju,•emude. uma l'eL que essa
coordeimdoria deve resguardar um cnrãter geral. de 11umnomi11 e au mesmo tempo d<l interligação com o
conjunto do Governo (e não com um setor e5[lé!clficol, dessa fonnn. a roordenação Municip:.il de J11ventude
dl'.'\''-' estar dirctamcmc ligadn ao Gabinete do Prefeito. A referida proposta de cria~·ão, como ~e observa,
~isa incluir 11111 órgão gestor Je políticas públicas ele juventude• .::om as d1relrii~. objetivos e eslnnégiw;
destinadns 6 fomemar c coordenar as ações c!ll favor da JUvcnrudc baurucnse oom 6 sociedade civil. A
referid11 indu~ilo lolllll•Se indispensável devido a urgência de polllicas espedtkns para esse segmento
populacional da sociedade brasileira, vulneráveis a questiie~ como des,:mprego, violência, droga~ e às
mazelas dccorrcntc.s da falta de inve5\Ílm:ntos em educa,;iio. suúde. cultura, esp0r1cs.
hxperiêndas hem sucedkla~ - realizadas lanto no Bra~il goanlo no exterior
demonstrnnl que e$tHTiularo protagonismo juvenil e e força criativa do jovem most:ro-~e eficaz para enfrentar
os desafios gerados p(lr este quadro critico. Para isto, o jovem deve ser encarado C-Omo sujeito, como
pessoa capaz de panic1par. ampliar, influir e transformar projeto~. prog:rumas ~ atívidadc;; ímplem,·ntadus
pelo go~emo ou pl'l11 sock-dadc civil. A 1itu!o de esdarccim~'"Ilto. cumpre as~e,ernr que u juvc11111de tem
füdo abordado com redobrado otenção e prioridude. seJn por pane do legislador federal. sejo por pane da
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Admini~1ração Pública M1.m1cipal v111 Poder Legislativo e Executivo, merecendo d.:stllque: (1) os dRdos
apn:~entados pelo CENSO de 2.010, que apontou que o Munidp10 de Bauru p08Suia uma população juwnil
de 87.755 jovens, o que corresponde a mais de 25,.5% (vinte e cmco por cento) da população; (H) o an. 227,

'

e ao jovem. com ab.soluta pnoridade, o d1reiLo ã vida, à sa\ll.le, ã alim~'lltllçào, â educação, ao la:rer, ã
profissionahzaçàu. ã cultura, à dignidade, ao respeito. ã liberdade e â convivência úuniliar c l'Omunitária,
além de colocã-los a salvo de toda fonna de negligênda, discriminação, exploração, violência. crueldade e
'

'

e dispor sobre os direito~ dos Jovens. os princípios e diretrizc~ dW'i à5 políticas pliblicas de juventude e
o Shkma 1'acmnaJ de Ju\'Cnmde SJl',AJUVE. O si~t~"'llla c:.uibc\ccc que: a) que a~ po!!tica~ püb!ica~
de\c111 ~cr reg1dal-o, cm filntcse. pelo~ principio~ da: pronmç.:io da autonomia e emancipação dos jo\·cns:
,alori1.ação e promoção da panidpaçilo social e polluca, de forma direta e por mem de suas representações:
promoção da cnatívi(fade e da p.anicipaçiio no desenvolvimento Jo Pais, reconhedmeoto do jovem como
sujeito ,Jc Jireito~ universais. gerarionais e singulares; promoção do bem-estar, da experlillclltação e do
desenvolvimento mtegtal do Jovem: respeito ã identidade e ã diversidade individual e cole11va da juventude:
promoção da v1da segura. da cultura da paz., da solidariedade e da não discriminação: e valorização do
diálogo~ CO!lvivio do jovem com HS demais geraçõc~: b) que os agenles pllblicos eu volvidos com politica~
púbh..:a~ de juvt.'!ltude devem ob~lTVar, cm sloLe~e. a~ scg1iimc~ direlrizcs: dc~onvoh•cr a intcrselOnalidadc
oas políticas e:;1rutura1~, programa.~ o ações: 111centivar a ampla participação Juveml cm sua fonnu!ação,
implementação e a\'ll.liação. an,pli111 a., ,.Jten1atiVa.\ de illl\CJ'Ção Micia\ do jovem, promovendo programa.~
qne prlomem o seu desenvolvimento Integral e partlc!pa.çào a.t!va nos espaços decls.'Jrlos: proporcionar
alendimento de acordo com suas especificidades pernnte os órgãos pübhcos e privados prestadores de
serviços A população, v1sa11do ao gozo de direitos s1multaneamente nos campo~ da saúde, educacional,
econômico. soem!. cultura! e ambiental; garantir meios e equipamentos pUblicos que promovam o
pmdu<;iiQ cultural, à prática esportiva. à mobilidade tcrricorial e á fruição do Lcmpo livre: promover
a
o tLTiitório 1;omo csp11ço de nuegraçilo: fortakcer a:, relações institudonais com o~ entes federados e as
redes de órgãos, _gcston."l> e conselhos de JUvcntudr; cstabelccn m~c,mismos qu,,: ampliem a gestão de
informação e produção de conhecimento sobre juventude.
Considerando que em 13 de julho de 2.010, a palavra jovem foi incluída na redação
da Constituição Federal, alterando a denominação do (,ap!tulo VII e modificando o seu an. 227, para que
os jovens t111nbfan tenham os seus direitos garantidos com absoluta prioridade oíio só pelo Esw.do, mas
também pela sociedade;
Considei-ando que, a Lei Federal n~ 12.852, de 05 de agosto de 2,013, institui o
Estatuto da Juventude. que e:mi.belt:CL' jovens a,iue!as pessoas com i<lade entre 15 (quinze) e 29 anos (vínte
no,•1" anm. de idade). 1endo como principio a p.a11ldpaçilo dajuvcntode no des1"molvimento do Pala;
Con51derando que, o Municlpio de Bmrru segundo o Ceru;o de l.010. prn;&m uma
população Juvenil oc 87. i55 (oitenta e sele mil.setecentos e cinquentD e cmco JOVCTI~) correspondendo ma1~
de 25,.5~,. da população:
Considerando que, (1 município de Bauru eslâ cm processo de criação do Conselho
Mumc1pal de Juventude de Baurn (COMJ), que tem por finalidade formular e propor diretrizes da ação
governamental, voltada a promoção de pol ítlca.~ pliblica.~ para Ju,entude, desenwilvendo a intcr~etorial idade
da.~ politicas Cl;lruturantes, programas e ações, junto a administração pública. ,':!ltre outros objetivos afetos
ao conselho referenciado.
Diante do C.'-poslo :i Coordenação de PoUticas de Juventude que tem como finalidade
llSSO:$SOtar, as.,1st1r, apoiar. articular. cnar e acompanhar ações, programas e projetos voltados à juventude
110 m1uh<1 de proporci,mar pmlagnni~mn Juvenil e a panicipação polhica dos JnveM, reparar ou compensar
diíi<:uhlades d<: accs.~o do5 J0Vens a bens e direitos, bem como Uilr visibifüfode à temática Uil juventude na

J.

\'i~a lambem cnar a Coordenadoria da Pe~son com Deficiência. sendo extremamente
nen-ssârio, mna , ez que a popoloção com deficiencia no Bras1l tem crescido em decorréncia do aumento
.~tanv11 de vida da pop1.1Jação. e da viol~ncia urbana {nssal1o5. v10lêncin 110 trânsito. entre outros
n
alterando paulmmameme o perfil desta população que, antenormente, era o de deficiências
ge
pur doenças
Os pnncip1ob da Convenção S<1hre o~ Dh'C1lns do Pessoa com Deficiência, sul'gJu
para promover. defrndcr e garnntlf condiçõe~ ,le vida com dignidade e a cm1111cipaçiio do~ ciJadão~ e
cidadã, do mundo que aprei.t:ntam alguma deficiência.
A Constituição Federal/!!!!, no artº 3º dispõe como obje1m1s fundamentais.
promover o hem de todos, sem preconceitos de origem. raça. se:>.o, cor, idade e quaisquer outrns fmma5 de
d1scnmmnçiio.
A Lei Federal nº 7.R53. de 24 de outubro de 1.9R9. institui a Polínca Nacional para
a Integração da Pcs~oa Portadorn de Deficiência, que compreende o conjunto de orientações norma11vas
que objetmim 11ssegurar o pleno exereicio dos direitos indíviduarn e sociais das pessoa_\ portadoras de
dcficien~ta
Sendo compdência dos ôrgiios e da~ emitlade~ do Poder Püblico ,issegurar â pessoa
portador.i de defü.:1ê11ca, o pleno e1,.ereicw de ~eu& direitos básico~, inclusive dos dírellüli i. cducuç/lo, a
s.ao.de. ao trabalho, ao despono, ao turismo, ao lazer. à prev1dênciasocial, à assistência wcml, ao trnnspone.
ã edificação pública. ã habitação, â cultura. a(l amparo ã infüncia e ã maternidade. e de OutTIJ5 que,
d...-.::orrenl<:l'. da ConsliLuiçíio e das leis. propiciem ~li b"m-eM111 pessoal, social e ee<mômicu.
Amda. ~'tlmO ins!rumcnlos da Po!it1ca Naci011a! para a lmegraçào tia Pessc:m
Portadora de Deficiência, temo§ a articulação entre entidades J!.OVCrnamentm~ e não-governamema,s que
tenham re.~p,om;abilidade,; quaoto ao atendimen1o da peRiou portadora de deficiência, em nivd federal,
estadunl, do distrito federal e mun1c1p:i.l.
1'.o que se refere a Lei Fedem] n" 13.]4t,, de 06 de juUio de 2.015, dispõe sobre
o fatatuto da Pe~~oa com Detie,êncw.. que tem por finalidade assegurar e prumover, em condições de
igualdade. o exercic10 do'- direito~ e das liberdades fundamentais P<')f pcs~oa com defic1êne111, visando ã sua
:ndu,ã,, s,,('J.<1 e c1dadanrn
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Coloca ainda, que a pC5bUll com d'-"lkiência tem dircik> a receber atendimento
prfontáno, sobretudo com n finnlidade de proteçilo e socono em quaisquer circu1i.stiincia~, alendirnento em
toda5 as i11sti~iç.ões e serviços de atendim~nto 110 público e disponibilizaçiio de recursu~. tanto humJlllos

cabendo :m poder pliblico ganmtir a dignidade da ~oa com defidência ao longo Je toda a vida.
Desta forma, destaca-se a imponãnda da implaotm;âo da Coordenadoria da Pessoa
com Defici~ncia. que tem C-Omo rrupósito promover a ·,n~t:rção so.:ial e criar condi~õeh para uma melhor
exercido dos direitos da pessoa com deficiência, proporc'lon:mdo sua participação social.
A rcspccti~'ll Coordenadoria. terá como responsabilidade a fom1ulação. proposi~·iio,
~1abelecimento c coordenação dns politkas públicas voltadas 3 defesa e promoçiio dos direilos d~ PcsM>as
com Dt:ficiências, realizando II aniculaçiio e inter!ocuçâo das políticas públicas de forma a garantir o aee5so
à pessoa com deficiência ã saúde, educação, transpnne, habitação, esporte, Jazer. cultwa, nssis1ênda social.
trabalho. habitação entre outras e ser fomentadora de parcerias colll Organizações da Sociedade Civil e
outros órgãos.
Ainda, possibi!hará o asscssoramcnlo técnko ás Orga□ izaçi,es Não Govcmamentais
para que os serviços e progra111as de atenção ãs pessoas com deficiência se organi7ern como urna rcd..: d.:
atendimento á pessoa com deficiencm.
Entre as ações da coordenadoria, estão previstas 11s Cfimpanha~ púl>licas de
con~cien11zaç.iio em cnajunto com o Conselho M1.1nidpal dos Direi1os da Pessoa com D.,:ficiência COMUDE: medidas de pro1eç1ío e segurança voltados á pessoa com deficiência e ações que 11.amntnrn n
acessibil!dade nos smcmas de transpones., equipamentos urbanos e a adequação dos e~paços püblicoi para
garantir a circulação dessas pessoas, eliminando-se as barreiras exi~tentos. garantindo o respeito Je ~eu~
direito~ fundamt'lltais como individoos.
Outro 4ueijlão unpre&cindivel. é a H11Ículaçilo Cll!ll órgàll!, de iniciativa privada p;1n1
eorM.JS <le capacitaçilo e formação das pe~soa5 com defk1êndu, prnp1d:indo ac~50 no trabalho e l"lllprt'go.
Ressaltamos que a Coordenadoria, adotani toda.~ as medidm; nece5sária~ para a
proteção e promoção da pessoa com defidência.
Tem o objctivo lamb.!m de ,;riar a CoonlenaJona dos Dircilos dosAnim:its, uma vez
que a a Constituição Fedem[. art 225 e a Constitoiç:in do Estado de São Paulo, anigo ! •J.\ di:lerminam. qu<:
o Poder Publico, envidara esforços para desenvolvimento de politieas publica.~ de bem ei;UJr animal. 1ondo
por obrigação a proteção da fauna, lemos que a importância dtl inslituiçãodc uma C<Jorolcnadmia c-~p~'i'IÍIN
para tratar de assuntos relacionados ao~ animai& e~!a paulada na lcg,a1lidade
Considerando a.inda o Oe<,Teto Estadual n" M.188. de 17 de abril de 2.0!9. que
rcorgarnza a Polhica e o Sistema Estadual de Defesa dos Animais Domést,cos das familias dos Canideos
e Fel!deor,, bem como <1utros diplomas, nos quais preconizam que o~ municípios poderão pan,cip.ar
com proJetos para desenvolvimento de politicas de bem estar anima! utilizando-~e de verba EstHduel, e
1mporumte criação de órgilo que trata especificamente destes assuntos ,oi Ilidos uos animais para gerir estes
projetos, execuw.ndo--os.
Outrossim, além de cwnprir M ditames legais., a criação da coordenadoria se
mostra como uma atitude moral humana, tendo guarida no fato de que, 5e constituindo tal órgão dentro
da administração Municipal, serão especificas as po!iticas parn os animais, refletindo no bem estar da
sociedade. haja vista que animais e hu111.11nos e:;tiio totalmente interligados no meio social, seja nrb~no ou
rural.
Ademais, con51derando a~ políticas exi~tcnle. na cld.ide p:ira os animais, como
programa de castração municipal da secretaria do meio ambiente e o programa do ca.~tra~móvel da sccn:1aria
de sallde, bem C-Omo a fiscalização de maus tmto~, a □l-<.'CSSidade da eoordcnsdoda se da. para amplia,;ão
destas polltica~ através de coordenuçilo especifica, o que possibilil!I que especialista na área dos dirdt01,
animais {o coordenador) possa trabalhar para o floresci.mcnlo de m•va~ poliuca~.
Dcstarte. con.~iderando o~ reclames da população, e a necessidade de se instinur
centro de reabilitação de animais, com ahrigo municipal, campanhas pcnminentcs de adoção, Hlcndimcn10
publico, oricmação vetcnnârio, etc. bem como ouvidoria especifica de maus trato5, hâ t111c se ler um órgiiu
para coordenar tais ações.
Considerando que outros municipios.jã possuem ór~ão da adminimação municipal
sejam e!es {secretaria.~ de direitos animais ou coordenadorias) Baun1. e1dade modelo em muitas politie.a.~
deve acompanhar o movimento de inclusão do~ m1imai~ na esfera de preocupação da administração.
Por fim, é extremamente importim!e a criaçJo da CoordeTlfld(irla parn po5~ib1!imr que
as lei~ municipai~ e estaduais com pouca ou nenhuma (1!,ser\'ãnc1a, sejam .;olocadas em prn!JCII, fazendo
desta fo1ma a vontade do nobre legislador. que tanto ,e empenha pum regular us relações humana~ e
agora também, humana e animal visando: a) pre,,.ar pela ordem n,nstírucion11I e aplicá-la de acordo oom
a legis!açiio infraconstitucional, lntand,:, para qUI" os dispositivos legais sejurn aperfeiçoado~. envidanJo
esforço~ para qu,: 11 legislação fedem!, esmduul e municipal ap)icàvel no 1111e mng,.. à prote1·lK.l e de-let<U de
iodo e q11alq11er 1toimal não humano no e-;tado de São P:iulo sc-}'J respeita,fa ~ 1mpkme11tod-.1 11,:, território
do es!Ddo de São Paulo; b) colaborar com o Con.'ielho Fl•,:km! da Ordem do~ Advogados ,lo Brnsil, com
as Seccionais da OAB cm território nacional, bein C0llll' com Iodas a~ Sub~c-çôcs do e~tado de Sào P1mlo,
agindo cm caso de ínércia, mexi~tência d(• Comissõc& de Proteção e Def..:~a Ammal e Comlssõc~ de McioAmlliente nu cm cus,:,~ mab gmve&. de impacto que c:-1ceda a região afetada ou, ainda. Ptingindo apenas
a região ou Subseção invocnda por paniculares, advogados, Ong~ ou órgãos públicos, não lenha lograd<l
b.1to em atingir a excelência, o objctho inicia! <lu dchcnvu!vim.:11111 de ações m::ces~na~ e não tenha a
pos!1b,lid>1dc de ulilll.Jl\•ão dos r,:eun;,:,~ inMhucio1iais o! po!l licos 11frtos ll Sl"t'l'1onal. b~-m como de rck,!lncia
1al qut: possa afoi.a., a lnstlluiçào da OAll-SP de qualquC"T form:i, ~ua imagetn, ~ua~ Comi&.ões, Cl•nselho.
D1retona ou l'res1dtnc!a.; e) fomentar a cnação. manuten,;âo e desenvolvnnento de Comissões de Proteção
e Defesa Animal na~ Subser;õci; integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Seçãn de São Paulo, bem
eomo. diante da inexistência de Comissão Especial. estabelecer contato e planos de ação conju11tos, cm
caso de necessidade e &ub~idiari:1meme, com a~ Comissões de Meio-Ambiente daN Subseções da Seção de
Silo Paulo: d) atender com primazia solicitaçôes do Ministério Público. Justiça Comum e bpecializada.
Delegacias e Po!kia Militar, Guarda Munic1pol, Policia Amb1entnl, órgãos públicos e privados de proteção
e deíesa animal, especialmente das Subseções que integram eslll Secci<1nal: e) atender. dentro de c1itérios
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kgais, a wcrndade !UI condição de denunciante, orientando-a~ e encaminhando-as nos órgãos legais
competcntes para tornada de 11rovidência~ mvest1gaçi10, oferecimento de denúncias. processamento e
puniçilo, t•mp."llhando esforços pard atuar como conciliador em ca.~os concreto~ do mamHrnlm, a animais.
..
..
o·
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CARGOS EM C'OMISSAO E l'UNÇOES DE
CONFIANrA
ASSESSORADMTJ\lSTRATIVO DO GABJl\'ETE
....

e () 6êm:"e5tar dos an1ma1s domesueos, domest1c11dos, silvcstiês. cm um mc10-amb1entc cqu1li6radõ.

ASSESSOR DE IMPRENSA (EXTINÇÃO)
ASSESSOR DO GABINETE
ASSISTENTE DE SECRETARIA (EXTINÇÃO)

Estabelecer convênios pnoritários com o Ministério Públicos Estadual e Federal, bem como com a Ju.sti(;n
Comuni e fapedali1ada; gl fomentar e coordenar atividades educacionais e con~cientizadorns da sociedade,
_,
, ..
., ..

" '
'"
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diver,:o~. envu!vendo órgão~ de intcn::~se da 11roleçiio e deresa animal, )evando às pessoas a pos.sibilidll.ck

de cumpreenderem a legislação brasileim de proleçào e defen ammal em vigor. bem como a nonnariv;;
nfiei,igena e n<IB~fl 11osic1onnmenro frente ao~ di5positho~ legai~ e tratados internacionais; b) empenhar-se
na apr.:~entaç~o e aprovação de proposições legislativa~ e dos demai~ poderes junto ao~ cmtc~ munic1pai,,
~~1adu~J~ e !«lcrn1~, pura rm& de apnmuram.:ntu e n:gu!amcn1açllo ,Ja lcghlaçiiu c nurmijtizaçào ,Jc prut<'çàu
Mmial alua), bem como envidar esforços para cdtar que projeto.~ de lei e congêneres, na esfera dos entes
legislativos, executivos e judiciários, sendo prejudiciais a prokçào ã fnuna, lato sensu, sejam aprovados
e executados contra a Carta Magna e o Principio da Lcgahdade e i) esmerar-i.e pela inovaçilo legislativa
dentro do escopo de pro1cgt:r, defender e c!c.,.ar a cond1çilo dos anim111s niio hunianos II sujeito dl· direitos
no ordenamemo jur!dic<J bra~ll ciro e agravar 11~ penas de mau~-!rato~ infligido~ aos 11nimais com flns de
resguardai-, dentro rui atual legislação vigente. :is condições ncccssãrias para sobrcvivCnci11 das cspêcics e
dos animais sem distinção.
Vli;a tambfm estruturar e tnmsfrrir a Coordenadoria de Tecnologia de lnfonnação
du Sccrcmr!a Municipal de Econorula e Finança~ rara o Gabinete do Prl!fcito. uma vez que Stl3s 111lvlda1ks
tem o objetivo de atenrler a demanda de Ioda da Prefeitura Mumc1pal de Bauru, este órgão e~l.á com uma
e~trutora completamente ultrapassad11, uma vez que foi cnado há mais de vinte e seis anos, sem que
~ qualquer reeslroturação, trazendo mmfos riscos para o banco de dados do Municlpio.
Nos~o obJctivo tamhém ê tran.,ferir a Divisão de Compras e Licitações da.~ Secretarias
Mumdpais deAdmini~tração. de Saúde e de Educação para a Sc~1"ctaria Municipal de Economla e FmançaS.
assim a nquisiçiio de produto5 e serviços senl gerencfodo em urna imic11 Secretana, facilitando e ag1]11..ando
tomando cada vez mais eficiente as licitações da Administração Direta.
Visa também e,;tinguir a Secretaria Municipal de Planejamenlo e crmr a Secretaria
Munklpal de F1~calizaçilo e Uccnciamc11to, com atribuições de realizar a política de tisca!izaçào do uso
e a ocupação do solo, especialmente da zona urbana e o Instituto de Plane;amento e Desenvolvimento
de Bauru com estrutura orgam:uc1onal de Secretaria Murnc1pal 11ma vez que em '.!,O 18 sua pop11iação do
Municlpio de Bauru foi estimada pelo !BGE em 374 272 habitantes, com grandes demandas soei ah e uma
grande parcela de seus habitantes dependem de açõen da~ política., publicas. Em relação a infra e~trututa
urbana. com crn;;ríos de regiões bastante desenvolvidas oom o1crecimrnto de serviços públicos e outros
omda rom grande~ demandas. O GO\·cmo Municipal a1ravé~ de BUII estnllura organi:au:1onnl 1em bu~cado
atender e pre510r ~ervtçO!, a comunidade. Porém. entende que após a ultima atualização de seu organograma
,1ue n.:omeceu h/i mab de :'.O :mos. h/i necessidade de ad.:-:iuação e modernizaçã,J na govemança publica
<' .ar11 ...11laç:io com óigào~ públicos dm:rso~ ~coma ~oc1cdade civil organizada. Dentn: essas mudança~
rropüc" cm1çfü• da Sccrc\ana de Governo,
A Secretaria de Governo, terá. a nus~ão de Governo (SegovJ de assistir no prcfeíto n.1
\Ua represeniaçào civil e na~ relações com autoridades mn geral. contribu1r para a fonnulaçào do Plano de
Ação do Gm emo Municipal e de programas setoriais do Gab1ne1e do !'refeito, promover u integração da.
população ao processo de ge.stão pública municipal e a~sc:1.~orartccnicamentc o Poder Executivo Munici11al
na anicolaç~o e acompanhamento. análise e mntrole dos a~sunlos relacionado~ ao., .'.,rgãrn, no iimbilo
federal e estadual, promover a relação institucional do Poder Executivo com o Poder Legislauvo.
A Secretaria Municipal de Governo alêm coordenar a arliculaçào polftica, visando
o fum:lonamento eficiente e a mtegraçlio do poder executivu ao público t:m gemi, ~erá. de auxiliar e
representar o Prefeito Munu:ipal em suai; atribuições legais e atividade~ oficrnis, 11ss1m l'UIDO em SUU!i
funç;x~ adminrstralivab, políticas e sociais.
A Secretaria poderá amda, a.~sumiroutrll6 atribuições a criti:no do chefe do executivo
com"· • ~11hsidiar u Chefe do Ellecutivo Municipal no integração dos mun!c1pes para melhor conhecer
o . ,· necessidades da comunidade, direçwnando de maneira 11recisa II sua ação; b) promover o
<l<.:
1vimcnlo <lab rdaçõcb entro o ElleCullvo e OUITT!b órgãos governamentais, administraç~o cinpresanal
e piih!ico cm gera!: e) promover a identificrição entre a opiniiio pUbhca e os objetivos do governo: d)
promover a inregração e articulação dob órgãos nmnicip"is vi~ando à eficiência dos programa~ e projetos;
e) promo\'er E relação !nstirnciunal entre o Poder Legi~lativo, l:xecutivo e Ju,Jiciãrio a fim de diriami1ar as
relações enm: u,, esfera., do~ Podcrc.!i Federal. Estadual e Municipal. e com a SOl"lcdade Civil Org-.imzadll
e Scgmemos Reltglo.\os; f) propor e arompanhar a implementação de mecanismo de democmtiwçilo da
gestão no~ diferentes órgão5 da administração pública e g) incenuvar, propor, acompanhar e mt1cu!ar a
implemrntaçào de diferentes canais de interlocução do governo com a sociedade civil em torno dos projetos
de intcres.~e <la cidade.
Para dar piem~ execução u esse projeto de lei, propornO!> a c>:.tinção de 02 (duis)
cargos de Diretor de Departamento. bem como a criaç~o de 01 1um) cargo de Coordenador de llabhação,
padrão de referência C-2--l, de 01 {um) corg(' de Coordenador de Planejamento e Desem•olvime11to. padnic,
de referência C-24; de 05 (cinco) cargos de Coordenador Estratégico, padrão de referência C-12, de 02
ídc1~1 <'ar,go~ dl· Secrl!t:lflll ,Jc S<!cr.:1:ina, padriio <le referência (-OI!; de 01 (um) cargo de Gcicnte Geral
,Jc C11mprns, padreio d~• rderfocia C-26. de 02 (doi~J ta120~ de Stcr~ttlrin Munk1pal. padrão de rcfcrêncill.
,J ~ub~frli(l 0ll <:iccretano \foruc1pal: de 07 (sete} funçõe~ de eonfia11ça de l)1retor de D1v1são. padr5o de
refr.tncrn c.-1" d11 1,1rade "'"!an11l do;, TCcmco~ e de 15 (quin:re) turn;ões de confümça de Chefe de Seção,
cum grnttfieaviíl' dt 20"-'o Ja 1ef~rénci11 do ~-ar~o cfotiv1> do sei'\ idor.
\~bando a adequação da estrutura OfJ!llmzac1unal dab Secretaria~ M.umcipaís ao
pmjctr>, pmpcimo~ t.1mhém a alteração do mcisu IV. do S 1~ do an. 5" e do artigo 6", da Lei Municipal
n" 3.601, de 17 de Junho de 1 9~). mclumdo no nivel hirnirqmco de subordmação das Divisões, as
Coordenadorias t• Gabinde de, Secrutiino e ainda a possibilidade dai. Secretanas Munidpab e Chefia de
(;ahmcl!:, quando nc~i.:s.~ário, ~ estruturarem em loordcnudunru., Departame1110, ou Dwisõe~.
í om ct>~a\ al!craçõ~. o qoadro de cargos cm ~ombsão. de aJ;!cntc~ po!!tJcos e de funçõc~ Je co1ú11mÇ11
de~se~ Í) ilo~. ficardo da se g.unte forma;
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EXISTENTE PROPOSTO RESULTADO

CHEFE DO GABINETE
CONTADOR GERAL
CONTROLADOR GERAL
COORDENADOR ADMINISTRATIVO
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
COORDENADOR DE CONVENIO
COORDENADOR DE !NFORMATICA
~
CORRF.G~DORADMINISTRATIVO
CORREGEDOR GERALADMfNJSTRATJVO
~
e
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
e
SECRETÁRIO DO PREFEITO
COORDENADOR DO POUf'AITMro
COORDENADOR DO CONDECON
~
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL
o<
COORDENADOR DO ClAM
COORDENADOR DE SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADOR DE ClDADANIA E DlREITOS
HUMANOS
COORDENADOR DE JUVENTUDE
COORDENADOR DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
COORDENADOR DOS DIREITOS DOS ANIMAIS
GERENTE GERAL DE COMPRAS
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ZELADOR/A DO PALÁCIO

1

1

o

OlRETORfA DE D!VJSAO

5

3
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2

o

'1

3

-1

1

o

li

11

o

24

23

-1

CHEFIA DE SEÇÃO

14

'

17
45
TOTAL GERAL
..... s: toram tr.11.nsieriaus UI 1unçao oe couPança ae u1refor oe u1v1uo e u., funçoes de curifianç1I dl'
Chde de Seção da Secrelnria de Flnaoçu para o G:11blnete do Prefeito.
Foram criados 01 Gere11te Geral de compras, 05 cargo, en1 comissão de Coordenadoru, 02 funções
de confiança dl' Dlret0res de Divisão e 05 funçõt.'S de confiança de ChefeJ de Seção,
CARGOS r.M COMISSÃO E FUNÇÕES DE
~
EXISTENTE PROrosm RESULTAL>O
CONFJANCA
~
e,
z
1
o
1
SECRET ÂRIA DE SECRETARlA
~

CONSULTOR FINANCEIRO

z

DIRETOR DE DEPARTAMEJ\'TO

o

SECRETÁRJO MUNICIPAL

~

~
u.J

O1R.E1 ORIA DE OIVJSÃO

~

CHEFIA DE SEÇÃO

u~

~
~

~
-2
41
TOTAL GERAL
.~uJ: J-01 extinto Ul Diretor de Ucparta1nento e toram 1r11.n~1eriCJa1 UI 1unçao ae cunnançn ,i..--U1retor
de Dtvisio e 03 funções de confiança dt"" Chefe de Seção da Secretaria de Flnan\"'aS para o Gabint:te dn
Prefeito e foi criado OI íimção de tonfiança de Dlrl'I0r de Dh·i5ão I! 2 íuncõcs dt conlianç."I de Cbefr
de Seção.
CARGOS EM COMJSS.ÃO E FDJÇÔES DE
FXISTF.NTF. PROPOSTO RESllLTADO
CONFIANÇA

"

SECRETÁRIO MUNICIPAL
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'

SECRETÁRIA DE SECR/::.TARIA

o

1

1

~D

o

2

2

ti:i>

l.:.IW

TOTAL GERAL

""s: tornm cnados UI .'.'iccretar10 J\-lumc1pat e UI .'.'il'Cretar1a ar .'.'iecrelana.
CARGOS EM COMISSAO E FUNÇÕES DE
EXISTEh'TE PROPOSTO RESULTADO
CONFIA'.,..A
:.:;C
1
o
SECRET ÁRU\ DE SECRETARIA
1
DIRETOR DE DEPARTAMEl'•ITO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DIRETORIA DEDIVJSÀO
CHEflA DE SEÇÃO
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li

14

9
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17
TOíALGhRAI.
., .. s: uo5 ~., cargos e funçoe1 de confiança tjue n1sham na Serretarrn de l'JallcJamenfo. foram
extintos 01 Diretor de Departamento e 05 Chefes de Seçiio. Os demnis cari:os em l'Omissl\o e fuu~
de confiança foram reaproveitados na SerretArin de FiscaJizaçiio e Lkenclnmentn.

QUINTA, 17 DE OL'1UBRO DE2019
CARGOS EM COMISSAO E FllN-,.vES DE
CONHANCA
SECRETÁRIA DE SECRETARIA
LutHtUt:NALJUR U.t:. J-lLANhJAMl::N l U 1::

EXISTE!\'TE PROPOSTO RESULTADO

o

1

1

o

1

1

1

C)r_. RE ,A,dO MUr•ICTPA1..

o
o

1

1

1

DIRETORIA D.E DIVISÃO

o

4

4

CHEFIA DE SEÇÀO

o
o

13

"

DESE1,NOLVJMENTO
COORDENADOR DE HABITAÇÃO

TOTAL GERAL
21
21
--~s: ron:im crmoos v1 .'leerctano M1.m1e1pa1, u l:'lecrctana de i:tttret.imo, UL cooraenaoorcs. U•
íunçõe~ de Confiança de Diretor de Divisão e 13 funçôe~ de confiança de Chefe de Seção.
Essa alkraçõcs são muito imponantcs para nosso Município. pois esta estrutura
organizacional foi criada para a realidade de dLrnS década~ atrãs, quando tinham os Offill população residente
de pouco ma1~ de 200 (duzentos) nu! habitantes c- demandava cstrnluras dr serviço mcnor~-s. Hoje, nos~a
cidade dl:"c of(recer condições de aknder sa1isfmoriameme aos anseios de qua!je -100 {qumrocenhlS) mil
habitan!es, com uma realidade de seTVJço~ mais complexa, em quantidades cada ve7 maiores, inclus!ve por
força de serviços transfcridns de <miras esferas governamentais p:ira u município.
Ctimpre--nos esclarecer também que este projeto, micia!mcnti.- havcrâ Impacto
mcn5a] de íl.$ 95.990,42 (novenlJ e dn..o mil. uvvm.ei,tub e uuvcnt .. ll':>ti~ e 4L<w<:ul!i e J"i~ lcllla•ub), Nu
entanto este impacto füm.11cc1ro será reduzido a zero quando realizarmos a reestruturação completa das
iodus as Secretarias Municipais com o obJctivo de trazer uma nova visão de i;c~1iio dos serviço~ plil;,licos
tem <'IIC" ~er implantada, buscando adequar ãs necessidades da população, com a capacidade de uma rápida
a~ .~ua~ demanda~ Para rnw ~e Faz ncecsbfu-ia uma maquina pública moderna. preparada rara
a~ n<"'WL'> tecnologias di~poníveis e principalmente, possibilitando ao gestor püblico atuar dentro de
•
sua area de especiah1aç:lo
Oestarle. pela rclntmeia da matérw. contamos oom a apronição do projeto cm
ques1ào.
Alene1osa~ Saudações,
CU.JDOALD<lARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
"'~
J. DESCRIÇÃO DO CARGO DE Ar.E:,,;TE POLÍTICO
CARGO: SECRETÁRIO MUNJCIPAL
PADR,\O: Subbldio do S..:crc:tário Municipal
N:fv:EL HIERÂRQt:ICO: Subordina.lo Ao Prefeito Murucipal

Descrição Detalhada:
Administrar a Secretaria Municipal. definindo d1retri7.e5, planejando, ooordenan<lo e supervisionando
aç~. alinhado~ com o projero de governo.
Admio1strar orgamzaçôe~ da esfera pública e relacionadrui.
AJmim~trar nocurw~ fin:mccirub. compras, contrato~, materiai~, ratri.mõnio, reclln<Ol> de u1fonrnltica,
.c1v1ço~ de infrac~1.rntura e informações instiluc1ona1b.
Apresentar ao Prefeito Municipal o relatório 1munl dn gestão na Secretoria.

11 - DE~C'RIÇÔF:S DOS CARGOS f:M COMISSÃO DECl,ARADOS F:M 1,EI OE I.IVR!i:
NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

CARGO EM COMISSÃO: AUDITOR GERAL
CARGA HORÁRIA: 40 tquarcrita) horas scmana1~
PADRÃO: Reft.'rênda C-12 da grade salarial dos cargrn. cm eonrissào
ESCOLARIDADE: Ensino Supt:rior Completo tgraduaçào ou 1ecnólogol nas áreas de ciências conlilbeis.
ciências juridicas/direito, ciências econômicmslecononiia, administr11ção de empre1-as, a,ln11nistrnção/
gestão pübhea ou !.!ngenhana.
EXJGE.\'CJA: Possuir notório> conhecimentos na ãrea de controle miemo e de admimst.ração pi.iblica,
possuir idoneidade moral, reputação ilibada e não possuir processo administrut!vo dL~ciplinar, com decisão
eondcna16ria transitada em Julgado.
~IERÁRQUJCO: Subordinado ao Controlador Gemi
D
det11lhada:
A
«lmr e a,ali11r a execução de auditorias.
Apoia< o .:omrole externo no eli.erdc10 de sua missão in~utucwnal.
Af..-..cs..wrm o ( "ntroladoi Ciera1
Auxiliar o;:; e!abora1,ilo e acompanhamento de atos normnuvo~ c,mcementes à ução do Sis1ema Integrado de
Ft~canza1;lio FtMnccn"li, (.,011111b1lid11de e Andiwrin.
E:labornr c cslubc!eccr norm11~ e m~toJ,1~ de p!allCJ11men10 e administração de r~...:urso~ públicos,
Emitir relatónos sobre a situu,-iio encontrada no~ ~etores da Admmistrnçi10 Direta, Indireta e Funducmnal
F1scali1m .o legalidllde e a,aliar o~ resultadob '-JUanto ii efic1kia eu eficiência pa1rimom11l nru; órgãos e
entidades da Administraçiiu Mumc1pa!, assim como da 11plicaçào Je recur;ns pllblicos por entidades de
direito público e pri\ado
Fi.;cah1.ar e avahar o cumprimento da preservação do Patnmônio Municipal e controlar o comportam.mio
praticado 11111, operações, exercendo controle mterno por meio de auditorias, mspcções. verificações e
pencias.
Fhca!ízar e controlar º" cu~tOb e preços dos se,vu;os de qualquer nuturet,a mantiJ01, rela Admmiblraçiio
Din:ta. Indireta e Fundacional
~JscaJi?.a, e e.\IDllinar as p~tações de coma~ dos agentes da Admu1islraçâo Direta, Indireta e Fundacional
re,pon,:h ei~ rm bens e valore~ pc-rtcnecnte~ ou confiado~ à Fa2.cnda Murucipal.
fi5ca)izur c examinar. por amos1ragcm, rn. proe\!850~ de clc.,pc~a <lc órgãos e cnlidmlc:, da Administraçilo
D1re111, Indireta e Fu11dac1on11l.H
rii..:ali;,;ir n rmw,,J~ ,·,111r~h,L finan~·riro, u~11m1m1:ino. up~radonal e painmomal da~ entid~dC} da
Admini~iração Direta. Indireta e 1-uudadonaJ <.Juanl.O à legalidade, Jeg,urru<lade, ecnnomictd&Je,
rnzoab1hdaae. aplicação dm, ~abvenções e rcnúnems de receit~.
Fisea!i7.ar, coordenar, acnmranhar e ª"aliai a~ ações sctotin,s.
Fiscali,..ar. onentar e assessorar o Poder &ecutivo no uso, destinação e aplicação de recursos públicos,
Promover a apunçã.o de denúncfas formais, relativas às irregulandades ou ilegalidades praticadas
em qualquer Õ(!!ào Ull entidade da Admmistmçilo, llando c10:ncia ao Controlador Gernl, hob p,•na de
responsabilidade solidária.
Realiz."lf outra& tarefa5 afin~.
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DiJ..RJO OFICIAL DE BAURU
CARGO EM COMISSÃO: CoNTADOR GERAL
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas rnnanab
PADRÃO: Referência C-12 da grade f<lllarial dos cargo~ cm eomi~siio
-~-,-·

.-

.·

.

•

·t

.

EXIGt1"CIA: Possuir ll0\otios coni1ec1menlob na arca de cnn!mle mll:mo e de adm1m~1raçilo puhhra..
possuir idoneidade mora!, repuU<ção ilibada e não poi;suir rrocc-sw administrativo disciplimu, com Jccisào
condNmtória trans!lada emju]gado.
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Cont.rolador Gemi
Acompanhar e avaliar a execução de auditorias.
Apoiar o conrrole ex lemo no exerckio de sua missão inslltudon:il.
Assesso1111 o Coutrolador Gernl.
Auxiliar na elaboração e acompanhamento de ato.~ nonnativo~ concernente~ :l açfü> tlo Si~temu !ntegraJo de
Fii.culização Financeirn, Contabilidade e Auditoria.
Elahorar e estahclceer 11onm1s e método6 de planejamerno e adn1ims1r11çâo de Tl'l'.:1J™1S rublkos.
Emitir relatórios sobre a ~ituução encono-adu nos .s<:torc,; da Administra,;Uo Direta, Indireta e Fundacional.
Examinar 111, demonstrações 0011tãbeis. orçamentárias e fimmeciras. inclu~ivc as notas c"plicntivw em
relatórios dos Órgãos daAdministraçiio Direta. Jndireta e FundacionaL
Fiscalizar a legalidade e avaliar os rcsu!W:dos quaoio li dicâda e a eficiência da ge.~tiio orçamentária e
financeiru nos órgão~ e entidadeb dn Adminis1raçilo Municipal. bem como dn aplicação de n.-eursos públicos
por entidades de direito plibhco e privado.
F1sealizat e acompanhar o eo11trole de operaçWcs de erêdho, a\·ais e garantias.. bem como. dos dire1tns e
haveres do Municipio.
FiKalizar e avafüir o cu1nprinit11to daL metae pro1·istuc no pluno pluriunuol a diretrizes orçnmenuiria~
relacionadas ao~ p1ograrna~ de governo e a execução dns orçamentos do Mumcipio.
Fiscalii.ar o controle contábil, fi1111neeiro. orçamentário, operacional e patrimonial da1 entidades da
Adm!nistraçiio Direta, Indireta e Fundacional quanto ã lrgalidade, legitimidade, economicidade,
razoabilidade, aplicaçlio das subvenções e renúncias de receitas.
Fiscali1.ar, acompanhar e avaliar os Je~ultadm dos registros cmitáhci~ dos ato~ e fatos relativos às despesa~
da Administração Publica, com vistas ã elaboração da~ contas do Poder hecurivo.
Flscall:zar, coordenar, aeompm,har e avaliar as açõe~ seioriais.
Fiscaliza.J.·. onentar e a~scssorar o Poder Executivo no ll~o. desiinaçiio e aplieaçiio de recurso; fiúblicos.
Promover a apuração de dcnilncia~ formaL'I. relativas ás irrcgularidudes ou ilegalidade~ pmticada.~ 1:m
qualql1er órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta, dando ciência DO Controlador GernL sob
pena de m;ponsabilidade solidãna.
Realizar fiscalização financeira, contábil e au<litona do Poder Executivo.
Realiur outras 1.arefas afins,
CARGO EM COMISSÃO: CONTl{OLADOR GERAL
CARGI\ HORÁRIA: 40 (quarenta) horns scmanai~
PADRÃO: Referência C-25 da grade s::i!arial dos eargo5 em com1~sãu
ESCOLARfDADE: Ensmo Superior Completo [graouaçiio ou feen,Slogo] nos nrew. de dêucms conui.t>e1~.
ciéne1a.\ jurídicas/direito, ciências eeonômiea,l!.!«111om1a, admini~traçiiu de emrresa~, mlmim~1raçii01
gestão públic& ou engenharia.
EXJGÍ!:NC1A: Possuir notório~ conhe.!unento~ na área d,: controle imerno e de adminfalraçãc, rúb!lca.
possuir idoneidade moml. repurnçiío ilibada e não poh~uir processú administranvo di5ciplinar, com dcc1.~ão
com.knatória transitada cm julgado.
transitada emjulg~do.
Ni V EL HIF.JlÁRQUICO: Suhordinado ao PrcfeJto Municipol
Descrição detalhada:
Coordenar o controle extemo no exercício de sua missão ins!itucional.
Avaliar o cumprimento das melas pn::v1stas no plano plumll\ual e a execuçãp dos programa.:; de governo e
do~ orçamentos do Munidpio.
Compro~·ar o legalidade e a\·aliur os r.::sulta,fos quamu li eficácia e 3 eficiência da gebt'.1o orçamentária.
fi111111ceira e p.ntnmonial nos órgãos e entidlldes da adn11ms1raçâo municip.al. assim como da 11pUeação de
rccw-.sos públicos por entidades de direito pí1blico e privado.
Controlar o:, custos e preçoh dob berviçoi, dc qualquer naiureza mantidoh pela Admim~tru,;ào Dire,IH.
!nd!relll e fundacioual.
Determinar. acompanhar e avaliar a execução de auditorias
Elabornr c- ehtabdee!:T normas e mttodos de pl~nejamcnto e Hdminh,tra~o de rcc1JT:,os publico~.
Elaborar e manter atualizado o plano de aplicação orçamentária d0$ órgãos da Administraçilo Direta e
aprovar o plano de aplicação orçamentária dos órgãos da Administração Indireta e fllndacional.
Emitir opinião ~obre a situação encontrada no& sctorc:, da Administração Direta. Indireta e Fundaclonul
expedindo um i:erti1kado de auditoria em nome do órgão fü,calindo.
F..,,aminar as demonstrnções contábeis. orçamentárias e financeiras. qualquer que :,ejn o objetivo. inclusive
as notas cxplicativ~ e rclatório:, de ôrgãos e entidades da Administração Direta. lndirct3 e Fundacional.
Examinar as pre~lações de contas Job agealeh da AdminiMração Direta, lndircta ~ Fundao:ional rcsponslhei~
por bell5 e valot!.!s per1encenleS ou confiados li Fn7.enda Municipal.
E~erccr o controle eontâbil, finance1ro. orç11.mcnuirio, operneional e patrimonial da.\ cntidad~s da
Administr,1.çào Dircta, indireta e Fundadonal quanto ii legalidade. lc-gitimi<lade, cconomicida<lc,
rnzoab!lidode, aplicaçilo das subvenções e renüncias de receitas.
Exercei o controle de operaçõe~ de crédito. avais e gatantms, bem como dos díreito~ e haveres do Mnntdpio.
Orientar e citpcdir atos nOml3tivo~ ~onccrnentcs à ação do Si~tema lntcgrndo de Fbcaliz1u,-ih; Finan,xirJ,
Contabilidade e Auditoria.
Orientai~ as5ess.orar e aconselhar o Poder Executivo 110 u~o, destinação e arhcaç<k> de recu!"llo~ públlco~Programilf. coordenar, acompanhar e avaliar a.s 11.çõc~ setoriais,
Promo\~r a apuraç1io de denúnci~ f,.:mnais. relativa~ db h1\'g11laridadel. uu ilegalidade~ prnTin:ii:.h..~ <'m
qualquer órgão ou entidade da administração, dando ciêncio ao 1itulnr do Poder faee1111vo, ao inlere~~adu!
denunciante e ao htular dn órgão ou ;:;utoridadc equivalente a quem se subrndine o autor do ah1 oi>;cto da
denúncia, hob peua de n:sponsab,hdaJe wliJ,\Tia.
Propor ao Chefe do Poder Executivo o bloqueio de transferência de ~curso~ do Te~ouro Municipal ~ tle
como~ hnncúriua
Rcali7.ar controle e fürnlizm;ão tinan.:c-1r,1., contábil e audi10Tia.
Reali7.ar controle. fiscallza,;ão e assessoria.
Realizar Olltr!IS tarefas afin~, e.
Supervisionar o Conrndor Geral e oArn.liiorGcrnl
Supervbionu tecnicamente e fisc11h.an as athidadõ do Sis1cm11 JntPgra<lo Je rise.,!í;,açào Finanedia.
Contabilidade e Auditoria.
CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE HABITAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 (quar~nl~) hora~ Sl1Tianalh
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PADRÃO: Referência C-24 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: E,iL,mo Superior Completo.
NfVEI HIERÁRQUICO: Subordinado ao Secretiuio Mumdpal.

ln- :>
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Gerenciar o desempenho da~ atribllições dos orgi'io~ que lhe siio subordinados,
Gl:lrenciar os serviços pei·unentes é. daboração de editais e lkitnções:
Jdentificm necessidade e planejar n rac1orml1:>açiio do uso de rccun.o~.

Descri •ào Dct:tlhada:

--Affleu!ar-& f'olftiett-Munte:tpal--clt--th,bila~ ,:,-poHtica de dcscu ,,,1 ,imenwurbalJ\'I' e-crnn---a.nlerrmi:s- ~-------Mo11ito1a. as fomes" doiaç:1" mç.illittMl.tla. í la110 PIWlanual (] M). Le1 de o,rcmzes Orç1m1cntuna'I
polhica'i piiblio:;as do Munidpio
(LDO) e Lei Orçam,:n1ária Anual (LOA) para a execução de progrnm11s e projetos.
Avaliar a viabilidade de projetos.
Prestar assistência a scti chefe imcJinto na coordenação c gt·rcnc1mncnto dt· progrJmas, projetos e ati,-idadc~
afin~ a ~,.m ârea de cnmp1:_tência;
Coordenar a foT?1ulaç~o do Po!ltica !'411nicipal. de I l~íta_çi!o.
civiL
Coordenar projel05, progrnmas e ações da ãrea.
Coordenar recursos financeJro.~ re!aci011ados à área, inclusive Junto aos órgâ~. entidades e programas
federai~ e e:;taduais de habitação.
Coordenar o estimulo à prutidpnção da imciativa privada em projetos compative1s com as diretn.:es e
objetivn:, da Política Municipal de Habimção.
Coordenar a rcafüaçiio de estudos e p,::~qlll<:all da área
Gerenciar a lJualidade da rre~tação de serviçob.
Identificar p11ondadeb.
Propo1 :iltcrnat1vas c~tratégicas
CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E DESE~VOLVJMEl\TO
CARGA HORÁRJA: 40 JqtrnrentaJ hornb ~emanais
PADRÃO: Rcfcrêncrn C-24 da grade salarial dos cargos cm comis~ão
ESCOLARIDADE: En.~mo Supenor Completo.
NÍVEL HIERÁROL'"ICQ: Subordinado ao S~retário Munkipill.
Descrição Detalhada:
Articular II Política Municipal de plzmejamcnto e dcsenvolvimento com a política de habitação e com as
demais politicas pública~ do Municlpio.
a viabilidade de projc(os.
.1ar a fornrnlação da Política Municipal de Planejamento e Dcsc11volvimcnto.
•C
denar a an.1culação com o~ órgão~ fedenm,, n'gionai~ e cstaduai~ e dcrnais organizaçõc1 da sociedade
m,H.
Coordenar proJelo~. programas e ações da área
Coordenar n,;ursos financeim~ relacionados .ii ân::a. inclu~ive junto aos órgãül>, entidlldcs e prugrnmas
federais e estadun1~ de PlwieJarnento e Desenvolvimento.
Coordenar o e~tímulo ll pa111cJpação da iniciauva privnda em projeto~ compatlvei~ com as diretrizes e
objetivos da Política Municipal de Pfaneja1m.'11tO e Desenvolvimento
Coordenar a reah.zação de e~tudos e pesquisas do área.
Gen:ncmr a q1111lidadc da prestação de lltlrviçns
ldcntificar prioridades.
Propor altemativnl! estratégicas.
CARGO EM COMISS.ÃO: COORDE!\ADOR ESTRATÉGICO
CARGA HORÁRIA: 40 (qu=ntai horas semanais
PADRÃO: Referência C-12 da grade salarial dos cargo:. em coini.ssilo
ESCOLARIDADE; Ensmo Superior Completo
NÍVEL HIERÁRQlIICO: Subordinado ao Prefeito Municipal
Descrição Detalhada:
Assessorar nas reuniões que envolvam nssuntos c:.trntégicos relac1onados à Secretaria
Assessorar o planejamento estratégico de programas e ações da Secretaria.
Coordenar, a\·a!iar e supervisionar a execução de planos, program33 e pro;ctos, zelando para qu~• :.e dé
rigorosamente, de acordo com as polhicas e direlrize:, do plano de ação do governo municipal
Diagnos1kar problemas e identificar prioridades
E~tabde1.·c1 1ede de relac1onamenlo e parcerias cSlrategicas com outros órp:íios.
Estimular a partkipoção da micfotiva privada em projeto:. compatlveis com o~ diretrize& e objetivos do
govem(I mumcipal.
Exercer a coordenação ~ctonal da g~tiio das polít1ca.<i pii.h!icas, do~ sistemas c programas rdatJvos ã sua
Se~"Tetaria.
lmennediur ações entre a Secretaria que estiver lotado e demais órgãos.
L.ev1111tar dados para o estudo dos $istemas administrativos
Organizar. gerenciar e capacitar grupo de voluntârioh para dar suporte a PTOJetos relacionados à suu área.
·M:ssori~ ao Secretário da Pasta.
~o~Ja n~s a11v1dndcs deleg~das pelo Secretãrio da Pasta, beni como coordenar ações na ârea de
su
u1pcten,·1a, alinhada~ com o pro;cto de governo.
Promnvn s inlegrnçàô dos planos e pt◊Jeloi, dOl, diverEos órgíi05 e entidades da Administração Direta e
ln(lneln
Propor ,1hcmat1va.~ cHratégrcw; e ~oluçÕcf globu1~
( AR<;o EM COMl~SÃO: GC:RF"f'\TE GERAL DE COMPRAS
( AHCA HORÁRIA: 4U (ql!urenla) horas scmaMÍ~
PADRÃO: Rcfc1êncui C-26 du grade salarial dos cargo~ cm comissiio
F.SCOLARJDAOF.: Fnw10 SupcriorCompkto.
NÍVEL HIER,\.RQt'ICO: Suhordinodo ao Sccretãrlo nu Prefeilo Mu!licipal
De~crição l>etolbHda:
Asscssornr na realização dos procedimento~ licitatórios e expedientes Visando à eontnltuçilo de obrus,
serv,ços, e a aquisição de bens de consumo e p.:rml\11.ente da Prefe11ura Municipal de Bauru:
Auxiliar o Pregoeiro e a Comtssào Permanente de Licitações naquilo que for necess.áiio para II emissão
de rc~postas aos pedidos de questionamentos, impugnaçõe~ e recursos advindos dos certame~ licitatórius
{,a!vo aqude:. de ordem tknical:
A~~essorn1 na c!11boração de nOVl)S proJeto& e programas, oneniando II correta apresentnçào d~ planilha~
que cacfa programa exige.
AcomfJiinhar proccs,o hcitatório, u andamcnlo da cxcct1çãu de obrab e &erviços e a aquibic;iio de
eqmpnmeruc~
As~cssorar na dahm;ii;àn <l,>s nrç~m,.mns m,n,.,,., prrvc•n<ln rrrnr.,,s de l'n111rara11ida de pioJcto~
aprcscnla<los
A~eswrar □(I en,-m de propoRt:15, documentos, projetos e p!nnn de trabalho.
Avallar resultado de nab.a!hn.
Avaliar a v1~b1hdnde de proJctos.
Coordenar e orientar os sen idores do Depar1-l!m<'nto, dentro duo dire1ri1es legais que n<:>nemm os
prorcd1mento~ licnatórk,s;
Encaminhar minuta.¾ de c<lit111s para exame e cmiss;lo de parecer juridico.
G~-rencinr ~vn•Cnio, e cuntratos de n.:pnosc.

:9

CARGA ÚoRÁRIA•: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-U8 da grade salarü1I dos cargos ~m comi~siio
ESCOLARIDADE: Ensino Mcdio Completo
NÍVEL HIERÁRQtllCO: S11bordiiU1do ao:. Coordenadores, ou Chefe de Gabinete ou Secmiirio&
Municipais.
Oucriçào detalhad11:
A,lministrar agenda pessoa) do Secretário.
Administrar e atualizar arquivos.
Anotar informaçôe&.
Ass~-:;~orar no preparo dl.' apn;sl.'nlru;õcs.
A&sessoral' o superior na~ atividades que lhe forem delegadas e que ,iemandam rdaçilo de confiança,
alinhadas com o projelo de governo.
Assistir e ~ecretariar em reuniões. quando designado.
Atender, encaminhar e fazer chamadas tdeffmicas.
Cudru:trnr e cu!ulogur documantoi,.
Cobrar ru;ões.. re.spoSIIIS e rclatõnos.
Controlar correspondência eletrônica (e-mail).
Criar e manter D11m]i7adoa os dado~ de enridadCII, contatos e locais.
Digitar e fonnatar documentos
Elaborar e eavlar informações para o Diário Oficial.
Elaborar relatórios, convítes, convocaçôc&, planilha. e gráfico:..
Gerenciar II tramitação de pruce~>Oh.
Levantar e direcionar informações
Lev!!ntat necessidades de material.
Receber e transmitir fax.
Receber. protocolar, uiar, destinar e re~'lS!rar corrcspondéncia.
Rcccrdonar. oricnlar e encaminhar p~-ssoas.
Redigir oiicios. memorandos, cartas, convocações e atas<
Reproduzir documentos {fotocópia).
Ili - DESCRIÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIA.NÇA OCUPADAS EXCLUSl\'AME'ffE POR
SERVIDORES EFETIVOS
FUNÇÃO DE CO,'\'FlAJ\"ÇA: CHEFE DE SEÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 {quarenta) horat. ~emonai~
PADRÃO: Cratifiuçio de 20% ~obre o ,-encimenlo do e11rgo efeth'o do senddor.
NÍVEL HIERÁRQUJCO; subordinado ao Diretor d~ Divisãu, !JirN01 dc Depanamenw. Oe1~n1e
fü,ecutivo, Coordenador ou Secretário Municipal.
Descrição Detalhada:
Acompanhar a execução de projetos e ações d~ ârea de 6U11 comp.::lência.
Acompanhar e t'Ontro!ar os projlllOS e açõ..,-s administrativa~ no âmbito de ~uo s~-câo, almhados com o
projeto de governo,
Avaliar aplicabihdade das nonnas vigentes.
Coordenar utilização de infrae~t111tura.
Dirigir equipes da Sc~ilo.
Estal>eleccr metal; e prioridades da S~o.
. .
Opinar. t-onclusivamente, sobre tod>l~ as questões cm matérias no âmbito de sua Seção e dec1d1r.
mo1i.adamen1e aquelas de ~ua competênda.
Planejar ações estratégicas parn a Seção.
Pres1ar a:;.¾essoria e a.~sistênc1a direta e imediata ao superior hierárq1.uco.
Propor modificações nas normas.
SupGrvisionar movimentação e conservação de matl'riais e p3trimô11io.
FUNÇÃO DE CONFIANÇA: DIRETOR DE DIVISÃO
CARGA HORÁRIA: 40 {Quarenta) Horas Semanais
PADRÃO: C-27 dn grade salarial do~ Técnicos (Lei 5975/2010) mais uma grntificnçi'io de 4-0% (quare:11,1
por cenro) da me~mn referência, ~alvo ~e optar pelo vencimento do cargo efeiivo, onde lhe ~erá de-_ido
apena~ a gratificação sobre a mencionada função de conffonça ou sobro: o vcncimcn(o de wu cargo cfcll\'O,
se mais vanlajo~o. a crllério do ~crvidor.
NÍVEL HlERÁRQUJCO: sul:iordinado ao Diremr de Departrunento, Gerente E,,eculivo. CoordeMdor
ou Secretário.
Oe~erlção Delalh:i.da:
Acompanhar a c,.ecuçiio de projct□h da área.
Acompanhar e controlar os projetos e oções administra1iv11s no âmbito de sua Divi.do, alinhado~ con1 o
projeto de governo,
Avaliar 11plirnbi!idddc da$ nonna~ vigente~
ContdenHI e supervi8Íonar ações opcr,1cionab.
Coordenar utilização de infraestrutura.
Dirigir equipes da Divisão.
l!st11bcleccr meta~.
Exern,· atribuiç<ies dcleg11dus pelo seu bt1pcrior hi,mirqu1co.
lden1ificar pollto~ criuco~ e prioridades dn Divisão.
Opinar, conclus,vamenle, sobre todns as questõe~ e marérias no âmbito de ~ua Divisão t decidu;
mot1'·adan1ente, aquda~ de ~ua competência..
Orientar, acompanhar e controlor as ações administralivas no âmbito de ~1.111 D1v1sào.
PlaneJBr ações estratégica~ para a D1v1são.
Pres1ar asses~oria e assistência direta e imediu ta no sup~rior hier!lrquic<>.
Prupor modificações nas nonn~s.
SuperV!sionar movimeulaçiio e cnuservação de material~ e patrimfmio
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Seção de Património lmobihári,

:feitura Munici}lal de Bauru :: Solicitação de Processo

Assunto

Solicitação de Processo

De

Tatiane Silva <tatianesilva@bauru.sp.gov.br>,
diario oficial <diariooficial@bauru.sp.gov.br>,
08-11-2019 14:07
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Data
· -o<.rd
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À pedido do Prefeito, solicitamos que o processo nº 130.180/2019, seja encaminhado com urgência, à
secretaria IVl □ nlclpal de Adr11irlisli ação.
Obrigada
Atenciosamente,
Tatiane Bertocco da Silva
Agente de Administração
Departamento de Administração de Pessoal
Secretaria Municipal de Administração - Prefeitura Municipal de Bauru
(14)3235-1199 1 tatianesilva@bauru.sp.gov.br
www.bauru.sp.gov .br
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Canos José Hudc China
Chefe da Seção de Documentação
Jurfdica-DCD

08/11/2019 14:30
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Altera e cria dispositivos na Lei Municipal nº
3.601 de 2 de 'ulho de .993.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. lº

Altera o art. 16 da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 16

Art. 2°

•

Revogado." (NR)

Acrescenta o art. 16-A à Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:

"Art. 16·A

A Secretaria Municipal de Fiscalização e Licenciamento, com atribuições de realizar a política de
fiscalização do uso e a ocupação do solo, especialmente da zona urbana, de fazer cumprir o Plano
Diretor do Município de Bauru é integrada pelo Gabinete do Secretário, contendo:
I.

Os Fundos e os Conselhos Municipais;

II.

A Assessoria de Assuntos Institucionais;

UI.

A Secretaria Executiva;

IV.

A Divisão de Atendimento ao Público;

V.
VI.

A Divisão de Administração e Expediente;
O Departamento de Fiscalização e Licenciamento, abrangendo:
a)

•

b)

c)

Art. 3° -

A Divisão de Aprovação de Projetos, contendo:
1)

A Seção de Aprovação Edilicia;

2)

A Seção de Aprovação Urbanística e;

3)

A Seção de Alvará e Certificado de Conclusão de Obras.

A Divisão de Uso e Ocupação do Solo, contendo:
l)

A Seção de Licença de Atividades Pennanentes e Temporárias;

2)

A Seção de Licença de Atividades Rurais e;

3)

A Seção de Certidões.

A Divisão de Fiscalização, contendo:
I)

A Seção de Logística e Gestão de Vistorias;

2)

A Seção de Notificação e Autuação e;

3)

A Seção de Fiscalização Ambiental e Rural." (NR)

Acrescenta o art. 20-B à Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:
"Art. 20-B

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru com estrutura organizacional de Secretaria
Municipal com atribuições de coordenar estudos setoriais e promover macro estudos para o
planejamento municipal estabelecendo a política de desenvolvimento urbano e socioeconômico do
Municipio, é integrada pelo Gabinete do Secretário, contendo:

I.

Os Fundos e os Conselhos Municipais;

\

'
~

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

li.

A Assessona de Assuntos hísfituc1ona1s;

m.

A Secretaria Executiva;

N.

A Divisão de Administração e Expediente;

V.

A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Socioambiental, abrangendo:
a)

O Grupo Técnico de Análise de Empreendimento - GAE;

b)

A Divisão de Pesquisa, Planejamento e Desenvolvimento Territorial, contendo:

e)

d)

1)

A Seção de Pesquisa e Estatística;

2)

A Seção de Projetos Urbanísticos;

3)

A Seção de Planejamento Viário e Mobilidade;

4)

A Seção de Instrumentos de Planejamento Urbano;

A Divisão de Diretrizes para Parcelamento e Ocupação do Solo, contendo:
1)

A Seção de Análise Urbanística;

2)

A Seção de Anâlise Topográfica e Drenagem e;

3)

A Seção de Análise Ambiental.

A Divisão de Cadastro e Geoprocessamento, contendo:
1)

VI.

A Seção de Geoprocessamento;

2)

A Seção de Cadastro Territorial e;

3)

A Seção de Patrimônio lmobiliãrio.

A Coordenadoria de Habitação, contendo:
I)

A Seção de Projetos Habitacionais;

2)

A Seção de Regularização Fundiária e;

3)

A Seção de Acompanhamento Social."

•

\

f\)

Q_)

Art. 4°

Fica extinto do quadro de cargos da Prefeitura Muillcipal de Bauru, 01 (um) cargo em comissão, declarados em lei de
livre nomeação e exoneração, de Diretor de Departamento, padrão de referência C.20;

Art 5°

Ficam criados no quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Bauru, os seguintes cargos em comissão, declarados
em lei de livre nomeação e exoneração:

Art. 6º

Art. 7°

•

l.

01 (um) cargo de Coordenador de Habitação, padrão de referência C-24;

II.

01 (um) cargo de Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento, padrão de referência C-24;

Ill.

01 (um) cargo de Secretária de Secretaria, padrão de referência C-08;

Fica criado no quadro da Prefeitura Municipal de Bauru, 01 (um) cargo de Secretário Municipal, com o subsídio do
Secretãrio Municipal.
Ficam criadas 04 (quatro) funções de confiança de Diretor de Divisão, padrão de referência C-27 da grade salarial
dos Técnicos e 10 (dez) de Chefe de Seção, com gratificação de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo do
servidor.
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Ar-t. 8°

Art. 9°

-----

As deseriçêes àes eilfgos em comissão, dos agentes f)Blft.ioes e das fuaçêes de eenfiffflen referidas nes arts. Y 6º
e 7°, são as encartadas no Anexo I desta Lei.

Faz parte integrante desta Lei, o Anexo II contendo os organogramas:
I. da Secretaria Municipal de Fiscalização e Licenciamento e;
II. do Instituto MunicipaJ de Desenvolvimento e Planejamento.

Art. 10

Altera o inciso IV do § 1º do art. 5° da lei 3.601, de 27 de junho de 1993, que passa ter a seguinte redação:

"Art. 5°
§ ]º

(... )
(. •. )

( ... )

•

IV - as Divisões, subordinadas as Coordenadorias, Departamentos ou Gabinetes dos Secretários com
responsabilidades de orientação, acompanhamento, controle e execução de ações administrativas
específicas." (NR)
Art. li

Altera o "caput" art. 6° da lei 3.601, de 27 de junho de 1993, que passa ter a seguinte redação:

"Art. 6°

•

As Secretarias Municipais e a Chefia de Gabinete, poderão estruturar-se, quando necessário, em
Coordenadorias ou Departamentos e Divisões." (NR)

Art. 12

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas, se
necessário.

Art. 13

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

CLODOALDO ARMANDO GAZZEITA
PREFEITO MUNICIPAL

-
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• EXl'OSIC

•,o DE M.01JYOS

08, novembro, 19

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Casa de Leis, o Projeto de Lei que uma vez
aprovado, promoverá a reestruturação administrativa no âmbito do Poder Executivo M\llllcipal - Administração Direta. O
projeto de lei foi pensado, visando à descentralização hierárquica, o acompanhamento, controle eficiente e adequa~o de seus
~--~
órgãos na avaliação das ações administrativas e da modernização de gestão integrada, com o objetivo da racionalização do uso
dos recursos disponíveis e ampliação do desempenho geral do governo municipal, na entrega de bens e serviços à sociedade,
com a qualidade necessária.
O objetivo do projeto é extinguir a Secretaria Municipal de Planejamento e criar a Secretaria Municipal

•

de Fiscalização e Licenciamento, com atribuições de realizar a política de fiscalização do uso e a ocupação do solo,
especialmente da zona urbana, de fazer cumprir o Plano Diretor do Município de Bauru. Criar a Assessoria de Assuntos
Institucionais sem a nomeação ou designação de cargos comissionados ou funções de confiança (servidor concursado). Tem a
função de estabelecer um canal de comunicação entre os diversos setores da Secretaria Municipal, assessorar e apoiar
tecnicamente o titular da pasta, na articulação, acompanhamento, análise, controle e execução de projetos de sua pasta.
Cria a Divisão de Uso e ocupação do Solo que terá a incumbência de cuidar das licenças de atividades
permanentes e temporárias urbana e rurais. Cria na estrutura organizacional da pasta uma ârea para lotar os Fundos e
Conselhos Municipais, para esta, não haverá cargos comissionados ou funções de confiança (servidor concursado) e a
fmalidade é contribuir para a definição dos planos de ação da cidade, através de reuniões periódicas e discussões, atuando de
maneira diferente, de acordo com a sua especificação. Mantém a Secretaria Executiva e a Divisão de Administração e
Expediente para que atuem no atendimento, relacionamento, documentação e execução com responsabilidades de orientação,
acompanhamento, controle e execução de ações administrativas, operacionais e de recursos humanos especificas. Mantém
também a Divisão de Aprovação de Projetos com toda a sua estrutura

Também propomos a criação do Instituto Municipal de Planejamento com estrutura organizacional de
Secretaria Municipal, com atribuições de coordenar estudos setoriais e promover macro estudos para o planejamento
municipal estabelecendo a política de desenvolvimento urbano e socioeconômico do Município. Cria a Assessoria de Assuntos
Institucionais sem a nomeação ou designação de cargos comissionados ou funções de confiança (servidor concursado). Tem a
função de estabelecer um canal de comunicação entre os diversos setores da Secretaria Municipal. assessorar e apoiar
tecnicamente o titular da pasta, na articulação, acompanhamento, análise, controle e execução de projetos de sua pasta.
Cria a Coordenadoria de Habitação com a função de organizar as demandas atuais e futuras do município
em relação às questões urbanísticas da cidade, cria a Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Socioambiental com
o objetivo atuar no planejamento e na implementação de ações socioambientais de °forma coletiva, a fim de contribuir para a
resolução dos problemas da cidade.
Cria a Divisão de Pesquisa, planejamento e desenvolvimento territorial que serâ responsável em cuidar
dos projetos urbanísticos, do planejamento viário e mobilidade e do planejamento urbano do município, cria também a

•

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Scctetatia executiva e a Divisão de Adminisbaçâo e Expediente que são wtidadcs de atu1dimcnto. ;claciwamcnto.
documentação e execução com responsabilidades de orientação, acompanhamento, controle e execução de ações

administrativas operacionais e de recursos humanos específicas
Cria na estrutura organizacional da pasta uma área para lotar os Fundos e Conselhos Municipais, para
esta, não haverá cargos comissionados ou funções de confiança (servidor concursado) e a finalidade é contribuir para a
definição dos planos de ação da cidade, através de reuniões periódicas e discussões, atuando de maneira diferente, de acordo
com a sua especificação. Reaproveita a Divisão de Cadastro, da Secretaria de Planejamento para o Instituto e o reestrutura para
que também fique responsável pelo geoprocessamento do município. Reaproveita também a Divisão de Diretrizes e Nonnas

para o Instituto e a reestrutura para que também fique responsáve1 pelo parcelamento e ocupação de solo do município.
Reaproveita ainda da Seplan para o Instituto de Planejamento, o Grupo Técnico de Análise de Empreendimento - GAE que
•

tem a responsabilidade de fazer anâlise do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), nos processos de aprovação de
empreendimentos classificados como polos geradores de tráfego ou sujeito à impacto urbanístico.

Para dar plena execução a esse projeto de lei, propomos a extinção de 01 (um) cargo em comissão de
Diretor de Departamento, bem como a criação de 01 (um) cargo de Coordenador de Habitação, padrão de referência C-24; de
01 (wn) cargo de Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento, padrão de referência C-24; de 01 (wn) cargo de

Secretária de Secretaria, padrão de referência C-08; de 01 (um) cargo de Secretário Municipal, padrão de referência, o subsídio
do Secretário Municipal; de 04 (quatro) funções de confiança de Diretor de Divisão, padrão de referência C-27 da grade
salarial dos Técnicos e de 10 (dez) funções de confiança de Chefe de Seção, com gratificação de 20% da referência do cargo

efetivo do servidor.
Visando a adequação da estrutura organizacional das Secretarias Municipais ao projeto, propomos
também a alteração do inciso IV, do§ lº do art. 5° e do artigo 6°, da lei 3.601, de 27 de junho de 1993, incluindo no nível
hierárquico de subordinação das Divisões, as Coordenadorias e Gabinete do Secretário e ainda a possibilidade das Secretarias
Municipais e Chefia de Gabinete, quando necessário, se estruturarem em Coordenadorias, Departamentos ou Divisões.

•

Com essas alterações, o quadro de cargos em comissão, de agentes políticos e de funções de confiança
desses órgãos, ficarão da seguinte forma:
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA
SECRETÁRJA DE SECRETARlA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO

EXISTENTE

PROPOSTO

RESULTADO

l

l

o

2

l

-1

::i

1

1

o

"'

5

5

o

14

9

-5

23

17

-6

o

ffi

:.
~
~

SECRETÁRIO MUNICIPAL
IDIRETORJA DE DMSÃO
CHEFIA DE SEÇÃO
!TOTAL GERAL

u

ÇJ
<(

~

"'u
"'"'

Obs: Dos 23 cargos e funções de confiança que existiam na Secretaria de PlaneJamento, foram extmtos 01 Diretor de
Departamento e 05 Chefes de Seção. Os demais cargos em comissão e funções de confiança foram reaproveitados na
Secretaria de Fiscalização e Licenciamento.
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1

1

o

1

1
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o

4

4

o

15

15

o

23

23

SECRETÁRIA DE SECRETARIA

,..,

COORDENADORDEPLANEJAMENTOE
DESENVOLVIMENTO
COORDENADOR DE HABITAÇÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

z

ij...,
Q

....o

DIRETORIA DE DIVISÃO
CHEFIA DE SEÇÃO

-

TOTAL GERAL

Obs: Foram criados 01 Secret.lino Municipal, 01 Secretária de Secretário, 02 Coordenadores, 04 funções de Confiança
de Diretor de Divisão e 15 funç0es de confiança de Chefe de Seção, porém considerando o reaproveitamento de 05

-

•

funções de Chefe de Seção da SEPLAN que foram extintos, assim, será necessária a criação de 10 funções de Chefe de
Seção.
Essa alterações são muito importantes para nosso Município, pois esta estrutura organizacional foi criada
para a realidade de duas décadas atrás, quando tínhamos uma população residente de pouco mais de 200 núl habitantes e
demandava estruturas de serviço menores. Hoje, nossa cidade deve oferecer condições de atender satisfatoriamente aos anseios
de quase 400 mil habitantes, com uma realidade de serviços mais complexa, em quantidades cada vez maiores, inclusive por
força de serviços transferidos de outras esferas governamentais para o município.
Cumpre nos esclarecer também que este projeto, inicialmente haverá impacto mensal de R$ 37.155,54
(trinta e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta cinquenta e quatro centavos). No entanto este impacto fmanceiro
será reduzido a zero quando realizarmos a reestruturação completa das todas as Secretarias Municipais com o objetivo de
trazer uma nova visão de gestão dos sendços públicos tem que ser implantada. buscando adequar às necessidades da
população, com a capacidade de uma rápida resposta às suas demandas. Para isso se faz necessária uma máquina pública
moderna, preparada para asswnir as novas tecnologias disponíveis e principalmente, possibilitando ao gestor público atuar
dentro de sua área de especialização.
8

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.

Atenciosas Saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

•
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ANEXQJ

I - DESCRIÇÃO DO CARGO DE AGENTE POLÍTICO

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL
PADRÃO: Subsídio do Secretário Mwricipal
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado Ao Prefeito Municipal

•

Descrição Detalhada:
Administrar a Secretaria Municipal, definindo diretrizes, planejando, coordenando e supervisionando ações, alinhados com o
projeto de governo.
Administrar organizações da esfera pública e relacionadas.
Administrar recursos financeiros, compras, contratos, materiais, patrimônio, recursos de informática, serviços de infraestrutura
e infonnações institucionais.
Apresentar ao Prefeito Municipal o relatório anual da gestão na Secretaria.

II - DESCRIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO DECLARADOS EM LEI DE LIVRE NOMEAÇÃO E
EXONERAÇÃO

CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE HABITAÇÃO

•

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-24 da grade salariaJ dos cargos em comissão

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo.
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Secretário Mwricipal.
Descrição Detalhada:
Articular a Política Municipal de Habitação com a política de desenvolvimento wbano e com as demais políticas públicas do
Município.
Avaliar a viabilidade de projetos.
Coordenar a formulação da Política Municipal de Hahitação.
Coordenar a articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil.
Coordenar projetos, programas e ações da área
Coordenar recursos financeiros relacionados à área, inclusive jlllltO aos órgãos, entidades e programas federais e estaduais de
habitação.
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Coordenar o estímulo à participação da iniciativa privada em projetos compatíveis caro as diretrizes e objetivos da Política
Municipal de Habitação.

Coordenar a rea1ização de estudos e pesquisas da área
Gerenciar a qualidade da prestação de serviços.
Identificar prioridades.
Propor alternativas estratégicas.

CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Rererência C-24 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCO:\,ARIDADE: Ensino Superior Completo.

•

NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Secretário Municipal.
Descrição Detalhada:
Articular a Política Municipal de planejamento e desenvolvimento com a política de habitação e com as demais políticas
públicas do Município.
Avaliar a viabilidade de projetos.

Coordenar a fonnulação da Política Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar a articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil.
Coordenar projetos, programas e ações da área.
Coordenar recursos financeiros relacionados à ârea, inclusive jwito aos órgãos, entidades e programas federais e estaduais de
Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar o estimulo à participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar a realização de estudos e pesquisas da área.
Gerenciar a qualidade da prestação de serviços.

Identificar prioridades.
Propor alternativas estratégicas.

CARGO EM COMISSÃO: SECRETÁRIA DE SECRETARIA
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-08 da grade salarial dos cargos em comissão

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

•
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Descrição detalhada:

Administrar agenda pessoal do Secretário.
Administrar e atualizar arquivos.
Anotar informações.

Assessorar no preparo de apresentações.
Assessorar o superior nas atividades que lhe forem delegadas e que demandam relação de confiança, alinhadas com o projeto

de governo.

•

Assistir e secretariar em reuniões, quando designado .
Atender, encaminhar e fazer chamadas telefilnicas.
Cadastrar e catalogar documentos.
Cobrar ações, respostas e relatórios.
Controlar correspondência eletrônica (e-mail).
Criar e manter atualizados os dados de entidades, contatos e locais.
Digitar e formatar documentos.

Elaborar e enviar informações para o Diário Oficial.
Elaborar relatórios, convites, convocações, planilhas e gráficos.
Gerenciar a tramitação de processos.

•

Levantar e direcionar infonnações .
Levantar necessidades de material.
Receber e transmitir fax.
Receber, protocolar, triar, destinar e registrar correspondência.
Recepcionar, orientar e encaminhar pessoas.
Redigir oficias, memorandos, cartas, convocações e atas.
Reproduzir documentos (fotocópia).

III. DESCRIÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA OCDrADAS EXCLUSIVAMENTE POR SERVIDORES
EFETIVOS
FUNÇÃO DE CONFIANÇA: CHEFE DE SEÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semaoais
PADRÃO: Gratificação de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

NÍYET HfERÁRQ.UTCQ· subordinado ao Diretor de Divisão, Diretor de Departamento Gerente Executiva Com:deoador m1
Secretário Municipal.

Acomp~ a execução de projetos e ações da área de sua competência.
Acompanhar e controlar os projetos e ações administrativas no âmbito de sua Seção, alinhados com o projeto de governo.
Avaliar aplicabilidade das normas vigentes.
Coordenar utilização de infraestrutura.
Dirigir equipes da Seção.
Estabelecer metas e prioridades da Seção.
Opinar, conclusivamente, sobre todas as questões em matérias no âmbito de sua Seção e decidir, motivadamente aquelas de
sua competência.

•

Planejar ações estratégicas para a Seção.
Prestar assessoria e assistência direta e imediata ao superior hierárquico.
Propor modificações nas normas.
Supervisionar movimentação e conservação de materiais e patrimônio.

FUNÇÃO DE CONFIANÇA: DIRETOR DE DIVISÃO
CARGA HORÁRIA: 40 (Quarenta) Horas Semanais
PADRÃO: C-27 da grade salarial dos Técnicos (Lei 5975/2010) mais uma gratificação de 40% (quarenta por cento) da

mesma referência, salvo se optar pelo vencimento do cargo efetivo, onde lhe será devido apenas a gratificação sobre a
mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo, se mais vantajoso, a critério do servidor.
NÍVEL HIERÁRQUICO: subordinado ao Diretor de Departamento, Gerente Executivo, Coordenador ou Secretário.
Descrição Detalhada:

Acompanhar a execução de projetos da área.
Acompanhar e controlar os projetos e ações administrativas no âmbito de sua Divisão, alinhados com o projeto de governo.
Avaliar aplicabilidade das normas vigentes.
Coordenar e supervisionar ações operacionais.
Coordenar utilização de infraestrutura.
Dirigir equipes da Divisão.
Estabelecer metas.
Exercer atribuições delegadas pelo seu superior hierárquico.
Identificar pontos críticos e prioridades da Divisão.

•
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eenelusi • amente, sobre taàa5 6:1 f!ttestães e matérias ne âftlhita de sua Di r:isãe e deeià;½ meti,. edamente, aqueles de
sua competência.

Orientftf, oeempenhBF e eeMFEllW' as BQê es aàftlinistl=ati ,•as ee âmbite de s1::1a Divisão.
Planejar ações estratégicas para a Divisão.
Prestar assessoria e assistência direta e imediata ao superior hierárquico.

Propor modifica~es nas nonnas.
Supervisionar movimentação e conservação de materiais e patrimônio .
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ANEXO II

ORGANOGRAMAS
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RS 18.134,40

RS 1.511,20

RS 4.322,03

R$ 503,73

R$ 0,00

R$ 293.656,32

IMPACTO REALIZADO CONFORME DETERMINA O INCISO IDO ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000
IMPACTO MENSAL NA FOLHA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU R$ 31.993.208,36 • Novembro/2019

0,076 %

R$ 24.471,36

R$ 25.450,21

R$ 26.468,22

R$ 76.389,80

DATA: 08111/2019
OBS: VALE COMPRA, VALE REFEIÇÃO EVALE TRANSPORTE NÃO CONSIDERADOS PARA EFEITO DE IMPACTO SALARIAL
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IMPACTO REALIZADO CONFORME DETERMINA O INCISO IDO ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000
IMPACTO MENSAL NA FOLHA PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU R$ 31.993.208,36 • Novembro/2019

0,040 %

R$12.684,19

R$13.191,56

DATA: 08/11/2019
OBS: VALE COMPRA, VALE REFEIÇÃO EVALE TRANSPORTE NÃO CONSIDERADOS PARA EFEITO DE IMPACTO SALARIAL
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Processo Administrativo nº 130180/2019
A Sra. Diretora de Divisão da Procuradoria Consultiva

O Sr. Sccretãno de Adminístraçao-apresenta•nos----nova

minuta de projeto de lei que visa alterar e criar dispositivos na Lei Municipal nº
3601/93.

A minuta inicial foi reduzida para constar na estrutura
organizacional apenas a criação da Secretaria de Fiscalização e Licenciamento e o
Instituto de Planejamento; criar duas Coordenadorias Temáticas; criar cargos em

•

comissão e funções de confiança.

No artigo 1º do projeto de lei revoga o artigo 16 da Lei
Municipal nº 3601/93 que regulamentava a SEPLAN.

No artigo 2º cria o artigo 16A instituindo a Secretaria
Municipal de Fiscalização e Licenciamento com atribuições de realizar a política de
fiscalização do uso e ocupação do solo, especialmente da zona urbana, de fazer
cumprir o Plano Diretor do Município de Bauru, passando a ser integrada por:

•

l.Os Fundos e os Conselhos Municipais;
II.A Assessoria de Assuntos Institucionais;
III. A Secretaria Executiva;
IV. Divisão de Atendimento ao Público;
V.A Divisão de Administração e Expediente;
VI. Departamento
abrangendo:

de

Fiscalização

e

Licenciamento,

a)
A Divisão de Aprovação de Projetos, contendo:
1) A Seção de Aprovação Edilícia;
2) A Seção de Aprovação Urbanística; e
3) A Seção de Alvará e Certificado de Conclusão de
Obras.
b) A Divisão de Uso e Ocupação do Solo, contendo:
1) A Seção de Licença de Atividades Permanentes e
Temporárias;
2) A Seção de Licença de Atividades Rurais; e
3) A Seção de Certidões.

c)
1)

2)
3)

A Divisão de Fiscalização, contendo:
A Seção de Logística e Gestão de Vistorias;
A Seção de Notificação e Autuação; e
A Seção de Fisca1izaçãa Ambiental e Rural

Os mc1sos I a V serão subordmados díretamente ao
Secretário de Fiscalização e Licenciamento.

No artigo 3° do projeto de lei ena o artigo 20B, o
Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru com estrutura organizacional
de Secretaria Municipal e atribuições de coordenar estudos setoriais e promover
•

macro estudos para o planejamento municipal, estabelecendo a política de
desenvolvimento urbano e socioeconômico do Município.

É integrado pelo Gabinete do Secretário contendo:
I.
II.
III.
IV.
V.

•

Os Fundos e os Conselhos Municipais;
A Assessoria de Assuntos Institucionais;
A Secretaria Executiva ;
A Divisão de Administração e Expediente;
A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento
Socioambiental, abrangendo:
a)
O Grupo Técnico de Análise de EmpreendimentoGAE;
b) A Divisão de Pesquisa, Planejamento e
Desenvolvimento Territorial, contendo:
1) A Seção de Pesquisa e Estatística;
2) A seção de Projetos Urbanísticos;
3) A Seção de Planejamento Viário e Mobilidade;
4) A Seção de Instrumentos de Planejamento Urbano,
Avaliação e Perícia.
e)
A Divisão de Diretrizes para Parcelamento e Ocupação
do Solo, contendo:
1) A Seção de Análise Urbanística;
2) A seção de Análise Topográfica e Drenagem; e
3) A Seção de Análise Ambiental.
d) A Divisão de Cadastro e Geoprocessamento, contendo:
1)A Seção de Geoprocessamento;
2)A Seção de Cadastro Territorial; e
3)A Seção de Patrímônio Imobiliário.
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VI.A Coordenadoria de Habitação, contendo:
1)

;;1)
3)

A Seção de Projetos Habitacionais;
A Seção de Regu~ão Fundiária; e
A Seção de Acompanhamento Social.

No parecer de fls. 25/37 apontamos que apesar de
constar no projeto de lei que o Instituto de Planejamento possui estrutura de Secretaria
Municipal, não constava a estrutura padrão de Secretaria Municipal com
Secretário/Departamentos/Divisões/Seções. Assim foram apresentados os artigo 1O e

•

11 do projeto de lei adequando a estrutura ao conteúdo da Lei Municipal nº 3601/93 .

No artigo 11 do projeto de lei altera a redação do artigo
6° da Lei Municipal nº 3601/94 permitindo que as Secretarias Municipais e a Chefia
de Gabinete estruturem-se, quando necessário, em Coordenadorias ou Departamentos
e Divisões.

No artigo 10 do projeto de lei altera a redação do inciso
IV,

§1º do artigo 5° da Lei Municipal nº 3601/94 passando a definir as Divisões

como subordinadas às Cordenadorias, Departamentos ou Gabinetes dos Secretários
com responsabilidades de orientação, acompanhamento, controle e execução de ações

•

administrativas específicas .

No artigo 4° do projeto de lei extingue um cargo em
comissão de Diretor de Departamento referência C20.

No artigo 5° do projeto de lei cria no quadro de cargos
em comissão um cargo de Coordenador de Habitação e um cargo de Coordenador de
Planejamento e Desenvolvimento, ambos referência C24 e um cargo de Secretária de
Secretaria referência C-08 para esta Secretaria.

No artigo 6° do projeto de lei cria no quadro de cargos
em comissão um cargo de Secretário Municipal.
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No artigo 7° do projeto de lei cria quatro funções de
confiança de Diretor de Divisão, referência C27 da grade salarial dos Técnicos e dez
de Chefe de Seção com gratificação de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo do
seivi er.

No artigo 8° do projeto de lei apresenta o Anexo I com
as descrições dos cargos em comissão, dos agentes políticos e das funções de
confiança criados pelos artigos 5°/7°.

No artigo 9° apresenta o Anexo II com os organogramas

•

da Secretaria Municipal de Fiscalização e Licenciamento e do Instituto Municipal de
Desenvolvimento e Planejamento.

O Supremo Tribunal Federal (STF) em recente
julgamento reafirmou sua jurisprudência dominante no sentido de que a criação de
cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção,
chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas,
técnicas ou operacionais. O tema é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 1041210,
que teve repercussão geral reconhecida.

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:

•

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica
para o exercício

de

funções

de

direção,

chefia e

assessoramento, não se prestando ao desempenho de
atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor
nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e
com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no
ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar

descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os
instituir.
-=Assim,:os:cm:gos em comissã=riados seg11em as regras

impostas na repercussão geral do STF.

A Secretaria de Administração confirmou às fls.
141/142 que o projeto de lei anterior quanto a criação de cargos em comissão, estava
de acordo com percentual mínimo de cargos em comissão de livre nomeação e

•

exoneração da Prefeitura Municipal de Bauru a serem preenchidos por servidores
municipais efetivos fixados em 30% do total de cargos existentes nos termos da Lei
Municipal nº 6657/15. Portanto, o presente projeto de lei que reduziu o número de
cargos em comissão a serem criados, está de acordo com referida lei.

Para a criação de despesa que provoque o aumento com
despesa de pessoal, há necessidade de atendimento ao inciso I do artigo 21 da Lei de
Responsabilidade Fiscal que exige o cumprimento das exigências dos artigos 16 e 17
da mesma lei, do inciso XIII do artigo 37 e do §1° do artigo 169 da Constituição
Federal.

•

O artigo 169,§ 1º da Constituição Federal dispõe:

Artigo 169 - A despesa com pessoal ativo e inativo da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá
exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1° - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou
alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão ou
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e

entidades da administração direta ou indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só
poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente pa'fa
atender às projeções de despesas de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes;

II

SeMIJVelq(ffl-Ol'izaçâo-espe~e diretrizes

orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e sociedades
de economia mista.
Por sua vez, os artigos

16 e 17 da Lei de

Responsabilidade Fiscal dispõem:
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação

•

governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento
tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

•

§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto
de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por
crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da
mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa
de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos
para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes
orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes,
objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e
não infrinja qualquer de suas disposições.
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§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput será

acompanhada das premissas e metodologia de cálculo
utilizadas.
§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa

considerada Irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de
diretrizes orçanientárias.
§ 4º As normas do caput constituem condição prévia para:

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou

•

execução de obras;
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 39
do art. 182 da Constituição.
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a

despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação

legal de sua execução por um período superior a dois
exercícios.
§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que

•

trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa
prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos
recursos para seu custeio.
§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º, o ato será
acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou
aumentada não afetará as metas de resultados fiscais
previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, devendo seus
efeitos

financeiros,

nos

períodos

seguintes,

ser

compensados pelo aumento permanente de receita ou pela
redução permanente de despesa.
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§ 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento permanente de
receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou

§ 4º A comprovaçao refenda no § 2º, apresentada pelo
proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo
utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da
despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de
diretrizes orçamentárias.

•

§ 5º A despesa de que trata este artigo não será executada
antes da implementação das medidas referidas no § 2º, as
quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.
§ 6'> O disposto no § 1º não se aplica às despesas destinadas
ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de
pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 7º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela

criada por prazo determinado.
O Parágrafo Único, inciso I do artigo 22 da Lei de

•

Responsabilidade Fiscal veda expressamente a criação de cargo e o provimento de
cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, se a despesa
com pessoal exceder a 95% do limite (limite prudencial).
Art.

22.

A

verificação

do

cumprimento

dos

limites

estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada
quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a

95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao
Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido
no excesso:
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I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou
adequação de remuneração a qualquer título, salvo os
derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou
==----==------=-----=---------====::::x;ontcat na), ■ essab a,Ja a revisão::pt..e.rlstanoJW!is■ 1 X ■ ln at f
37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique
aumento de despesa;

•

IV -

provimento de

cargo

público, admissão

ou

contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a
reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de
servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no
inciso II do § 6° do art. 57 da Constituitjio e as situações
previstas na lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão

referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no
mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art.

•

22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no
primeiro, adotando-se, entre outras, as providências
previstas nos§§ 3° e 4° do art. 169 da Constituição.
Pelo último índice publicado, a despesa com pessoal
encontra-se abaixo do limite prudencial, não havendo impedimento para o presente
projeto de lei de criação de cargos.
Foram apresentados os impactos salariais às fls. 206/207
e a declaração do ordenador de despesa.

O parecer atuarial da FUNPREV de fls. 114 pode ser
considerado válido, tendo em vista que formalizado para o projeto de lei anterior e no
presente projeto haver redução de cargos em comissão a serem criados.

4..nte o exposto, emendemos não ha>.rer ilegafü!ade ou
inconstitucionalidade no presente projeto de lei.

Bauru, 11 de novembro de 2019.

Procuradora J dica Municipal
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PROJETO DE LEI Nº - SUBSTITUTIVO
Altera e cria dispositivos na Lei Municipal nº

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
faz saber que a Câmara Municipa1 aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1°

Altera o art. 16 da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, que passa a ter a seguinte redação:
"Art: 16

Art. 2°

Revogado." (NR)

Acrescenta o art. 16-A à Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:
"Art. 16-A

A Secretaria Municipal de Fiscalização e Licenciamento, com atribuições de realizar a política de
fiscalização do uso e a ocupação do solo, especialmente da zona urbana, de fazer cumprir o Plano
Diretor do Município de Bauru é integrada pelo Gabinete do Secretário, contendo:
I.
II.

Os Fundos e os Conselhos Municipais;
A Assessoria de Assuntos Institucionais;

m.

A Secretaria Executiva;

JV.

AJ)ivisão de Atendimento ao Público;

V.

VI.

A Divisão de Administração e Expediente;
O Departamento de Fiscalização e Licenciamento, abrangendo:
a)

•

b)

c)

Art. 3° -

A Divisão de Aprovação de Projetos, contendo:
1)

A Seção de Aprovação Edil!cia;

2)

A Seção de Aprovação Urbanística e;

3)

A Seção de Alvará e Certificado de Conclusão de Obras.

A Divisão de Uso e Ocupação do Solo, contendo:
1)

A Seção de Licença de Atividades Permanentes e Temporárias;

2)

A Seção de Licença de Atividades Rurais e;

3)

A Seção de Certidões.

A Divisão de Fiscalização, contendo:
1)

A Seção de Logística e Gestão de Vistorias;

2)

A Seção de Notificação e Autuação e;

3)

A Seção de Fiscalização Ambiental e Rural." (NR)

Acrescenta o art. 20-B à Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:

"Art. 20-B

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru com estrutura organizacional de Secretaria
Municipal com atribuições de coordenar estudos setoriais e promover macro estudos para o
plan~jamento municipal estabelecendo a política de desenvolvimento urbano e socioeconômico do
Município, é integrada pelo Gabinete do Secretário, contendo:

1.

Os Fundos e os Conselhos Municipais;

~
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II.

A Assessoria de Assuntos Institucionais;

m.

ASec

IV.

A Divisão de Administração e Expediente;

V.

A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Socioambiental, abrangendo:
a)

O Grupo Técnico de Análise de Empreendimento - GAE;

b)

A Divisão de Pesquisa, Planejamento e Desenvolvimento Territorial, contendo:

e)

d)

1)

A Seção de Pesquisa e Estatística;

2)

A Seção de Projetos Urbanísticos;

3)

A Seção de Planejamento Viário e Mobilidade;

4)

A Seção de Instrumentos de Planejamento Urbano;

A Divisão de Diretrizes para Parcelamento e Ocupação do Solo, contendo:

1)

A Seção de Análise Urbanística;

2)

A Seção de Anã!ise Topográfica e Drenagem e;

3)

A Seção de Análise Ambiental.

A Divisão de Cadastro e Geoprocessarnento, contendo:
1)

VI.

••

A Seção de Geoprocessamento;

2)

A Seção de Cadastro Territorial e;

3)

A Seção de Patrimônio Imobiliário.

A Coordenadoria de Habitação, contendo:

1)

A Seção de Projetos Habitacionais;

2)

A Seção de Regularização Fundiária e;

3)

A Seção de Acompanhamento Social."

Art. 4°

Fica extinto do quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Bauru, 01 (um) cargo em comissão, declarados em lei de
livre nomeação e exoneração, de Diretor de Departamento, padrão de referência C-20;

Art. 5º

Ficam criados no quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Bauru, os seguintes cargos em comissão, declarados
em lei de livre nomeação e exoneração:

I.

01 (um) cargo de Coordenador de Habitação, padrão de referência C-24;

II.

01 (um) cargo de Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento, padrão de referência C-24;

III.

01 (um) cargo de Secretária de Secretaria. padrão de referência C-08;

Art. 6º

Fica criado no quadro da Prefeitura Municipal de Rauni, 01 (um) cargo de Secretário Municipal, com o subsídio ✓
do Secretário Municipal.
-'

Art. 7°

Ficam criadas 04 (quatro) funções de confiança de Diretor de Divisão, padrão de referência C-27 da grade salarial
dos Técnicos e 10 (dez) de Chefe de St:!çau, com gratificaçau <le 20% sobre o vencimento <lo cargo efetivo du
servidor.
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faz park i11logrn11le liesla I oi o Anexo U coDlendo os organograrnas·

I. da Secretaria Municipal de Fiscalização e Licenciamento e;
U. do Instituto Municipal de Desenvolvimento e Planejamento.
Altera o inciso IV do § 1º do art. 5° da lei 3 .601, de 27 de junho de 1993, que passa ter a seguinte redação:

Art. 1O

"Art. 5°

( ... )

§ lº

(... )
(... )

•

IV - as Divisões, subordinadas as Coordenadorias, Departamentos ou Gabinetes dos Secretários com
responsabilidades de orientação, acompanhamento, controle e execução de ações administrativas
específicas." (NR)

;;,( Art. 11

AÍtera o "caput" art. 6º da lei 3.601, de 27 de junho de 1993, que passa ter a seguinte redação:
~

"Ait. 6°

As Secretarias Municipais e a Chefia de Gabinete, poderão estruturar~se, quando necessário, em
Coordenadorias ou Departamentos e Divisões." (NR)

Art 12

As despesas decorrentes desta lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas, se
necessário.

Art. 13

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

•

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNJCIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

EXl!OSIC Ão DE MOm1os
, novembro, 19

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Casa de Leis, o Projeto de Lei que uma vez
aprovado, promoverá a reestruturação administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal - Administração Direta. O
projeto de lei foi pensado, visando à descentralização hierárquica, o acompanhamento, controle eficiente e adequado de seus
órgãos na avaliação das ações administrativas e da modernização de gestão integrada, com o objetivo da racionalização do uso
dos recursos disponíveis e ampliação do desempenho geral do governo municipal, na entrega de bens e serviços à sociedade,
com a qualidade necessária.

•

O objetivo do projeto é extinguir a Secretaria Municipal de Planejamento e criar a S~cretaria Municipal

de Fiscalização e Licenciamento, com atribuições de realizar a política de fiscalização do uso e a ocupação do solo,
especiahnente da zona urbana, de fazer cumprir o Plano Diretor do Município de Bauru. Criar a Assessoria de Assuntos
Institucionais sem a nomeação ou designação de cargos comissionados ou funções de confiança (servidor concursado}. Tem a
função de estabelecer um canal de comunicação entre os diversos setores da Secretaria Municipal, assessorar e apoiar
tecnicamente o titular da pasta, na articulação, acompanhamento, análise, controle e execução de projetos de sua pasta.
Cria a Divisão de Uso e ocupação do Solo que terá a incumbência de cuidar das licenças de atividades
permanentes e temporárias urbana e rurais. Cria na estrutura organizacional da pasta uma área para lotar os Fundos e
Conselhos Municipais, para esta, não haverá cargos comissionados ou funções de confiança (servidor concursado) e a
finalidade é contribuir para a definição dos planos de ação da cidade, através de reuniões periódicas e discussões, atuando de
maneira diferente, de acordo com a sua especificação. Mantém a Secretaria Executiva e a Divisão de Administração e
Expediente para que atuem no atendimento, relacionamento, documentação e execução com responsabilidades de orientação,
acompanhamento, controle e execução de ações administrativas, operacionais e de recursos humanos especificas. Mantém
também a Divisão de Aprovação de Projetos com toda a sua estrutura.
Também propomos a criação do Instituto Municipal de Planejamento com estrutura organizacional de
Secretaria Municipal, com atribuições de coordenar estudos setoriais e promover macro estudos para o planejamento
municipal estabelecendo a política de desenvolvimento urbano e socioeconómico do Município. Cria a Assessoria de Assuntos
Institucionais sem a nomeação ou designação de cargos comissionados ou funções de confiança (servidor concursado). Tem a
função de estabelecer um canal de comunicação entre os diversos setores da Secretaria Municipal, assessorar e apoiar
tecnicamente o titular da pasta, na articulação, acompanhamento, análise, controle e execução de projetos de sua pasta.
Cria a Coordenadoria rle: Hahitm;iin com a -fimç-.íin cle: nre!lninr as clemanrlas mnais e fnt11rai. elo mnnidplo

em relação às questões urbanísticas da cidade, cria a Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Socioambiental com
o objetivo atuar no planejamento e na implementação de ações socioambicntais de forma coletiva, a fim de contribuir pnra a
resolução dos problemas da cidade.
Cria a Divisão de Pesquisa, planejamento e desenvolvimento territorial que será responsável em cuidar
dos projetos urbanísticos, do planejamento viário e mobilidade e do planejamento urbano do município, cria também a
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Senhor Presidente,

É o presente para en ·
os a Vossa Exc lência o Pro· o de
que altera e cria dispositivos na Lei unicipal nº 3.601, de
Atenciosas S

dações,

•
Excelentíssimo Senhor
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
DO. Presidente da Câmara Municipal
NESTA

ei nº 87/19 - SUBSTITUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

PROC.N2 1-~õ/l)
FOLHAS
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PRO.TRTO OF. LRI N" 117/J 9 · SURSTTTUTTVQ
Altera e cria dispositivos na Lei Municipal n" 3.601, de
27 de julho de 1.993.

P. 130.180/19

Eí
;
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O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. I"

Altera o art. 16 da Lei Municipal n" 3.601, de 27 de julho de 1.993, que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 16 Revogado." (NR)

Art. 2°

•

Acrescenta o art. 16-A à Lei Municipal n" 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:
"Art. 16-A

A Secretaria Municipal de Fiscalização e Licenciamento, com atribuições de realizar
a política de fiscalização do uso e a ocupação do solo, especialmente da zona urbana,
de fazer cumprir o Plano Diretor do Município de Bauru é integrada pelo Gabinete
do Secretário, contendo:
III III IV VVI -

Os Fundos e os Conselhos Municipais;
A Assessoria de Assuntos Institucionais;
A Secretaria Executiva;
A Divisão de Atendimento ao Público;
A Divisão de Administração e Expediente;
O Departamento de Fiscalização e Licenciamento, abrangendo:
a) Divisão de Aprovação de Projetos, contendo:
1) Seção de Aprovação Edilícia;
2) A Seção de Aprovação Urbanística; e
3) A Seção de Alvará e Certificado de Conclusão de Obras.
b) A Divisão de Uso e Ocupação do Solo, contendo:
1) A Seção de Licença de Atividades Permanentes e Temporárias;
2) A Seção de Licença de Atividades Rurais; e
3) A Seção de Certidões.
c) A Divisão de Fiscalização, contendo:
1) A Seção de Logística e Gestão de Vistorias;
2) A Seção de Notificação e Autuação; e
3) A Seção de Fiscalização Ambiental e Rural." (NR)

Art. 3"

Acrescenta o art. 20-B à Lei Municipal n" 3.601, de 27 de julho de 1.993, com a seguinte redação:
"Art. 20-B

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Bauru com estrutura
organizacional de Secretaria Municipal com atribuições de coordenar estudos
setoriais e promover macro estudos para o planejamento municipal estabelecendo a
política de desenvolvimento urbano e socioeconômico do Município, é integrada pelo
Gabinete do Secretário, contendo:
I-

Os Fundos e os Conselhos Municipais;
A Assessoria de Assuntos Institucionajs;
III - A Secretaria Executiva;
IV - A Divisão de Administração e Expediente;
V - A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Socioambiental,
abrangendo:

li -

a)
b)

O Grupo Técnico de Análise de Empreendimento - GAE;
A Divisão de Pesquisa, Planejamento e Desenvolvimento Territorial,
contendo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
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1)
2)
3)

4)
c)

•

Seção de Pesquisa e Estatística;

Seção de Projetos Urbanísticos·
Seção de Planejamento Viário e Mobilidade;
Seção de Instrumentos de Planejamento Urbano;

A Divisão de Diretrizes para Parcelamento e Ocupação do Solo,
contendo:
1)
2)
3)

d)

A
A
A
A

A Seção de Análise Urbanística;
A Seção de Análise Topográfica e Drenagem; e
A Seção de Análise Ambiental.

A Divisão de Cadastro e Geoprocessamento, contendo:

])
2)
3)

A Seção de Geoprocessamento;
A Seção de Cadastro Territorial; e
A Seção de Patrimônio Imobiliário.

VI. A Coordenadoria de Habitação, contendo:
a)
b)
c)
Art. 4º

Fica extinto do quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Bauru, 01 (um) cargo em comissão,
declarados em lei de livre nomeação e exoneração, de Diretor de Departamento, padrão de referência C20.

Art. 5°

Ficam criados no quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Bauru, os seguintes cargos em comissão,
declarados em lei de livre nomeação e exoneração:

1-

•

A Seção de Projetos Habitacionais;
A Seção de Regularização Fundiária; e
A Seção de Acompanhamento Social."

11 -

III -

01 (um) cargo de Coordenador de Habitação, padrão de referência C-24;
01 (um) cargo de Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento, padrão de referência C24;
O1 (um) cargo de Secretária de Secretaria, padrão de referência C-08;

Art. 6º

Fica criado no quadro da Prefeitura Municipal de Bauru, 01 (um) cargo de Secretário Municipal, com
subsídio de Secretário Municipal.

Art. 7°

Ficam criadas 04 (quatro) funções de confiança de Diretor de Divisão, padrão de referência C-27 da
grade salarial do,•Técnicos e 10 (dez) de Chefe de Seção, com gratificação de 20% sobre o vencimento
do cargo efetivo do servidor.

Art. 8'

As descrições dos cargos em comissão, dos agentes políticos e das funções de confiança referidos nos
arts. 5°, 6° e 7°, são as encartadas no Anexo I desta Lei.

Art. 9'

Faz parte integrante desta Lei, o Anexo II contendo os organogramas:
I - da Secretaria Municipal de fiscalização e Licenciamento; e
II - do Instituto Municipal de Desenvolvimento e Plan~jamento.

Art. 10

Altera o inciso IV do§ 1' do art. 5' da Lei Municipal n' 3.601, de 27 de junho de 1.993, que passa ter a
seguinte redação:

"Art. 5° (... )
§ 1'
(... )
( ... )
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as Divisões, subordinadas as Coordenadorias Departamentos ou Gabinetes dos
Secretários com responsabilidades de orientação, acompanhamento, controle e
execução de ações administrativas específicas." (NR)
Art. li

Altera o caput art. 6' da Lei Municipal n' 3.601, de 27 de junho de 1.993, que passa ter a seguinte
redação:

"Art. 6° As Secretarias Municipais e a Chefia de Gabinete, poderão estruturar-se, quando necessário,
em Coordenadorias ou Departamentos e Divisões." (NR)
Art. 12

As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas com dotações próprias do orçamento vigente,

suplementadas, se necessário.
Art. 13

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...

•
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Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Casa de Leis, o Projeto de Lei que uma vez
aprovado, promoverá a reestruturação administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal - Administração Direta. O
projeto de lei foi pensado, visando à descentralização hierárquica, o acompanhamento, controle eficiente e adequado de
seus órgãos na avaliação das ações administrativas e da modernização de gestão integrada, com o objetivo da
racionalização do uso dos recursos disponíveis e ampliação do desempenho geral do governo municipal, na entrega de
bens e serviços à sociedade, com a qualidade necessária.
O objetivo do projeto é extinguir a Secretaria Municipal de Planejamento e criar a Secretario Municipal

•

de Fiscalização e Licenciamento, com atribuições de realizar a política de fiscalização do uso e a ocupação do solo,
especialmente da zona urbana, de fazer cumprir o Plano Diretor do Município de Bauru. Criar a Assessoria de Assuntos
Institucionais sem a nomeação ou designação de cargos comissionados ou funções de confiança (servidor concursado).
Tem a função de estabelecer um canal de comunicação entre os diversos setores da Secretaria Municipal, assessorar e
apoiar tecnicamente o titular da pasta, na articulação, acompanhamento, análise, controle e execução de projetos de sua
pasta.

Cria a Divisão de Uso e ocupação do Solo que terá a incumbência de cuidar das licenças de atividades
pennanentes e temporárias urbana e rurais. Cria na estrutura organizacional da pasta uma área para lotar os Fundos e
Conselhos Municipais, para esta, não haverá cargos comissionados ou funções de confiança (setvidor concursado) e a
finalidade é contribuir para a definição dos planos de ação da cidade, através de reuniões periódicas e discussões, atuando

de maneira diferente, de acordo com a sua especificação. Mantém a Secretaria Executiva e a Divisão de Administração e
Expediente para que atuem no atendimento, relacionamento, documentação e execução com responsabilidades de
orientação, acompanhamento, controle e execução de ações administrativas, operacionais e de recursos humanos
específicas. Mantém também a Divisão de Aprovação de Projetos com toda a sua estrutura.

•

Também propomos a criação do Instituto Municipal de Planejamento com estrutura organizacional de
Secretaria Municipal, com atribuições de coordenar estudos setoriais e promover macro estudos para o planejamento
municipal estabelecendo a política de desenvolvimento urbano e socioeconômico do Município. Cria a Assessoria de
Assuntos Institucionais sem a nomeação ou designação de cargos comissionados ou funções de confiança (servidor
concursado). Tem a função de estabelecer um canal de comunicação entre os diversos setores da Secretaria Municipal,
assessorar e apoiar tecnicamente o titular da pasta, na articulação, acompanhamento, análise, controle e execução de
projetos de sua pasta.
Cria a Coordenadoria de Habitação com a função de organizar as demandas atuais e futuras do
mumc1p10 em relação às questões urbanísticas da cidade, cria a Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento
Socioambiental com o objetivo atuar no planejamento e na implementação de ações socioambientais de fonna coletiva, a
fim de contribuir para a resolução dos problemas da cidade.

Cria a Divisão de Pesquisa, planejamento e desenvolvimento territorial que será responsável em cuidar
dos projetos urbanísticos, do planejamento viário e mobilidade e do planejamento urbano do município, cria também a
Secretaria executiva e a Divisão de Administração e Expediente que são unidades de atendimento, relacionamento,
documentação e execução com responsabilidades de orientação, acompanhamento, controle e execução de ações
administrativas, operacionais e de recursos humanos específicas.
Cria na estrutura organizacional da pasta uma área para lotar os fundos e Conselhos Municipais, para
esta, não hav~1á 1,;argus 1,;urnissiuua<lo!:. uu fu111;üt:s <l~ 1,;011fiarn;a (servidor concursado) e a finalidade é contribuir para a
definição dos planos de ação da cidade, através de reuniões periódicas e discussões, atuando de maneira diferente, de
acordo com a sua especificação. Reaproveita a Divisão de Cadastro, da Secretaria de Planejamento para o Instituto e o
reestrutura para que também fique responsável pelo geoprocessamento do município. Reaproveita também a Divisão de
Diretrizes e Normas para o Instituto e a reestrutura para que também fique responsável pelo parcelamento e ocupação de
solo do município. Reaproveita ainda da Seplan para o Instituto de Planejamento, o Grupo Técnico de Análise de
Empreendimento - GAE que tem a responsabilidade de fazer análise do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), nos

processos de aprovação de empreendimentos classificados corno polos geradores de tráfego ou sujeito à impacto
urbanístico.
4
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Para dar plena execução a esse proJeto e e1, propomos a extmção e O1 (um cargo em comissão Ge
Diretor de Departamento, bem como a criação de 01 (um) cargo de Coordenador de Habitação, padrão de referência C-24;

de 01 (um) cargo de Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento padrão de referência C-24; de

QJ

(nm) cargo de

Secretária de Secretaria, padrão de referência C-08; de 01 (um) cargo de Secretário Municipal, padrão de referência, o
subsídio do Secretário Municipal; de 04 (quatro) funções de confiança de Diretor de Divisão, padrão de referência C-27 da
grade salarial dos Técnicos e de 1O ( dez) funções de confiança de Chefe de Seção, com gratificação de 20% da referência
do cargo efetivo do servidor.

Visando a adequação da estrutura organizacional das Secretarias Municipais ao projeto, propomos
também a alteração do inciso IV, do§]' do art. 5° e do artigo 6', da lei 3.601, de 27 de junho de 1993, incluindo no nível
hierárquico de subordinação das Divisões, as Coordenadorias e Gabinete do Secretário e ainda a possibilidade das
Secretarias Municipais e Chefia de Gabinete, quando necessário, se estruturarem em Coordenadorias, Departamentos ou
Divisões.

•

Com essas alterações, o quadro de cargos em comissão, de agentes políticos e de funções de confiança
.
~arma:
d esses órgãos, fi1carão da se21.1mte
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE
EXISTENTE
PROPOSTO RESULTADO
CONFIANÇA
Cl ESECRETÁRIA DE SECRETARIA
1
1
o
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DIRETORIA DE DIVISÃO
CHEFIA DE SEÇÃO

"'º
< aí

Õ2 ~

<<
E- gi~

"' ...l

"' UU

2

1

-1

I

I

5

5

o
o

14

9

-5

-6
23
TOTAL GERAL
1
17
Obs: Dos 23 cargos e funções de confiança que existiam na Secretaria de Planejamento, foram extintos 01 Diretor
de Departamento e 05 Chefes de Seção. Os demais cargos em comissão e funções de confiança foram
reaproveitados na Secretaria de Fiscalização e Licenciamento.
!~ARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE
,CONFIANÇA
SECRETÁRIA DE SECRETARIA
1coORDENADOR DE PLANEJAMENTO E
,DESENVOLVIMENTO
:coORDENADOR DE HABJTAÇÃO
;sECRETÁRIO MUNICIPAL
IDIRETORIA DE DIVISÃO
CHEFIA DE SEÇÃO

"' o
Cl ~
oE- ~
"'
::,
<
E- ...,

-"' :z"'<
E-
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EXISTENTE

PROPOSTO

RESULTADO

o

1

1

o

I

1

o
o
o
o
o

l

1

1

l

4

4

15

15

TOTAL GERAL
23
23
Obs: Foram criados OI Secretário Municipal, OI Secretária de Secretário, 02 Coordenadores, 04 funções de
Confiança de Diretor de Divisão e 15 funções de confiança de Chefe de Seção, porém considerando o
reaproveitamento de 05 funções de Chefe de Seção da SEPLAN que foram extintos, assim, será necessária a criação
de 10 funções de Chefe de Seção.

Essa alterações são muito importantes para nosso Município, pois esta estrutura organizacional foi
criada para a realidade de duas décadas atrás, quando tínhamos uma população residente de pouco mais de 200 mil
habitantes e demandava estruturas de serviço menores. Hoje, nossa cidade deve oferecer condições de atender
satisfatoriamente aos anseios de quase 400 mil habitantes, com uma realidade de serviços mais complexa, em quantidades
cada vez maiores, inclusive por força de serviços transferidos de outras esferas governamentais para o município.

Cumpre-nos esclarecer também que este projeto, inicialmente haverá impacto mensal de R$ 37.155,54
(trinta e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta cinquenta e quatro centavos). No entanto este impacto
financeiro será reduzido a zero quando realizarmos a reestruturação completa das todas as Secretarias Municipais com o
5
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I - DESCRIÇÃO DO CARGO DE AGENTE POLÍTICO
C~RGO· ~liCRETÁRlO MI Jl>!ICIPAI
PADRÃO: Subsídio do Secretário Municipal
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado Ao Prefeito Municipal
Descrição Detalhada:
Administrar a Secretaria Municipal, definindo diretrizes, planejando, coordenando e supervisionando ações, alinhados
com o projeto de governo.

Administrar organizações da esfera pública e relacionadas.
Administrar recursos financeiros, compras, contratos, materiais, patrimônio, recursos de infonnática, serviços de
infraestrutura e infonnações institucionais.
Apresentar ao Prefeito Municipal o relatório anual da gestão na Secretaria.

•

•

II - DESCRIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO DECLARADOS EM LEI DE LIVRE NOMEAÇÃO E
EXONERAÇÃO
CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE HABITAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-24 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo.
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Secretário Municipal.
Descrição Detalhada:
Articular a Política Municipal de Habitação com a política de desenvolvimento urbano e com as demais políticas públicas
do Município.
Avaliar a viabilidade de projetos.
Coordenar a formulação da Política Municipal de Habitação.
Coordenar a articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil.
Coordenar projetos, programas e ações da área.
Coordenar recursos financeiros relacionados à área, inclusive junto aos órgãos, entidades e programas federais e estaduais
de habitação.
Coordenar o estímulo à participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política
Municipal de Habitação.
Coordenar a realização de estudos e pesquisas da área.
Gerenciar a qualidade da prestação de serviços.
Identificar prioridades.
Propor alternativas estratégicas .
CARGO EM COMISSÃO: COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-24 da grade salarial dos cargos em comissão
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo.
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Secretário Municipal.
Descrição Detalhada:
Articular a Polftica Municipal de planejamento e desenvolvimento com a política de habitação e com as demais políticas
públicas do Município.
Avaliar a viabilidade de projetos.
Coordenar a formulação da Política Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar a articulação com os órgãos federais, regionais e estaduais e demais organizações da sociedade civil.
Coordenar projetos, programas e ações da área.
Coordenar recursos financeiros relacionados à área, inclusive junto aos órgãos, entidades e programas federais e estaduais
de Planejamento e Desenvolvimento.
Coordenar o estímulo à participação da iniciativa privada em projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política
Municipal de Plane-Jamento e ne::.envolvimento.
Coordenar a realização de estudos e pesquisas da área.
Gerenciar a qualidade da prestação de serviços.
Identificar prioridades.
Propor alternativas estratégicas.
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1PROC. N2
CARGO EM CQMJSSÃQ• SECRETÁRIA DE SECRETAR TA
CARGA HORARIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Referência C-08 da grade salarial dos cargos em comissão

•

FOLHAS.

·2:i-o!

l~

51 ó

ESCOi 4RIDADE· Ensina Médio Completo
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado aos Coordenadores, ou Chefe de Gabinete ou Secretários Municipais,
Descrição detalhada:
Administrar agenda pessoal do Secretário.
Administrar e atualizar arquivos.
Anotar informações.
Assessorar no preparo de apresentações.
Assessorar o superior nas atividades que lhe forem delegadas e que demandam relação de confiança, alinhadas com o
projeto de governo.
Assistir e secretariar em reuniões, quando designado.
Atender, encaminhar e fazer chamadas telefônicas.
Cadastrar e catalogar documentos.
Cobrar ações, respostas e relatórios .
Controlar correspondência eletrônica (e-mail).
Criar e manter atualizados os dados de entidades, contatos e locais.
Digitar e formatar documentos.
Elaborar e enviar informações para o Diário Oficial.
Elaborar relatórios, convites, convocações, planilhas e gráficos.
Gerenciar a tramitação de processos.
Levantar e direcionar informações.
Levantar necessidades de material.
Receber e transmitir fax.
Receber, protocolar, triar, destinar e registrar correspondência.
Recepcionar, orientar e encaminhar pessoas.
Redigir oficios, memorandos, cartas, convocações e atas.
Reproduzir documentos (fotocópia).

III - DESCRIÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA OCUPADAS EXCLUSIVAMENTE POR SERVIDORES

•

EFETIVOS
FUNÇÃO DE CONFIANÇA: CHEFE DE SEÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
PADRÃO: Gratificação de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor.
NÍVEL HIERÁRQUICO: subordinado ao Diretor de Divisão, Diretor de Departamento, Gerente Executivo,
Coordenador ou Secretário Municipal.
Descrição Detalhada:
Acompanhar a execução de projetos e ações da área de sua competência.
Acompanhar e controlar os projetos e ações administrativas no âmbito de sua Seção, alinhados com o projeto de governo.
Avaliar aplicabilidade das normas vigentes.
Coordenar utilização de infraestrutura.
Dirigir equipes da Seção.
Estabelecer metas e prioridades da Seção.
Opinar, conclusivamente, sobre todas as questões em matérias no âmbito de sua Seção e decidir, motivadamente aquelas
de sua competência.
Planejar ações estratégicas para a Seção.
Prestar assessoria e assistência direta e imediata ao superior hierárquico.
Propor modificações nas normas.
Supervisionar movimentação e conservação de materiais e patrimônio.
FUNÇÃO DE CONFIANÇA: DIRETOR DE DIVISÃO
CARGA HORÁRIA: 40 (Quarenta) Horas Semanais
PADRÃO: C-27 da grade salarial dos Técnicos (Lei 5975/2010) mais uma gratificação de 40% (quarenta por cento) da
mesma referência, salvo se optar pelo vencimento do cargo efetivo, onde lhe será devido apenas a gratificação sobre a
mencionada função de confiança ou sobre o vencimento de seu cargo efetivo, se mais vantajoso, a critério do servidor.
NÍVEL HIERÁRQUICO: subordinado ao Diretor de Departamento, Gerente Executivo, Coordenador ou Secretário.
Descrição Detalhada:
Acompanhar a execução de projetos da área.
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governo.
Avaliar aplicabi1idade das nonnas vigentes.

-

.

Coordenar utili~ção de infraestrutura.

Dirigir equipes da Divisão.
Estabelecer metas.
Exercer atribuições delegadas pelo seu superior hierárquico.

•

l PROC. N9_<:.i;::!::i<l:.ul1J.._
~-~ffl
':-l~oLH~AS~7~\~l====·:l;I:::::=-'

Identificar pontos críticos e prioridades da Divisão.
Opinar, conclusivamente, sobre todas as questões e matérias no âmbito de sua Divisão e decidir, motivadamente, aquelas
de sua competência.
Orientar, acompanhar e controlar as ações administrativas no âmbito de sua Divisão.
Planejar ações estratégicas para a Divisão.
Prestar assessoria e assistência direta e imediata ao superior hierárquico.
Propor modificações nas normas .
Supervisionar movimentação e conservação de materiais e patrimônio .

•
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

Sr:Seàetário dos Negócios Jurídicos.
!

"' .

... . Cortforme determinação do Sr. Prefeito, informada pelo
Sr. Secretário da Administração, o presente Projeto de Lei deveria ser
formalizado ainda no período da manhã.
Ocorre que os autos não foram encaminhados, portanto.
acatamos a determinação superior, de formalização do Projeto de Lei
substitutivo, com base na minuta encaminhada por e-mail pela
Secretaria da Administração e, posteriormente, com apontamentos
realizados pela Sra. Procuradora Gabriella Lucarelli, conforme
documento de fls. 218/219.
Isto posto, informamos que o presente Projeto de Lei
substitutivo foi formalizado sem a análise dos autos e conferência do
Projeto.
Remeto o presente a Vossa Senhoria para ciência de que
o Projeto de Lei foi encaminhado à Câmara Municipal no período da
manhã pelo Gabinete do Sr. Prefeito.

Bauru, 11 de novembro de 2.019 .

.

e1ro
ação e Documentação
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RECEBIDO NO OEPÃRlAMENTO DE
COMUNICAÇÃO E
ENTAÇÃO
DATA:

NO
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•

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA UR
ESTADO DE SÃO P ~.QMu~icipaldeBauru
Diretoria de \poio Legislativo

2 ONOV. 1019
Processo Administrativo nº 130180/2 19

A Sra Diretora de Divi sã

A

O Sr. Secretário de Adimnistração solicita parecer jurídico a
respeito do presente proj~to de lei que visa alterar e criar dispositivos na Lei Municipal nº
3601/93.

O presente projeto de lei visa a adequação da estrutura
organizacional, transferindo a TI para o Gabinete do Prefeito; extingue a Secretaria de
··•

Planejamento e cria as Secretarias de Governo, de Fiscalização e Licenciamento e o Instituto de
Planejamento; cria ainda as Coordenadorias Temáticas; cria cargos em comissão e funções de
confiança.

No artigo 1° do projeto de lei cria no artigo 4° da Lei Municipal nº
3601/93, diretamente ligados no Gabinete do Prefeito, nos incisos IX a XIV as seguintes
Coordenadorias: de Segurança Pública, da Cidadania e Direitos Humanos, da Juventude, da
Pessoa com Deficiência, dos Direitos dos Animais e da Tecnologia da Informação. Os
respectivos cargos em comissão estão sendo criados no número de cinco, com denominação
genérica de Coordenador Estratégico, referência C 12 (artigo 11, III do projeto de lei).

•

Consta na exposição de motivos que qs ocupantes destes cargos
em comissão farão a coordenação de políticas públicas desenvolvidas nas Comissões,
Conselhos ou mesmo Secretarias Municipais nas diversas áreas de atuação.
No inciso XIV do artigo 1° do projeto de lei, temos a criação da
estrutura organizacional da Coordenadoria de Tecnologia de Informação ligada diretamente ao
Gabinete do Prefeito, abrangendo:

a. Seção de Instrução de Processos, Atos e Registros;

1
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~tiHtaPakioyut/de g/UHU
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601

•

C9RAÇÃO DE

SAO PAULO

Of.DAL.SPL.PM. 240/19

Bauru, 20 de novembro de 2019.

•

Senhor Prefeito:
Em anexo, estamos encaminhando manifestação do Relator da
Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Vereador Benedito Roberto Meira,
sobre o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 87/19, processado sob nº 220/19, que altera
e cria dispositivos na Lei nº 3601, de 27 de julho de 1993, a fim de que Vossa
Excelência tome as providências necessárias para atender ao requerido pela
Comissão.
No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos
apresentando nossos renovados protestos de consideração.

•

OSE R

Excelentíssimo Senhor
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
Prefeito Municipal de Bauru
NESTA

•

~ôovuakhytdrú ~ruua
Praça D Pedro li 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone· (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601

'

Senhor PresideDte:
Redação:

'

-

-

-

'
~

-

'

.

-

"il 1--

-

Solicitamos seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal para que
encaminhe cópia integral do processo administrativo referente
ao Projeto de Lei nº 87/19, processado sob nº 220/19, que
altera e cria dispositivos na Lei nº 3601, de 27 de julho de
1993, inclusive com os pareceres da Secretaria Municipal de
Negócios Jurídicos e demais pareceres técnicos.
Bauru, 20 ~ npvembro de 2019.
,.

•

1

·i11 (r"i,
BENEDIT~_»~BÉRTO MEIRA
Relator J" :
/_:{

/,,

..

~r,Presidente da Câmara Municipal:
' Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria,
solicitamos encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito
Municipal.
Bauru, 20 de n vembro de 2019.

BUSSOLA
omissão de Justiça, Legislação e Redação

ALEXSSAND
Presidente da

•

À
Diretoria de Apoio Legislativo:

Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito Municipal, conforme
solicitação.
Ba;!91,-28-cie--A

'JO

,,/

-

/

AteÍiclide-e-despacho supr~ Segue cópia do ofício.
Bauru, 20 de novembro de F019.

/,
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RONALDO JOSÉ SCHIAV6NE
Diretor de Apoio Legislativo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

Bauru, 21 de novembro de 2.019.

li

Senhor Secretário dos Negócios Jurídicos,

Encaminho o Of.DAL.SPL.PM 240/19, em que a Comissão de Justiça,
Legislação e Redação solicita informações acerca do Projeto de Lei nº 87 /19.
Isto posto, remeto para análise e providências que julgar necessárias
visando o atendimento da requisição.
Atenciosamente,

1

---~uetor do Departamento
de Comunicação e Documentação

•

~IÍPlanl;~ .
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601

C9RAÇÃODE

SAO PAULO

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Nomeio Relator do presente processo o Vereador:

YAS

~

SCIMENTO
dente

•

~ma,a Lanic~!'t'I~
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER DO RELATOR

Na qualidade de relator do presente Substitutivo às fls. 238 a 240,
entendemos não haver nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto
econômico, nada impedindo, portanto, sua normal tramitação.
lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final
quanto a sua oportunidade.
Sala das Reuniões, em
27 de nove bro de 2019.

ALEXSSAN RO BUSSOLA

R lator

•

.

J~~~w

~ma,a~c~

•

~iuu---·

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

=
-

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER FINAL

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida,
acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência
de qualquer restrição quanto à normal tramitação por esta Casa do Substitutivo às
fls. 238 a 240.
Assim, caberà ao Plenàrio da Edilidade a soberana decisão final.
É o nosso parecer.
Sala de Reuniões, em
27 de novembro de 2019.

YASMI

~
5LI 5.
ALEXSSAN
Relator

CHIARA RANIERI BASSETTO
Membro

S BASTAflNI
Membro

-

a .A

v~

/o c?/:1..,oZO

RICARDO PELISSARO LOQUETE
Membro

PROC. N2 a,,:u,a
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~âma,a~'

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601

Senhora Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento:
Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Administrativo
Financeira, para que proceda a análise e parecer sobre o Substitutivo às
folhas 238 a 240.
Bauru, 29 de novemb o de 2019.

u\,VlJv~
1BASSETTO
Membro

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bauru:
Tendo em vista a manifestação da Sra. Vereadora,
encaminhamento à Consultoria Administrativo Financeira.
Bauru, 29 de novembro de 2019.

solicitamos o

da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento

À
Diretoria de Apoio Legislativo
·Encaminhe-se o processo à Consultoria Administrativa Financeira.
Bauru
de novembro de 2019.

Presidente

AJiteii'lrln,·1rrr,--meã,ss,pacho supra. egue o Processo à Consultoria Administrativo
Financeira.
Bauru, 29 de novembro de 2 19.

~ t-,_.

f

~OJ\h<.l,

RONALDO JO~CHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

CQRAÇÃO DE

SAO PAULO

•

Praça D. Pedro li, 1-50-Centro-CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax (14) 3235-0601

~DE

SÃO.PAULO

À
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO
REF: PROCESSO Nº 220/19

Em atendimento a membra desta Comissão, Vereadora Chiara Ranieri
Bassetto, expomos abaixo parecer sobre o processo supra, relativo ao Projeto de
Lei

nº 87/19.

Trata-se de um projeto de lei substitutivo de restruturação administrativa
da Prefeitura Municipal, que extingui a Secretaria de Planejamento e cria a
Secretaria de Fiscalização e Licenciamento, como também, cria o Instituto do
Planejamento.
Informamos inicialmente, que o referido projeto de lei em nada impacta o
exercício de 2019, sua impactação ocorrerá nos anos seguintes, conforme
declaração do Ordenador de Despesas em fls. 251.
Tendo em vista que o impacto mensal, previsto na exposição de motivos é
de R$ 37.155,54 e sendo o impacto anual de 2020 de R$ 463.701,26, conclui-se
que projetam correção salarial de 4% para o referido ano.
Estimamos que tal correção, ensejará obrigatoriamente em alavancar as
receitas em índices superiores a 4%, a fim de não infringir a LRF e ou ajustarem o
quadro de pessoal, conforme também informam na exposição de motivos com
restruturação das demais secretarias.
Caso não obtenham êxito no aumento de receitas ou do ajustamento do
quadro funcional e venham a infringir a LRF, o Poder Executivo terá que
obrigatoriamente corrigir sua despesa com pessoal nos próximos 8 meses, para
que suas contas sejam aprovadas.
~-...,ea:.:.mbro de 2019.

A FINANCEIRA

~mara~l't~

•

Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

Senhora Presidente da Comissao de Economia, Finanças e Orçamento:
Solicitamos o encaminhamento do parecer da Consultoria Administrativofinanceira desta Casa de Leis (folhas 523) ao Senhor Prefeito Municipal
para que determine às Secretarias Municipais de Finanças e Orçamento; e
de
gócios Jurídi s que se manifestem sobre o mesmo .
.E 10 de dez br de 2 0 ~

C\.,,,,_; w·

I

RIBASSETT

Membro

•

Senhor Presidente da Câmara Municipal:
Conforme manifestação da Vereadora Chiara Ranieri Bassetto, solicitamos
o encaminhamento de oficio ao Senhor Prefeito Municipal.
Em, Ue dezembro de 2019.

i

't
P

J

SCIMENTO
a Comissao de Economia, Finanças e Orçamento

A
Diretoria de Apoio Legislativo:

•

Encaminhe-se oficio ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação .
Em,.t..:~le-l:teeembro de 2019.

At
·
acho supra. egue cópia do oficio.
Em, 1Lde dezembro de 20 9.

~ ~ ~~,

/'-'VW.:)\/\)11""-

RONALDQ JO~;CHIAVONE
Diretora de Apoio Legislativo

~i~~~fó

•

Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

Of.DAL.SPL.PM. 261/19

Bauru, 12 de dezembro de 2019.

•

Senhor Prefeito:
Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Vereadora
Chiara Ranieri Bassetto,

membro da Comissão de Economia,

Finanças e

Orçamento, sobre o Projeto de Lei nº 87/19, processado sob nº 220/19, que altera e
cria dispositivos na Lei nº 3601, de 27 de julho de 1993, a fim de que Vossa
Excelência tome as providências necessárias para atender ao requerido pela
Comissão.
No aguardo da

mais

breve

resposta,

apresentando nossos renovados protestos de consideração .

•
Excelentíssimo Senhor
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
Prefeito Municipal de Bauru
NESTA

subscrevemo-nos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
GABlNETE DO PREFEITO

Bauru, 12 de dezembro de 2019.
OF GP 2505/19

Câmara Mu 1icipal de Bauru

Excelentíssimo Senhor
José Roberto Martins Segalla
Presidente da Câmara Municipal

Diretoria de ~poio Legislativo

1 2 DEZ. 2019

•·

ENTRADA
Senhor Presidente,

Hora__(al

Em atenção a solicitação relativa ao Projeto de Lei 87/19, em que a
comissão de Economia, Finanças e Orçamento, solicita parecer do Senhor Prefeito acerca do Projeto
mencionado, informamos o solicitado conforme cópia anexa.

Praça das Cerejeiras, 1-59 Vila Noemy- Bauru/SP - CEP 17014-900 - Fone: (14) 3235-1000
www.bauru.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAt,-ttE BAUR~-=~
ESTADO DE SÃO PAULO

Ao
Gabinete do Prefeito

Acompanhamos o parecer da Consultoria Administrativa Financeira da Câmara e
justificamos que o impacto apresentado será compensado quando da apresentação e
aprovação dos organogramas das Secretarias de Administração, dos Negócios Jurídicos,
e de Esporte e Lazer (processo n 156116/2019).
O impacto negativo do ajuste do processo !56116/2019 totaliza R$ 650.630,52 o que
compensa o impacto positiv do projeto de lei 87/19 na ordem de R$ 463.701,26 .
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600

Senhora Presidente da Comissao de Economia, Finanças e Orçamento:
Solicitamos o encaminhamento de oficio à FUNPREV para que se manifeste
em relaçao ao Substitutivo ao Projeto de Lei nº 87/19, bem como sobre o
parecer da Consultm·
dministrativo-financeira desta Casa de Leis (folhas
5

).
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HIARA RANIER ASSETTO
Membro

•

Senhor Presidente da Gamara Municipal:
Conforme manifestaçao da Vereadora Chiara Ranieri Bassetto, solicitamos
o encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito Municipal.
Em, 1, de dezembro de 2019.

nte da Comissao de Economia, Finanças e Orçamento

A
Diretoria de Apoio Legislativo:
Encaminhe-se ofício ao S
Em IC

feito Municipal, conforme solicitaçao.

Atendido o despacho supr . Segue cópia do ofício.
Em, 1, de dezembro de 019.

~ ~ ~ >'<..W,(-~

JosÉ

RONALDO
SCHIA ONE
Diretora de Apoio Legislativo

~f~~~~J

•

Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

Of.DAL.SPL.PM. 264/19

Bauru, 16 de dezembro de 2019.

•

Senhor Prefeito:
Atendendo solicitação da Vereadora Chiara Ranieri Bassetto,
membro da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, para que a FUNPREV
se manifeste em relação ao Substitutivo ao Projeto de Lei nº 87/19, que altera e cria
dispositivos na Lei nº 3601, de 27 de julho de 1993, pedimos que Vossa Excelência
tome as providências necessárias para atender ao requerido pela Comissão.
No aguardo da mais breve resposta,
apresentando nossos renovados protestos de consideração.

Excelentíssimo Senhor
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
Prefeito Municipal de Bauru
NESTA

subscrevemo-nos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Gabinete-do Prefeito

ot. "N11--·--.;l- .2-"7
FOLHAS

5° .Q... ,3 .,

Bauru, 07 de janeiro de 2020.

OF GP 16/2020

Câmara Mu ,icipal de Bauru
Diretoria de O..poio Leglsla\ivo

Excelentíssimo Senhor
José Roberto Martins Segalla
Presidente da Câmara Municipal

•

O9 JAN, 7020 ,

Senhor Presidente,
Em atenção ao oficio DAL. SPL.PM 264/19, processo nº
130180/2019 em que a comissão de Economia, Finanças e Orçamento, solicita que a
FUNPREV se manifeste em relação ao Substitutivo ao Projeto de lei nº 87/19, que altera
cria dispositivos na Lei nº 3601 de 27 de julho de 1993 segue anexa a copia da
manifestação da FUNPREV (fls 161 e 162) .

•
Praça das Cerejeiras, 1-59- Vila Noemy-CEP 17014-900 - Bauru/SP Fone: (14) 3235-1000www.bauru.sp.gov.br

-PARECER ÀTUARIAL

Em atendimento à solicitaç~o da Diretoria da FUNPREV - Fundação de Previdência
dos Servidores Públicos Municipais ;Efetivos de Bauru/SP e tendo em vista a
necessidade do acompanhamen:to dos impactos atuariais das alterações da legislação
municipal no ·equih'brio financeiro e atuarial do. Regime Próprio .de Previdência,
emitimos·este parecer genérico referente a eventuais propostas de:

.,..
·~

1.
2.
3.
4·'.
5.
6.

Reestruturação adminii;trativa ou organizacional;
Contratações ou nomeações de novos servidores;
Criação de novos cargos;
Transformação.de cargos;
Redução dejomada de trabalho;
Qualquer iniciativa· relativ~ a remUI).erações ou 110meações de setvidàres
temporários, agentes políticos e comissionaqos sem vínculo ,efetivo.

um

É importante,esclarecer que
impacto atuarial só ocorre quando .o projeto em análise
provocar alteração na' remuneração ou provento dos àtuais servidores ativos e inativos.
'

Portanto, em qualquer dos casos acima, não prevendo alteração .nas remunerações e
·proventos dos atuais servidores, não há impacto a s.er ava1iado no equilíbrio financeiro
e atuarial do FUNPREV - Bauru.

•

Eis nosso parecer,

!/,· '

...__,

Curitiba, 40 de dezenibro de 2019 .
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICO MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV

•

.
CNPJ 46,139,960/0001-38
Rua Rio Branco Nº19-31 - CEP 17014-037 Bauru-SP
Fone/Fax - (014)3009-5500

...
FUNPREV
BAURU

Ao
Sr. Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Bauru, 23 de Dezembro de 2.019
Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria o impacto atuarial
elaborado pela empresa que presta Assessoria Actuarial a esta Entidade Fundacional
conforme sua solicitação.
Atenciosamente,

il1l'í1~Afr,W~ c:::ántÔs
Chefe~;ãCl-Jcle-(;;entab/Orçam
Certificação Anbima CPA 10
Crc lSP 219939/0-8
Contador

Dio
Diretor Divis o Financeira
Certificação Anbima CPA 20
Corecon 32.492
Economista

Ao
Secretário Municipal de Administração
Sr.Donizete do Carmo dos Santos
Bauru,23 de Dezembro de 2.019.

Gil<''-'n=1menes Campos
Gestor CG~P1?$ APIMEC
President~):'!.mprev

PROC. N2

FOl,HAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Gabinete do Prefeito

Bauru, 13 de janeiro de 2020.

------.~

OF GP 34/2020

Câmara Mu 1icipal de Bauru
Diretoria de '\poio Legislativo

•

Excelentíssimo Senhor
José Roberto Martins Segalla
Presidente da Câmara Municipal

1 4 JAN. 1021f

E1':IT RAJ?AfiL
Senhor Presidente,

Hora

91}:. ( a ) ~

Em atenção ao oficio DAL. SPL.PM 264/19, processo nº
130180/2019 em que a comissão de Economia, Finanças e Orçamento, solicita que a
FUNPREV se manifeste em relação ao Substitutivo ao Projeto de lei nº 87/19, que altera e
cria dispositivos na Lei nº 3601 de 27 de julho de 1993. Cumpre nos esclarecer que a
FUNPREV reintera as informações encaminhadas anteriormente, conforme cópias das
folhas nº 254 a 255.
De acordo com as informações constantes do parecer atuarial folha nº248, o
impacto atuarial só ocorre quando o projeto provocar alteração na remuneração ou

•

provento dos atuais servidores ativos e inativos. No entanto o referido projeto trata-se
exclusivamente de funções

omissão não havendo impacto

atuarial a ser avaliado.

Praça das Cerejeiras, 1-59- Vila Noemy-CEP 17014-900 - Bauru/SP Fone: (14) 3235-1000www.bauru.sp.gov.br

PROC. Ne

lill

FOLHAS

PARECER ATUARIAL

Em atendimento à solicitação da Diretoria da FUNPREV - Fundação de Previdência
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru/SP e tendo em vista a
necessidade do acompanhamento dos impactos atuariais das alterações da legislação
municipal no equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência,
emitimos este parecer genérico referente a eventuais propostas de:

•

1. Reestruturação administrativa ou organizacional;
2. Contratações ou nomeações de novos servidores;
3. Criação de novos cargos;
4. Transformação de cargos;
5. Redução de jornada de trabalho;
6. Qualquer iniciativa relativa a remunerações ou nomeações de servidores
temporários, agentes políticos e comissionados <!em vínculo efetivo.

É importante esclarecer que um impacto atuarial só ocorre quando o projeto .em análise
provocar alteração na remuneração ou provento dos atuais servidores,ativos e inativos.
Portanto, em qualquer dos casos acima, não prevendo alteração nas remunerações e
proventos dos atuais servidores, não há impacto a ser avaliado no equilíbrio financeiro
e atuarial do FUNPREV - Bauru.

•

Eis nosso parecer,
I

/

Curitiba, 20 de dezembro de 2019.
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICO MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV

•

CNPJ 46, 139,960/0001-38
Rua Rio Branco Nº19-31-CEP 17014-037 Bauru-SP
Fone/Fax - (014)3009-5500

Ao
Sr. Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira

PROC. N2

.,.
FUNPREV
BAURU

2, ::2.-o (

FOLH.O.S
5 :5
-~ ---:=-====.l

Bauru, 23 de Dezembro de 2.019
Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria o impacto atuarial
elaborado pela empresa que presta Assessoria Actuarial a esta Entidade Fundacional
conforme sua solicitação.
Atenciosamente,

Dia
Diretor Divis o Financeira
Certificação Anbima CPA 20
Corecon 32.492
Economista

rJãi':lôro½í:í6s-sántÕs

Chefe~;ão..d.e-(;entab/Orçam
Certificação Anbima CPA 10
Crc 1SP 219939/0-8
Contador

e

Ao
Secretário Municipal de Administração
Sr.Donizete do Carmo dos Santos

Bauru,23 de Dezembro de 2.019.

Gestor CGRPl?S APIMEC
Presidenté;J:=,unprev
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PREFEITURA MUNICIPAL
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~stado de São Paulo
Secret~ia ~os Negócios Jurídicos
abmete do Secretário

Processo nº 130.180/2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Gabinete do Prefeito
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Bauru, 07 de janeiro de 2020.

OF GP 16/2020

Excelentíssimo Senhor
José Roberto Martins Segalla
Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,
Em atenção ao oficio DAL. SPL.PM 264/19, processo nº
130180/2019 em que a comissão de Economia, Finanças e Orçamento, solicita que a
FUNPREV se manifeste em relação ao Substitutivo ao Projeto de lei nº 87/19, que altera
cria dispositivos na Lei nº 3601 de 27 de julho de 1993 segue anexa a copia da
manifestação da FUNPREV (fls 161 e 162).

Praça das Cerejeiras, 1-59- Vila Noemy-CEP 17014-900 - Bauru/SP Fone: (14) 3235--IOOOwww.bauru.sp.gov.br
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PARECERATUARIAL

Em atendimei:J.tó à solicitação·da: Diretoria da FiJNPREV - Fundação de Previdência
dos Servidores Públicos Municipais ;Efetivos de BaurwSP e tendo em vista a
necessidade do acompanhamento dos impactos atuariais das alterações da legislação ··
municipal
equilíbrio fmancêiro e atuarial do Regime Próprio de P.revidência,
emitimos este pàrecer genérico referente a eventuais propostas de:

no

Reestruturação .administrativa ou organizacional;
Contratações no:me:;içõés de novos servidores; ··· •·
.Criação de novos cargos;
•.
Ttiinsformação de cargos;
Redução·dejomada détrabalho;
6, · Qualquer iiliciativa' relativa, àa ,rerrni1;1erações du> ;nõnteirções de . sez:iiidôres
temporários,
agentes .poiíticos
e· cómissionadps
·efetiVo.
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.
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um nnpacto'.atuarial só ocorre-:q11andõ-0 projeto em análise
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Po~anto,
q~ahuer dos casos acima, não prevendo alfo):iu;:ã0:.n~s remun~rações e
·proventos dos atuais servidores, não há impacto a ser :;ivaifado. no equilíbrio financeiro··
. e atuârial
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICO MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV

-

.

L61rW

·
CNPJ 46,139,960/0001-38
Rua Rio Branco Nº19-31 - CEP 17014-037 Bauru-SP
Fone/Fax - (014 )3009-5500

FUNPREV
BAURU

Ao
Sr. Diogo Nunes. Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Bauru, 23 de Dezembra.de.Z.0l$. _
Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria o impacto atuarial
elaborado pela empresa que presta Assessoria Actuarial a esta Entidade Fundacional
conforme sua solicitação.
Atenciosamente,

' ''
,.,v,",Santos
Chefe~;ao...cle-{;-efrtab/Orçam
Certificação Anbima CPA 10
v

Crc lSP 219939/0-8
Contador

Dio
Diretor Divis o Financeira
Certificação Anbima CPA 20
Corecon 32.492
Economista

Ao
Secretário Municipal de Administração
Sr.Donizete do Carmo dos Santos
Bauru,23 de Dezembro de 2.019.

nelas pertinentes desta secretaria.
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Gestor CGRPP$APIMEC
Presidentefimprev
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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV
Rua Rio Branco nº 19-31 - CEP 17014-037 - Bauru - SP
Fone: (14) 3009-5500
www.funprevbauru.sp.gov.br

FUNPREV
BAURU

Bauru, 1O de janeiro de 2020.

À
Presidência - FUNPREV
Sr. Presidente,
Reiteramos o parecer do atuária à fl. 161 do processo.
Atenciosamente.

~=:~~~~~fiffii-lidade e Orçamento
CRC 1SP 219939/0-8

Dire«lf-Qa-PM:i
eira
Economista - FUNPREV
CORECON 33.492
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

Senhora Presidente da Comissão de Economia, Finanças e
Orçamento:
Solicitamos novo encaminhamento do presente processo à
Consultoria Administrativo-Financeira desta Casa de Leis, para
que se manifeste sobre o parecer da FUNPREV às folhas 532
a 540.
B u, 12 de fe rei o de 2020.

!

Ov-...cA.
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V\/

g,.,_,~

CHIARA RANI RI BASSETTO

Membro

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bauru:
Tendo em vista a manifestação da Senhora Vereadora,
solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria
Administrativo Financeira.
Bauru, 12 de fevereiro de 2020.

ente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento

•

A
Diretoria de Apoio Legislativo
Encaminhe-se o processo à
Financeira.
Bauru, 12 de fevereiro de 2020.

Consultoria

Administrativa

Atendido oldiesi~:lío supra. Segue o Processo à Consultoria
Administrativo Financeira.
Bauru, 12 de fevereiro de 2020.

b~q,e-

-rn e. k ~ ·

DIEGO 11,fATHEUS CARVALHO KANASHIRO

Diretor de Apoio Legislativo em exercício

~~i~fó

•

Praça D. Pedro li, 1-50- Centro-CEP 17015-230-Fone: (14) 3235-0600 - Fax (14) 3235-0601

À
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

REF: PROCESSO Nº 220/19

Em atendimento a integrante desta Comissão, Vereadora Chiara Ranieri
Bassetto, expomos abaixo parecer sobre o processo supra, relativo ao Projeto de
Lei nº 87/19, ao que manifesta a FUNPREV em fls. 537, através da Consultoria
Atuarial.
Informa o Atuário, que a ocorrência de impacto se dará em exercício que
ocorra alteração na remuneração dos servidores, portanto, neste exercício de
2020, conforme nosso parecer já exalados no processo em fls. 523.
Por sua vez, informa a Prefeitura que esta ocorrência (impacto) será
compensada por outros organogramas, conforme fls. 526, a qual identificamos
como incongruentes, necessitando para tanto elucidação detalhadas sobre esta
informação.
Bauru, 18 de fevereiro de 2020 .

•

FINANCEIRA

PROC.N2

FOLHAS

~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

Câmara Mu 1icipal de Bauru
Diretoria de ~paio Legislativo

OF. EXE Nº 44/20
P. 130.180/19

1 3JEV. 2020

EN1RADA
Hor;{]O.t,.Llo(a)

~.,,<.,.___

Bauru, 12 de fevereiro de 2.020.

MENSAGEM MODIFICATIVAAO PROJETO DE LEI N° 87/19

Senhor Presidente,

Nobres Vereadores,

1RETIRADA j--r-- s i!J_.

Através do presente encaminhamos à Vossa Excelência, de acordo com o § 3° do art. 152, do Regimento
Interno dessa Câmara Municipal, mensagem modijicativa ao Projeto de lei nº 87/19, que altera e cria dispositivos na Lei
Municipal n• 3.601, de 27 de julho de 1.993.
Esta mensagem destina-se a corrigir o art. 7°, que passará a ter a seguinte redação:

"Art. 7º Ficam criadas 05 (cinco) funções de confiança de Diretor de Divisão, padrão de referência C-27, da
grade salarial dos Técnicos e 08 (oito) funções de co
de Chefe de Seção, com gratificação de
20% sobre o vencimento do cargo efetivo do serv' r."
Contando com a compreensão
Mensagem Modificativa.

0.A.L
P/ feitura no fxpe,111 !IÍ

----,i..

do

Excelentíssimo Senhor
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
0D. Presidente da Câmara Municipal

NESTA

ltaPaiá•
lJiárie Oooialde Bmxu. 1
rb. !J!il]jj_ ic às Is. __
Sr__
DIR!:7lJl1Vi~IO Lff'.,1$1.AT'MJ'

r

PROC. NU

:2.. .2o

li :)

e

~

5LJ ~ ( , _
FOLHAS =.=..::...:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
OF. EXE Nº 90/2020
P. 130.180/19

Bauru, 10 de março de 2.020.

Câmara Mu 1icipal de Bauru
Diretoria de ~poio Legislativo

1 OMAR. 2020

•

ENTRAPA, I
Hora~2._(a)~
Senhor Presidente,

É o presente para solicitar a Vossa Excelência a retirada da MENSAGEM
MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO Nº 871.
ue altera e cria dispositivos na Lei
f.EXE º 44/20.
Municipal nº 3 .60 l, de 27 de julho de 1.993, encaminhada através d

Atenciosas saudações,

Ã

D.A.L

P/ leitura no Expediente
da Sessão Ordinária do
---t!iil-.,,L'-~_j~2_..J_..,__,_.=-,....
(l

Excelentíssimo Senhor

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
DD. Presidente em Exercício da Câmara Municipal
NESTA

1

~ma,a Lamc~t't

•

Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

Senhor Diretor
Certifico que a Vereadora Chiara Ranieri Bassetto,
membro da Comissão de Economia, Finanças e
Orçamento deixou de assinar o parecer de folhas
521 em razão de não possuir mais prazo regimental
(Livro Carga de Processos - página 77) e também
não apresentou parecer em separado.

•

Bauru, 13 de março de 2020 .
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DIEGO ~THEUS CARVALHO KANASHIRO
Chefe do Setor de Procedimentos Legislativos

Ao
Setor de Procedimentos Legislativos
Ciente.
Bauru, 13 de março de 2020.
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Diretoria de Apoio Legislativo:
O presente processo foi sobrestado por 01
(uma) Sessão, em Sessão Extraordinária
realizada em 13 de maio de 2020, devendo
retornar à pauta na primeira Sessão Ordinária.
Bauru, 13 de maio de 2020 .
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10 - MANOEL AFONSO LOSILA
11 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA
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Diretoria de Apoio Legislativo:
O presente processo foi sobrestado por 1O
(dez) Sessões Ordinárias, a requerimento do
Vereador Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, em
Sessão Ordinária realizada em 01 de junho de

2020, devendo retornar à pauta na Sessão

•

Ordinária convocada para o dia 10 de agosto
de 2020 .
Bauru, 02 de junho de 2020.

Presidente

•

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

FOLHAS

J,/

(L)

(//j

=-=--t:.. . i

BAURU

.

(Oti,ma,a ,///ttUUC0afde, ~cJattFtt

-

Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

CÇ)RAÇÃO DE
SAO PAULO

!:~~~~~~-5~=0~~}
-1%~--:-.I
L..........,._..

,.., _ _ _ _ _

PORTARIA RH-031/2020
.JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA, 'residente da Câmara
Municipal de Bauru. Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conforme
Resolução 263/90. Artigo 17. Inciso VI, letra

--r·. e a fim de planejar os trabalhos no âmbito

do Poder Legislativo em razão do Novo Coronavírus - COVID I'' - classificado como
pandemia mundial, o qual se tomou caso de emergência de saúde ~ública no Brasil. com

diversos casos no Estado de São Paulo. incluindo-se a comarca de 13a11ru e. com in lecção de
diversos servidores pertencentes ao quadro de pessoal desta Câmara Municipal. RESOLVE
suspender por 15 dias, a partir de 28 de julho de 2020, os trab 1lhos presenciais dos
servidores. com a finalidade de evitar-se o contágio dessa doc·nçJ infecciosa entre os
demais servidores e vereadores. Caberá a cada unidade administrai va desempenhar seus
trabalhos de forma remota e, quando necessário, presencial. garantindo-se o revezamento
dos trabalhos entre os servidores convocados pelos responsáveis dos setores. a fim de
evitar-se aglomerações no prédio municipal, ficando a entrada dos servidores às
dependências da Câmara autorizada, e cabendo o encaminhamento de requerimentos e/ou
solicitações de interessados aos diversos setores por meio de correio eletrônico corno meio
de comunicação e andamento dos trabalhos e procedimentos administrativos. dispensandose o registro de ponto eletrônico àqueles c1\ja obrigatoriedade foi determinada por

regulamento a partir desta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
----8'nm'°""':Jdejulho de 2020.

JOSE

R!!gistmda na Diretoría de Re

rsos Humanos.

WILSOr-õ B. VOLPE
Diretor de Recursos Humanos

Publicação da Pauta no
Diário Oficial de Bauru
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SÃO PAULO

A
Diretoria de Apoio Legislativo:

•

O presente processo foi sobrestado por 04
(quatro) Sessões Ordinárias, a requerimento do
Vereador Natalino Davi da Silva, em Sessao
Ordinária realizada em 31 de agosto de 2020,
devendo retornar à pauta na Sessão Ordinária
convocada para o dia 28 de setembro de 2020.
Bauru, 31 de agosto de 2020 .

•
Pulxicação da Pauta no
Diário Oficial de Bauru
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO
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Diretoria de Apoio Legislativo:
O presente processo foi sobrestado por 01
(uma)

Sessão

Sessões

Extraordinária

Ordinárias,

a

e

08

requerimento

(oito)
do

Vereador Benedito Roberto Meira em Sessão
Extraordinária realizada por meio de plenário
virtual em 28 de setembro de 2020, devendo
retornar

à

pauta

na

Sessão

Ordinária

convocada para o dia 30 de novembro de 2020.
Bauru, 29 de setembro de 2020.

Presidente

MI ação da Pllltl no
Diário Oficial de Bauru
Dia:28 / 11 ;-;;1.,c,t;s Hs.
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

À
Diretoria de Apoio Legislativo:
O presente processo foi sobrestado por 03
(três) Sessões Ordinárias, a requerimento do
Vereador José Roberto Martins Segalla, em
Sessão Ordinária realizada em 30 de novembro
de 2020, devendo retornar à pauta na Sessão

•

Ordinária convocada para o dia 01 de fevereiro
de 2021 .
Bauru, 01 de dezembro de 2020.

Presidente

e:

·Publlcaçlo da Pllllano
Diário Ofidal de 8a11111
Dia ?,o I O// :U ásfls.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

OF. EXE Nº 034/21
P. 130.180/19

Bauru, O1 de fevereiro de 2.021.

Câmara Mu 1icioal de Bauru
Diretoria de \poic Legislativo

•

O1 FEV. 2021

ENlHADA
Hora 13..R. O=l(a)

0..u.a..

Senhor Presidente,

É o presente para solicitar a Vossa Excelência a retirada do PROJETO DE LEI Nº 87/19 e seu
Substitutivo, que altera e cria dispositivos na Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993.
Atenciosas Saudações,

•
À.
D.AI.
P/ ieltura no êxoediente

da Sessão ~rdrniria do
d'

e

A Sua Excelência, o Senhor
RICARDO PELISSARO LOQUETE
DD. Presidente da Câmara Municipal
NESTA

~ma,a~c~~~
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

Of.DAL.SPL.PM. 14/21

Bauru, 02 de fevereiro de 2021.

Senhora Prefeita:

•

Atendendo à solicitação feita por Vossa Excelência, por meio
do ofício EXE nº 34/21, datado do último dia 01 de fevereiro, estamos devolvendo o
Projeto de Lei nº 87/19, bem como seu respectivo Substitutivo.
Sem outro especial motivo, subscrevo-me renovando nossos
protestos de apreço e consideração.

Presidente

•
14 1..l., 1
pág,. 8 2,.
0/icio

ProlocxJlo

E M. 1i

no dia ô :2-

J~.3::1..,

Excelentíssima Senhora

SUÉLLEN SILVA ROSIM
Prefeita Municipal de Bauru
NESTA

DIEGO MA~CAr"~
KANASM1RO
Chefe do S"""'"" <'o P r ~
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