
MUNIC˝PIO DE MOGI DAS CRUZES

LEI N 637 DE 10 DE MAIO DE 2011

Institui a nova estrutura organizacional bÆsica da

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e dÆ

outrasprovidŒnciasO

PREFEITO DO MUNIC˝PIO DE MOGI DAS CRUZES Faço
saber que a Câmara Municipal decretaeeu sancionoa seguinte lei T˝TULO

IDOS

PRINC˝PIOS B`SICOS DA A˙ OADM1NISTRATIVAArt

10 Compete à AdministraçªoMunicipal de Mogi das Cruzes prover a tudo

quanto respeite ao peculiar interesse doMunicípioeao bem estar de sua populaçào em
conformidade comaConstituiçªo Federal Constituiçªo do Estado de Säo Paulo e a Lei

Orgânica do Municipio Art

2 A açâo do Governo Municipal terÆ como objetivoo desenvolvimentodo

Município e o aprimoramento dos serviços prestados à populaçàomediante o planejamento

de suas atividades Art

3 O desenvolvimentodoMunicipio tempor objetivoa realizaçào plena de
seu potencial econômicoea reduçào das desigualdades sociaiseo acesso aos bens e se

wiçosrespeitadas as vocaçıes as peculiaridadese a cultura locale preservadoo seu patrimônio

ambiental naturale construído Art

4 O processo deplanejamento municipal deverÆ consideraros aspectos tØcnicos
e políticos envolvidos na fixaçªo de objetivos diretrizese metas para a açªo municipal

e serÆ feito por meio de elaboraçào atualizada entre outros dos seguintes instrumentos
1

Plano DiretorII

Plano PlurianualIII

Diretrizes OrçamentÆrias IV

Orçamento AnuakV

Programaçäo Financeira e Cronograma de Execuçªo Mensal ĕ

msç
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ParÆgrafo œnico A elaboraçªo e execuçªo do planejamento das atividades

nmnicipais guardarào inteira consonância com os planos e programas do Governo do

Estado de Sào Paulo e dos órgàos da Administraçªo Federal

Art 5 A açªo do Município em Æreas assistidas pela atuaçªo do Estado ou

Uniào serÆ supletiva e sempre que for o caso buscarÆ mobilizar os recursos humanos
financeiros e materiais disponíveis para a sua perfeita e completa execuçªo

Art 6 A Administraçªo Municipal alØm dos controles tbrmais

concernentes àobediŒncia a preceitos legais e regulamentares deverÆ dispor de

instrumentos de acompanhatnento e avaliaçào de resultados da açào de seus diversos

órgäos e agentes

Art 7 Para o aprimoramento de seus serviços a Administraçªo Municipal
buscarÆ elevar a produtividade operacional qualitativa de seus órgªos por meio de

rigorosa seleçào de candidatos ao ingresso de seu quadro de pessoal do treinamento e

aperfeiçoamento dos servidores do estabelecimento dos níveis de remuneraçâo
compatíveis com a qualificaçªo dos recursos humanos ou particulares de forma a evitar

novos encargos permanentes ou por requisitos de qualidade especialidade e

essencialidade

T˝TULO II

DA ESTRUTURA B`SICA

Art 8 A estrutura organizacional bÆsica da Administraçªo Superior do

Município de Mogi das Cruzes instituída pela presente lei e com os princípios nela

delineados constituirseÆde órgàos da seguinte natureza

1 Administraçªo Direta que se compıe dos seguintes órgàos

a Órgªos de Assessoramento cuja funçªo predominante Øfornecei
subsídios para a tomada de decisıes do Prefeito Dedicamse àrealizaçào de estudos

pesquisas coleta organizaçào e tratamento de informaçıes emissào de parecerest
inspeçào ou controle da açªo administrativa bem como na formulaçªo da política do

desenvolvimento municipal

b Órgàos Auxiliares ou de Linha cuja finalidade Øcoordenar e executarÆ

asatividades deadministraçªo gerale financeira deinteresse comum de todos os órgªos da
Administraçào Municipal e que por razıes de economia deescala devemlxexecutados
deforma centralizadaos

serviçoseatividades deinteresgç diretodacomunidadet t
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11 Administraçªo lndireta ou Descentralizada compôesede Autarquias
Municipais constituindoseem entidades dotadas de personalidade jurídica autonomia

administrativa e financeira e patrimônio próprio cujas estruturas bÆsicas sào

estabelecidas por leis específicas

Art 9 Para desenvolver as suas atividades legais e constitucionais a

Prefeitura do Município de Mogi das Cruzes disporÆ de unidades organizacionais
prÓprias da Administraçªo Direta e de entidades da Administraçªo lndireta integradas
segundo setores de atividades relativos às metas e objetivos que devem conjuntamente
buscar atingir

lO Auxiliarào diretamente o Prefeito Municipal no exercJcio do Poder

Executivo o dirigente municipal de cada uma das entidades da Administraçªo lndireta
os SecretÆrios Municipais e a estes seus Coordenadores e a estes seus Diretores e a

estes seus Chefes de Divisào

2 Administraçào Direta compreende o exercício das atividades da

Administraçªo Pœblica Municipal executadas diretamente pelas Unidades

Administrativas a saber

I unidades de deliberaçào consulta e orientaçäo ao Prefeito nas suas

atividades administrativas

II unidades de assessoramento e apoio direto ao Prefeito para o

desempenho de funçòes auxiliares coordenaçªo e controle de assuntos e programas
intersecretarias

III Secretarias Municipais de natureza meio e fim órgâos de primeiro
nível hierÆrquico para o planejamento comando coordenaçªo fiscalizaçªo execuçào
controle e orientaçào normativa da açäo do Poder Executivo

Art 10 A estrutura organizacional bÆsica da Prefeitura do Município
Mogi das Cruzes serÆ a seguinte

I Administraçªo Direta

a Órgàos de Assessoramento

I Secretaria de Gabinete do Prefeito

2 Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

3Secretaria Municipat de Planejamento eUrlnismo
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b Órgâos Auxiliares ou de Linha

I Secretaria Municipal de Governo

2 Secretaria Municipal de Gestªo Pœblica

3 Secretaria Municipal de Finanças

c ÓrgªosFim ou de Administraçªo Especifica

I Secretaria Municipal de Educaçào

2 Secretaria Municipal de AssistŒncia Social

3 Secretaria Municipal de Saœde

4 Secretaria Municipal de Obras

5 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

6 Secretaria Municipal de Transportes

7 Secretaria Municipal de Desenvolvinento Econômico e Social

8 Secretaria Municipal de Espolles e Lazer

9 Secretaria Municipal de Segurança

10 Secretaria Municipal de Agricultura
11 Secretaria Municipal de Cultura

12 Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente

11 Órgªos de Administraçªo lndireta

1 Serviço Municipal de `guas e Esgotos SEMAE

2 Instituto de PrevidŒncia Municipal IPREM

111 Conselhos Municipais

Art I1 Os órgªos de assistŒncia imediata e de Administraçào Geral

constituem a administraçªo superior direta e centralizada da Prefeitura Municipal e

iaordinamseao Prefeito por linha de autoridade hierÆrguica e funcional
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Art 12 Os órgªos de Administraçào Indireta e Descentralizada dotados de

personalidade política própria estào sujeitos ao controle e supervisào do Prefeito

Art 13 Os Conselhos Municipais com suas caracteristicas atribuiçıes
composiçªo e funcionamento definidos na Lei Orgânica do Município e em leis

específicas tem como finalidade bÆsica garantir a participaçªo da sociedade civil no

debate sobre os problemas locais e as alternativas para seu enfrentamento buscando

conciliar e solucionar conflitos mediante

I promoçäo de debates palestras e estudos de forma a manter toda a

comunidade informada dos planos bÆsicos da Administraçào Municipal e sobre a sua

implantaçªo e execuçào

II assessoramento ao Poder Executivo Municipal na elaboraçªo dos

planos programas e projetos decorrentes das diretrizes do Governo Municipal e

aconselhamento na formulaçªo das políticas de desenvolvimento integrado ao

Município

Ill fornecimento de subsidios para elaboraçªo tias diretrizes

orçamentÆrias do Plano Diretor dos Planos Plurianuais Anuais e seus desdobramentos

1 ampliaçªo da participaçào critica dos representantes comunitÆrios e dos

dirigentes de órgàos da estrutura organizacional do Município com relaçào aos

problemas setoriais do Governo

CapituloIlnico
Das Atribuiçòes Gerais dos Órgªos

Art 14 Sªo atribuiçòes gerais das Secretarias Municipais e

consequentemente de responsabilidade dos respectivos SecretÆrios nos termos do artigo
109 da Lei Orgânica do Municipio

I cumprir e fazer cumprir as leis federais estaduais e municipais e˙
especialaLei de Responsabilidade Fiscal bem como os demais atos com tbrça de lei j I1

manter asistemÆtica detrabalhos desua Pasta buscandoo melho aproveitamento

dos servidores naprestaçªo do serviço pœblico III

zelar pelo cumprimento das disposiçöes orçamentÆrias atŁtas à Pastaeestabelecidas

no Plano Plurianual axLeiI eDiretrizes OrçamentÆrias e na Lei Or

çamentÆriaAnual cx f j
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IV subsidiar o Prefeito para a tomada de decisôes nos assuntos pertinentes
àsua respectiva Pasta

V expedir instruçòes para a boa execuçäo das leis decretos portarias
regulamentos e ainda atos normativos e resoluçöes afetas àSecretaria ouvidos os

demais órgäos no que necessÆrio for

VI

subordinados
superintender os sepiços da Secretaria e dos órgªos a ela

Vil despachar o expediente atribuído àPasta nos processos e demais

documentos que ordinariamente nào estejam sujeitos a despacho do Prefeito

Vlll prestar àCâmara Municipal por intermØdio do Prefeito as

informaçòes solicitadas

IX indicar ao Prefeito a promoçào de servidores da Pasta de acordo com

as normas e disposiçòes legais

X representar ao Prefeito solicitandolhe providŒncias na forma da lei
para eleitos de puniçªo disciplinar e responsabilidade dos servidores subordinados

àPasta quando tbr o caso

Art 15 Sào atribuiçıes gerais dos Departamentos e consequentemente de

responsabilidade dos respectivos Diretores de Departamento

I cumprir e lazer cumprir as leis federais estaduais e municipais bem

como os demais atos com força de lei

li manter a sistemÆtica de trabalhos da Pasta a que estÆ subordinado
buscando o melhor aproveitamento dos servidores na prestaçªo do serviço pœblico

subunidadelll dirigir supervisionar e orientar as atividades desenvolvidas p
IV informar em processos atinentes a assuntos de competŒncia da

subunidade

V fundamentar sugerir e propor ao SecretÆrio Municipal e por intermØdio

deste ao Prefeito as providŒncias necessÆrias ao bomadamento dos serviços sob a

ªodaubudade
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VI propor ao SecretÆrio e por intermØdio deste ao Prefeito quando o fato

exigir a instauraçªo de sindicância ou processo administrativo sobre irregularidades
ocorridas na subunidade

Vil zelar pelo bom uso e registro dos bens patrimoniais sob a guarda de

sua subunidade

VIII prestar ao SecretÆrio informaçıes e esclarecimentos sobre assuntos

que devam ser objeto de consideraçòes superiores

Art 16 Sªo atribuiçıes gerais das Divisıes e consequentemente de

responsabilidade dos respectivos Chefes de Divisào

I cumprir e fazer cumprir as leis federais estaduais e municipais bem

como os demais atos com força de lei

li manter a sistemÆtica de trabalhos da Pasta a que estÆ subordinado

buscando o melhor aproveitamento dos servidores na prestaçào do serviço pœblico

III chefiar dirigir e controlar os trabalhos que lhes sào afetos
respondendo pelos encargos a eles atribuídos

IV controlar o suprimento de materiais necessÆrios para os serviços da

Divisào

V determinar a distribuiçªo de processos e tarefas pelos servidorcs

subordinados zelando pela fiel observância dos prazos fixados para seu estudo e

conclusªo

VI propor ao seu superior imediato a escala de fºrias dos seus chefiados

pessoal serviçoVil fiscalizar a frequºncia e a permanŒncia do no

111 propor ao superior imediato as medidas que considerarem necessÆriaV
ao aperfeiçoamento ou àmelhor execuçªo dos serviços

IX prestar ao superior imediato informaçıes e esclarecimentos sobre

assuntos que devam ser objeto de consideraçªo superior
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XI assinar ou visar documentos emitidos ou preparados pelas subunidades

que dirigem encaminhandoosàapreciaçäo de seus superiores imediatos

Xll responder diretamente ao Prefeito quando solicitado for de forma

interlocutória ou por meio de relatório

ParÆgraío œnico As atribuiçòes específicas de cada Divisªo serâo

estabelecidas por ato do Executivo

Art 17 Sào atribuiçıes gerais das Coordenadorias e consequentemente
de responsabilidade dos respectivos Coordenadores

1 cumprir e fazer cumprir as leis federais estaduais e municipais bem

como os demais atos com força de lei

II manter a sistemÆtica de trabalhos da Pasta a que estÆ subordinado

buscando o melhor aproveitamento dos servidores na prestaçªo do serviço pœblico

I1 coordenar as atividades da macrounidade estabelecendo e propondo ao

Chefe do Executivo e ao SecretÆrio da unidade escalas providŒncias pareceres
modelos operacionais relatórios e o que necessÆrio Ibr para manter os acervos

municipais

IV buscar mecanismos instrumentais e tecnológicos que aumentem a

eficiŒncia da macrounidade

V manter sob guarda dados e informaçıes pertencentes ao acervo

mumcipal deles dispondo sob orientaçªo direta do Prefeito ou por ele delegada ao

SecretÆrio da Pasta

VI dirigir as atividades de competŒncia específica da Coordenadoria

V
Vil responder diretamente ao Prefeito quando solicitado for de fbrma1

interlocutória ou por meio de relatório

Art 18 Sào atribuiçıes gerais das Consultorias e das Assessorias e

consequentemente de responsabilidade dos Consultores e dos Assessores

I cumprir e fazer cumprir as leis federais staduais e municipais bem

9oo os demms atos com forqa de lel
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II analisar a sistemÆtica de trabalho das Æreas nas quais presta consultoria

ou assessoria ao Chefe do Executivo buscando a melhor integraçªo e exatidªo na

prestaçào do serviço pœblico

111 assessorar o Prefeito com a emissªo de pareceres atinentes àsua Ærea

de atuaçªo

IV subsidiar o Prefeito para tomadas de decisäo nas açıes atinentes àsua

Ærea de atuaçào

V buscar dados inbrmaçöes de tudo o mais que detemfinado fbr e se

fizerem necessÆrios para a anÆlise e efetivaçªo dos aros administrativos

VI participar quando nomeado for de comissıes especiais ou

permanentes

Vil responder diretamente ao Prefeito quando solicitado for de forma

interlocutória ou por meio de relatório

Art 19 Säo atribuiçıes gerais da Ouvidoria Geral Municipal

I receber e analisar as reclamaçòes que nªo forem solucionadas pelo
atendimento habitual da Municipalidade

li encaminhar resposta ao reclamante que apresentar a demanda após
decisªo do Prefeito

II1 propor ao Prefeito medidas de aprimoramento de procedimentos e

rotinas em decorrŒncia da anÆlise das reclamaçıes recebidas

IV prestar gratuitamente os serviços aos cidadªos que busquem la
Ouvidoria Geral

V cumprir e fazer cumprir as leis federais estaduais e municipais ben
como os demais atos com força de lei

buscando oVmleloâloeàimStŒnoÆt sdØJrdaobraellæâ pdrŒstPôoqsUeedçtoÆpSœUb˙crod inadO
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Vil coordenar as atividades da macrounidade estabelecendo e propondo
ao Chefe do Executivo e ao SecretÆrio da unidade escalas providŒncias pareceres
modelos operacionais relatórios e o que necessÆrio for para manter os aceFos

municipais

VIII buscar mecanismos instrumentais e tecnológicos que aumentem a

eficiŒncia da macrounidade

IX manter sob guarda dados e informaçıes pertencentes ao acervo

municipal deles dispondo sob orientaçào direta do Prefeito ou por ele delegada ao

SecretÆrio da Pasta

X dirigir as atividades de competŒncia especifica da Coordenadoria

XI responder diretamente ao Prefeito quando solicitado for de torma

interlocutória ou por meio de relatório

Art 20 Sªo atribuiçıes gerais da Supervisào de Ensino e

consequentemente do respectivo Supervisor supervisionar os Ensinos Fundamental e

Infantil do Município melhorar a frequŒncia das Escolas e a qualidade de ensino e

valorizar o professor e ainda

I cumprir e fazer cumprir as leis federais estaduais e municipais bem

como os demais atos com brça de lei

I manter a sistemÆtica de trabalhos da Pasta a que estÆ subordinado

buscando o melhor aproveitamento dos servidores na prestaçäo do serviço pœblico

III chefiar dirigir e controlar os trabalhos que lhes säo afetos

respondendo pelos encargos a eles atribuidos

IV controlar o suprimento de materiais necessÆrios para os serviços dDivisào
y

V determinar a distribuiçäo de processos e tarefas pelos servidores

subordinados zelando pela fiel observância dos prazos fixados para seu estudo e

conclusªo

VI propor ao seu superior imediato a escala de fØrias dos seus chefiados

Vil fiscalizar a frequŒncia e aprmanŒnciapessoal no serviço
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111 propor ao superior imediato as medidas que considerarem necessÆrias

ao apedeiçoamento ou àmelhor execuçªo dos serviços

IX prestar ao superior imediato informaçıes e esclarecimentos sobre

assuntos que devam ser objeto de consideraçào superior

X proferir despachos interlocutórios em processos atinentes a assuntos de

sua competŒncia ou naqueles cuja decisào esteja fora do âmbito de suas atribuiçòes

XI assinar ou visar documentos emitidos ou preparados pelas subunidades

que dirigem encaminhandoosàapreciaçªo de seus superiores imediatos

Xll responder diretamente ao Prefeito quando solicitado for de forma

interlocutória ou por meio de relatório

ParÆgrafo œnico As atribuiçıes específicas da Supervisªo de Ensino serªo

estabelecidas por ato do Executivo

Art 21 Sào atribuiçıes gerais do Gabinete do VicePrefeito apoiar o Chefe

do Executivo Municipal na sua missªo de governar a cidade e direcionar os planos
estratØgicos visando ao bemestarda populaçªo mogiana

Art 22 As atribuiçıes específicas das Secretarias Coordenadorias

Departamentos Divisöes Consultorias Assessorias e do Gabinete do VicePrefeito

srào estabelecidas por ato do Executivo

TTULO 111

DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Capítulo I

Da Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito

Art 23 A Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito Øo órgào ao qu
incumbe planejar coordenar controlar promover a execuçào das atMdades relativas aoq

Cerimonial Comunicaçäo AssistŒncia ComunitÆria Ouvidoria Geral Habítaçªo bem

como assistir ao Prefeito em suas relaçıes com os munícipes autoridades entidades e

outros órgªos

de Gabinete do Prefeito alØm do GabineteArt 24 A Secretaria Municipal
do SecretÆrio compöese das unidades de serviço diretamente subordinadas ao

roectivo titular a saber
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I Divisªo de Expediente

I Departamento de Administraçào de Processos

Divisªo de Cerimonial

111 Departamento de AssistŒncia ComunitÆria

Divisªo de Encaminhamentos Sociais

Divisªo de EmergŒncias Sociais

IV Departamento de Relaçıes Conveniadas

Ouvidoria Geral Municipal
Departamento Administrativo TØcnico

Divisào de Recepçªo de Processos

Divisào de Encaminhamento

VI Coordenadoria de Comunicaçªo Social

Divisªo de Comunicaçªo

Vil Coordenadoria de Habitaçâo
Divisào de Mapeamento e Fiscalizaçào
Divisào de Açªo Social

Departamento de Regularizaçào FundiÆria

Divisªo de Regularizaçào FundiÆria

Departamento de Habitaçªo
Divisªo de Programa Habitacional

Divisäo de Novas Moradias

VIII Gabinete doVicePrefeito

xx Departamento de Controle e Expediçào
Divisªo de Expediente

lO Os órgªos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
ficam criados ou mantidos na estrutura organizacional bÆsica fia Prefeitura Municipal de
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2 Os órgàos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
serào dirigidos contbrme segue a Secretaria de Gabinete do Preleito por um SecretÆrio

coadjuvado por um SecretÆrioAdjunto Padräo C47 e por trŁs Assessores de

Gabinete Padräo C28 as Coordenadorias por um Coordenador Padrªo C46

cada os Departamentos por um Diretor Padräo C44 cada as Divisıes por um

Chefe de Divisªo Padrào C40 cada cargos estes isolados e de provimento em

comissªo e consequentemente de livre nomeaçªo e exoneraçªo nos termos do inciso 11

do artigo 37 da Constituiçªo Federal os quais ficam criados ou mantidos e integrados no

Quadro de Pessoal Permanente da Municipalidade

3 A unidade Ouvidoria Geral Municipal a que alude o artigo 23 serÆ

dirigidapor una Assessor Especial de Gabinete Ouvidor Geral Padrªo C48com omesmo

nível hierÆrquico atribuiçöes eprerrogativas do cargo de SecretÆrio MunicipalArt

25 As atribuiçòes especificas das unidadese subunidades formadorasda

Secretaria deGabinete doPrefeito serào estabelecidas porato do Executivo Capítulo

I1 Da

Secretaria Municipalde Assuntos Jurídicos Art

26A Secretaria Municipalde Assuutos Jurídicos Ø oórgäo ao qual incumbe
representaro Município em qualquer açªo processo judicial ou extrajudicial onde
este seja autor ou rØu assistente ou de qualquer forma interessado em todo e qualquer

foroe grau de jurisdiçào Centralizaotrato de toda matØria jurídica no âmbito do

Município competindo lheatender consultas sobre assuntos jurídicos examinar matØria

legal emitir pareceres jurídicos às demais unidades organizacionais estudare redigir

decretos contratos escrituras convŒnioseoutros instrumentos como igualmente assistir
ao Município em transaçôes imobiliÆriaseefetuar a cobrança amigÆvel judicial da
dívida ativadoMunicípioe

AArt27 A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos alØm do Gabinet do

SecretÆrio compıe sedas unidades de serviço diretamente subordinadas aoç respectivo

titulara saber 1 Divisªo

de Expediente il Departamento

de Apoio Jurídico e Administrativo Divisâo Administrativa

111 Departamento

de Contencioso em Geral Divisªo de

Contencioso em Geral
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IV Departamento de Estudos e Assessoria Jurídica

Divisào de Estudos e Assessoria Jurídica

Departamento de Execuçäo Fiscal

Divisäo de Controle da Divida

Divisào de Contencioso Judicial Fiscal

VI Departamento de Cobrança AmigÆvel
Divisâo de Cobrança AmigÆvel

IOs órgàos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
ficam criados ou mantidos na estmtura organizacional bÆsica da Prefeitura Municipal

2 Os órgàos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
serªo dirigidos conforme segue a Secretaria de Assuntos Juridicos por um SecretÆrio

coadjuvado por um SecretÆrioAdjunto Padrâo C4T e por trŁs Assessores de

Gabinete Padrào C28 os Departamentos por um Diretor Padrâo C44 cada as

Divisıes por um Chefe de Divisªo Padrªo C40 cada cargos estes isolados e de

provimento em comissào e consequentemente de livre nomeaçào e exoneraçào nos

termos do inciso 11 do artigo 37 da Constituiçäo Federal os quais ficam criados ou

mantidos e integrados no Quadro de Pessoal Permanente da Municipalidade

Art 28 As atribuiçıes específicas das unidades e subunidades formadoras

da Secretaria de Assuntos Jurídicos serªo estabelecidas por alo do Executivo

Capítulo II1

Da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

Art29 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo Øo órgâo
ao qual incumbe planejar coordenar controlar promover a execuçào estabelecer
diretrizes de desenvolvimento urbano e ordenar a ocupaçªo e o uso do solo em todo o

município bem como na elaboraçªo atualizaçâo aplicaçào das normas urbanisticas e

ainda articular políticas e açöes com as demais unidades organizacionais

Art 30 A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo alØm do

Gabinete do SecretÆrio compòese das unidades desviço diretamente subordinadas

ao respectivo titular a saber t ir f
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Divisào de Expediente

II Departamento de Projetos Físicos e Urbanisticos

Divisào de Projetos
Divisªo de Topografia

I11 Departamento de Uso e Ocupaçâo do Solo

Divisäo de lntormaçào e Geoprocessamento
Divisªo de Uso e Ocupaçào do Solo

Divisào de AnÆlise Urbanística

IV Departamento de lJcenciamento de Obras Particulares

Divisào de Parcelamento do Solo

Divisªo de Uso e Documentaçâo TØcnica

Divisªo de Licenciamento de Obras Particulares

Divisªo de Fiscalizaçäo de Obras Particulares

1 Os órgªos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
ficam criados ou mantidos na estrutura organizacional bÆsica da Prefitura Municipal

2 Os órgàos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
serào dirigidos conbrme segue a Secretaria de Planejamento e Urbanismo por um

SecretÆrio coadjuvado por um SecretÆrioAdjunto Padrào C4T e por trŒs

Assessores de Gabinete Padrào C28 os Departamentos por um Diretor Padrào

C44 cada as Divisòes por um Chefe de Divisªo Padrªo C40 cada cargos estes

isolados e de provimento em comissäo e consequentemente de livre nomeaçäo e

exoneraçªo nos termos do inciso II do artigo 37 da Constituiçªo Federal os quais ficam

criados ou mantidos e integrados no Quadro de Pessoal Permanente da Municipalidade

Art 31 As atribuiçıes específicas das unidades e subunidades formadoras

da Secretaria de Planejamento e Urbanismo serªo estabelecidas por ato do Executivo

Capítulo IV

Da Secretaria Municipal de Governo

Art 32 A Secretaria Municipal de Governo Øo órgªo ao qual incumbe

planejar coordenar controlar promover a execuçäo das atividades inerentes àgestªo
documental bem como às legislas normacontratos convws
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Art 33 A Secretaria Municipal de Governo alØm do Gabinete do

SecretÆrio compòese das unidades de serviço diretamente subordinadas ao respectivo
titular a saber

I Divisào de Expediente

II Departamento de Administraçäo
Divisªo de Legislaçào e Normas

Divisªo de Contratos e ConvŒnios

Divisào de Publicidade e Editais

Divisäo de Administraçäo de Processos

Divisäo de Arquivo
Divisào de Protocolo

Divisào de Atividades Auxiliares

Divisªo de Administraçào de CemitØrios

1 Os órgªos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
ficam criados ou mantidos na estrutura organizacional bÆsica da Prefeitura Municipal

2 Os órgªos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
serào dirigidos confbrme segue a Secretaria de Governo por um SecretÆrio coadjuvado
por um SecretÆrioAdjunto Padrâo C47e por trŒs Assessores de Gabinete Padrªo

C28 os Departamentos por um Diretor Padrªo C44 cada as Divisıes por um

Chefe de Divisªo Padrªo C40 cada cargos estes isolados e de provimento em

comissªo e consequentemente de livre nomeaçªo e exoneraçªo nos termos do inciso I1

do artigo 37 da Constituiçào Federal os quais ficam criados ou mantidos e integrados no

Quadro de Pessoal Permanente da Municipalidade

Art 34 As atribuiçıes especificas das unidades e subunidades formadoras

da Secretaria de Governo serªo estabelecidas por ato do Executivo

Capitoio V

Da Secretaria Municipal de Gestào Pœblica

Art 35 A Secretaria Municipal de Gestªo Pœblica Øo órgªo ao qual
incumbe planejar coordenar controlar promover a execuçào das atividades inerentes

àgestªo de pessoas gestào de suprimentos patrimônio tecnologia da informaçªo bem

como as atMdades de atendimento ao cidadäo

Art 36 A Secretaria Municipal de Geståo Pœblica alØm do Gabínete do

ttülÆtÆÆisâeCr0mpöese das unidadetde rviço3retamente submíinadas o resp
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I Divisào de Expediente

II Departamento de Gestªo Patrimonial

Divisào de Ahnoxarifado

Divisªo de Patrimônio MobiliÆrio e ImobiliÆrio

III Departamento de Gestªo de Bens e Serviços
Divisào de Compras
Divisäo de Editais e Licitaçıes
Divisªo de Cadastro de Fornecedores

Divisào TØcnica de Serviços e Suporte
Divisªo de Sede de Pronto Atendimento ao Cidadào

Divisào Regional de Pronto Atendimento ao Cidadªo

IDepartamento de Recursos de Tecnologia da lnfbrmaçào
Divisào de Processamento de Dados

Divisªo de Apoio àInformÆtica

Divisªo de Desenvolvimento e Programaçªo
Divisªo de Atendimento e Suporte TØcnico

Divisäo de Redes e Coneclividade

1

Coordenadoria de Gestäo de Recursos Humanos

Departamento de Recursos Humanos

Divisäo de Folha de Pagamento
Divisào de Suprimentos e Atos de Pessoal

Divisào de Cadastro Funcional

Divisào lØcnica de Recursos Humanos

Divisªo de Encargos e Rescisöes

Divisªo de Concessäo de Beneficios

Departamento de Capacitaçªo Profissional e Formaçªo Continua

Divisªo de Integraçào e Capacitaçào
Divisªo de Carreiras e Promoçào Funcional

lo

ficam criados ou

Os órgäos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
mantidos na estmtura organizacional bÆsica da Prefeitura Municipal
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2 Os órgªos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
serào dirigidos contbrme segue a Secretaria de Gestào Pœblica por um SecretÆrio

coadjuvado por um SecretÆrioAdjunto Padrào C47 e por trŒs Assessores de

Gabinete Padrªo C28 a Coordenadoria por um Coordenador Padrªo C46 os

Departamentos por um Diretor Padräo C44 cada as Divisöes por um Chefe de

Divisào Padrªo C40 cada cargos estes isolados e de provimento em comissào e

consequentemente de livre nomeaçªo e exoneraçªo nos termos do inciso li do artigo 37

da Constituiçào Federal os quais ficam criados ou mantidos e integrados no Quadro de

Pessoal Permanente da Municipalidade

Art 37 As atribuiçòes específicas das unidades e subunidades tbrmadoras

da Secretaria de Gestào Pœblica serâo estabelecidas por ato do Executivo

Capítulo VI

Da Secretaria Municipal de Finanças

Art 38 A Secretaria Municipal de Finanças Øo órgào ao qual incumbe

planejar coordenar controlar promover a execuçäo das atividades inerentes àgestào
financeira patrimonial contÆbil e de todo o processo tributÆrio bem como da

movimentaçào de bens valores e outras atividades correlatas

Art 39 A Secretaria Municipal de Finanças alØm do Gabinete do

SecretÆrio compôese das unidades de serviço diretamente subordinadas ao respectio
titular a saber

I Divisào de Expediente

li Departamento de Rendas hnobiliÆrias

Divisªo de Rendas ImobiliÆrias

Divisào de Avaliaçªo de lmóveis

Ill Departamento de Cadastro MobiliÆrio

Divisªo de Cadastro MobiliÆrio

IV Departamento de Fiscalizaçäo de ISSICMS

Divisào de Fiscalizaçªo de 1SSICMS

V Departamento de Despesa
liiôgŒsSoPœrSaaria
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VI Departamento de Orçamento e Contabilidade

Divisào de Orçamento e Controle de Subvençòes e ConvŒnios

Divisªo de Controle de Dados

lO Os órgâos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
ficam criados ou mantidos na estrutura organizacional bÆsica da Prefeitura Municipal

2 Os órgªos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
serªo dirigidos conforme segue a Secretaria de Finanças por um SecretÆrio coadjuvado
por um SecretÆrioAdjunto Padrªo C47e por trŒs Assessores de Gabinete Padrào

C28 os Departamentos por um Diretor Padrào C44cada as Divisòes por um

Chefe de Divisào Padrào C40 cada cargos estes isolados e de provimento em

comissªo e consequentemente de livre nomeaçªo e exoneraçªo nos termos do inciso 11

do artigo 37 da Constituiçªo Federal os quais ficam criados ou mantidos e integrados no

Quadro de Pessoal Permanente da Municipalidade

Art 40 As atribuiçòes específicas das unidades e subunidades fbrmadoras

da Secretaria Municipal de Finanças seräo estabelecidas por ato do Executivo

Capitulo VI I

Da Secretaria Municipal de Educaçäo

Art 41 A Secretaria Municipal de Educaçªo Øo órgâo ao qual incumbe

plÆnejar coordenar controlar promover a execuçªo das políticas programas planos
educacionais nos niveis dos ensinos infantil e fundamental assim como atender os

programas de Alimentaçäo Escolar

Art 42 A Secretaria Municipal de Educaçªo alØm do Gabinete do

titular a saber
I DivisâodeExpediente

11 DivisªodeLegislaçàoeNormas

111 Divisªo de Relaçıes lnstitucionais

IV Divisâo de Administraçào e Finanças

V DivisªodeSubvençòes tkJ
En no

4
VISupervisàodol s x

SecretÆrio compıese das unidades de serviço diretamente subordinadas ao respectivo
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Vil Coordenadoria de Atençªo Integral àCriança CAIC

Vlll Departamento de Orientaçªo e Promoçäo
Divisào de Programas ComunitÆrios

Divisªo de Apoio Administrativo

Divisªo do Centro de Apoio ao

Educacionais Especiais PróEscolar

Portador de Necessidades

IX Departamento de Planejamento Educacional

Divisào de Planejamento e Organizaçäo de Escolas

Divisªo de Tecnologia da Informaçªo
Divisào de Manutençào de PrØdios Escolares

Divisâo de Recursos e Transporte Escolar

Departamento Pedagógico
Divisào de Orientaçào Pedagógica
Divisªo de Formaçào Continuada

Divisªo de Programas Educacionais

Divisªo de Projetos Especiais
Divisªo de Educaçªo Ambiental

Divisªo de Administraçªo do CEMFORPE

XI Departamento de Divulgaçªo e Publicaçòes Educacionais

Divisªo de Publicaçıes Educacionais

Divisªo de Produçªo e Distribuiçªo de Materiais GrÆficos

Xll Departamento de Educaçªo Nªo Formal

Divisào de Apoio àEducaçäo de Jovens e Adultos

Divisào de Ensino Profissionalizante

Divisªo de Atividades Auxiliares

Xlli Departamento de Alimentaçªo Escolar

Divisào de Supervisào da Merenda

Divisào de Distribuiçªo da Merenda

lO Os órgâos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
ficam criados ou mantidoxestmtura organizional bÆsica da Prefeitura Municipal

J L
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2 Os órgàos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
serâo dirigidos conforme segue a Secretaria de Educaçªo por um SecretÆrio
coa4iuvado por um SecretÆrioAdjunto Padrªo 4̇7eportrŒsAssessoresdeGabinetePadräoC28aSupetwisªodeEnsinoporumSupervisorPadrªoC42aCoordenadoriaporumCoordenadorPadràoC46osDepartamentosporumDiretorPadràoC44cadaasDivisòesporumChefedeDivisªoPadräoC40cadacargosestesisoladosedeprovimentoemcomissªoeconsequentementedelivrenomeaçäoeexoneraçàonostermosdoinciso11doartigo37daConstituiçàoFederalosquaisficamcriadosoumantidoseintegradosnoQuadrodePessoalPermanentedaMunicipalidadeArt

43AsatribuiçıesespecificasdasunidadesesubunidadesformadorasdaSecretariaMunicipaldeEducaçªoserªoestabelecidasporatodoExecutivoCapítuloVIIIDaSecretariaMunicipaldeAssistŒnciaSocialArt44ASecretariaMunicipaldeAssistŒnciaSocialØoórgªoaoqualincumbeplanejarcoordenarcontrolarepromoveraexecuçàodaspolíticasplanosprogramasdeassistŒnciasocialjuventudeidosodacidadaniaecombateàdiscriminaçªoderaçaedeorientaçªosexualArt45ASecretariaMunicipaldeAssistŒnciaSocialalØmdoGabinetedoSecretÆriocompöesedasunidadesdeserviçodiretamentesubordinadasaorespectivotitularasaberIDivisªodeExpedienteIIDivisªodeConselhosMunicipaisIIDepartamentodeProteçàoSocialBÆsicaDivisªodeAçıesSócioFamiliaresComunitÆrioDivisªodoCentroIntegradodeCidadaniaIVDepartamentodeProteçªoSocialEspecialDivisàodeServiçosdeAltaComplexidadeJDivisàodeApoioaEntidadesSociaisDivisªodeAssistŒnciaTØcnicaVDepartamentodaCasadaCriançaDivisàodeAçòesSócioEducativasIDivisªodeApoioàCriançaDivisâotxApoioaoConselhoTutelar
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VI Coordenadoria do Idoso

Vil Coordenadoria da Pessoa com DeficiŒncia e Mobilidade Reduzida

Divisào de Empregabilidade e Qualidade de Vida

lO Os órgªos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
ficam criados ou mantidos na estrutura organizacional bÆsica da Prefeitura Municipal

2 Os órgàos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
serào dirigidos conforme segue a Secretaria de AssistŒncia Social por um SecretÆrio

coadjuvado por um SecretÆrioAdjunto Padrªo C47 e por trŒs Assessores de

Gabinete Padrªo C28 as Coordenadorias por um Coordenador Padrào C46

cada os Departamentos por um Diretor Padrào C44cadaasDivisôesporumChefedeDivisàoPadràoC40cadacargosestesisoladosedeprovimentoemcomissªoeconsequentementedelivrenomeaçªoeexoneraçªonostermosdoincisolldoartigo37daConstituiçªoFederalosquaisficamcriadosoumantidoseintegradosnoQuadrodePessoalPermanentedaMunicipalidadeArt46AsatribuiçòesespecíficasdasunidadesesubunidadestbrmadorasdaSecretariaMunicipaldeAssistŒnciaSocialseràoestabelecidasporatodoExecutivoCapituloIXDaSecretariaMunicipaldeSaœdeArt47ASecretariaMunicipaldeSaœdeØoórgàoaoqualincumbeplanejarcoordenarcontrolarpromoveraexecuçªodasatividadesinerentesàspolíticasplanosprogramasdesaœdepfiblicaevigilånciaepidemiológicaArt48ASecretariaMunicipaldeSatidealØmdoGabinetedoSecretÆriocompıesedasunidadesdeserviçodiretamentesubordinadasaorespectivoiItitularasaberIDivisªodeExpediente

1IDivisàodeApoioProgramaseCampanhas111DivisäodePlanejamentoePolíticasdeSaœdeIVDivisªodeTeæogia
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Departamento de Rede BÆsica

Divisªo de Unidades BÆsicas de Saœde UBS

Divisào de EstratØgia de Saœde da Família

Divisâo de Gestªo MØdica

Divisªo de Seiços Especializados
Divisªo do PROMEG

Divisªo de Atençäo ao UsuÆrio

VI Departamento de Apoio TØcnico

Divisâo de Controle da Resolutividade

Divisào de Referenciamento

Divisªo de Regulaçªo do Sistema de Saœde

Divisào de Gestªo de Contratos e ConvŁnios

Vil Departamento de Controle e Estatística

Divisªo de Controle de Estoque
Divisäo de Obras Patrimônio e Manutençào
Divisào de Controle de Verbas do SUS

Divisäo de Serviços Terceirizados de Saœde

Vlll Departamento de Vigilância em Saœde

Divisào de Zoonoses

Divisªo de Vigilância SanitÆria

Divisªo de Vigilância Epidemiológica
Divisäo de Saœde do Trabalhador

Divisäo de Saœde Ambiental

1 Os órgªos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
ficam criados ou mantidos na estrutura organizacional bÆsica da Prefeitura Municipal

2 Os órgªos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo

Nserªo dirigidos conforme segue a Secretalia de SaQde por um SecretÆrio coadjuvado
por um SecretÆrioAdjuntoPadrªo C47 e por trŒsAssessores de Gabinete Padrào j
C28 os Departamentos por um Diretor Padrªo C44 cada as Divisıes por uma
Chefe de Divisªo Padrªo C40 cada cargos estes isolados e de provimento em

comissªo e consequentemente de livre nomeaçªo e exoneraçào nos termos do inciso 11

do artigo 7da Constituiçªo Federal os quais ficam criados ou mantidos e integrados no

Quadro de Pessoal Permanente da Municipalidade

Art 49 As atribuiçöes específicas das unidadesesubunidades formadoras

d Secretaria Municipal deSaœde serªo estabelecidas por ato o Executivo
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Capítulo X

Da Secretaria Municipal de Obras

Art 50 A Secretaria Municipal de Obras Øo órgâo ao qual incumbe

planejar coordenar controlar promover a execuçªo das atividades inerentes

àmanutençâo consewaçªo fiscalizaçªo de obras pœblicas

Art 51 A Secretaria Municipal de Obras alØm do Gabinete do

SecretÆrio compıese das unidades de serviço diretamente subordinadas ao respectivo
titular a saber

1 Divisªo de Expediente

li Departamento de Obras e Edificaçıes
Divisâo de Custos

Iii Departamento de Gestào e Fiscalizaçào de Obras Pœblicas

DMsào de Controle e Fiscalizaçªo de Contratos

IV Departamento de Apoio TØcnico

Divisäo de Projetos

IOs órgªos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
ficam criados ou mantidos na estrutura organizacional bÆsica da Prefeitura Municipal

2 Os 6rgªos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
serªo dirigidos conforme segue a Secretaria de Obras por um SecretÆrio coadjuvado
por umSecretÆrioAdjunto Padrªo C47e por trŒs Assessores de Gabinete Padrªo

C28 os Departamentos por um Diretor Padrào C44cada as Divisòes por um

Chefe de Divisªo Padrào C40 cada cargos estes isolados e de provimento em

comissªo e consequentemente de livre nomeaçªo e exoneraçªo nos termos do inciso 1I

do artigo 37 da Constituiçªo Federal os quais ficam criados ou mantidos e integrados no

Quadro de Pessoal Permanente da Municipalidade

Art 52 As atribuiçıes específicas das unidades e subunidades formadoras

da Secretaria Municipal de Obras serào estabeleci as por ato do Executivo
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Capituio XI

Da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Art 53 A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Øo órgªo ao qual
incumbe planejar coordenar controlar promover a execuçào das atividades inerentes

àlimpeza pœnica manutençªo conservaçào de próprios logradouros pœblicos
cemitØrios estradas municipais

Art 54 A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos alØm do Gabinete

do SecretÆrio compòese das unidades de serviço diretamente subordinadas ao

respectivo titular a saber

1 Divisào de Expediente

11 Departamento de Conservaçào Urbana

Divisäo de Recapeamento Asfältico

Divisªo de TapaBuracos

lli Departamento de Manutençªo Urbana e Rural

Divisào de Fiscalizaçào e Controle da Limpeza Pœblica

Divisào de Consewaçªo das Estradas Rurais e Vicinais

Divisào de Manutençªo de Praças Parques e Jardins

IV Departamento de Manutençªo de PrÓprios Pœblicos

Divisªo de Controle e Segurança de Próprios Municipais

V Departamento de Expediçªo e Controle das Regionais
Divisªo Administrativa dos Bairros da Divisa

Divisäo Regional de BrÆs Cubas

Divisào Regional de Jundiapeba
Divisào Regional de Quatinga
Divisào Regional de Cezar de Souza

Divisào Regional de Taiaçupeba
Divisào Regional de Sabaœna

Divisäo Regional de BiritibaUssu

lO Os órgªos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
bÆsica da Prefeitura unicipal5ficam criados ou mantidos na

estmt˙rganizacionalL
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2 Os órgªos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
serào dirigidos conforme segue a Secretaria de Serviços Urbanos por um SecretÆrio

coadjuvado por um SecretÆrioAdjunto Padrào C47 e por trŒs Assessores de

Gabinete Padrªo C28 os Departamentos por um Diretor Padrào C44 cada as

Divisôes por um Chefe de Divisào Padrào C40 cada cargos estes isolados e de

provimento em comissªo e consequentemente de livre nomeaçào e exoneraçào nos

termos do inciso 11 do artigo 37 da Constituiçªo Federal os quais ficam criados ou

mantidos e integrados no Quadro de Pessoal Permanente da Municipalidade

Art 55 As atribuiçöes especificas das unidades e subunidades formadoras

da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serªo estabelecidas por ato do Executivo

Capítulo XII

Da Secretaria Municipal de Transportes

Art 56 A Secretaria Municipal de Transportes Øo órgªo ao qual
incmnbe planejar coordenar controlar e promover a execuçäo das atividades inerentes

ao trÆfego da cidade regulamentaçào do uso das vias pœblicas sob a jurisdiçäo do

Município bem como a emissào de permissòes e concessıes dos serviços de transporte

pœblico de passageiros

Art 57 A Secretaria Municipal de Transportes alØm do Gabinete do

SecretÆrio compıese das unidades de serviço diretamente subordinadas ao respectivo
titdar a saber

I Divisªo de Expediente

I1 Departamento Administrativo

111 Departamento de lnfraçıes

IV Departamento de Transportes
Divisào de Normatizaçäo
Divisäo de Fiscalizaçäo

Divisªo de Engenharia
DMsªo de Sinalizaçào

Departamento de Planejamento e DesenvoMmento

VI DepartamentocTränsito
Divisªo de TrÆfeo
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1 Os órgâos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
ficam criados ou mantidos na estmtura organizacional bÆsica da Prefeitura Municipal

2 Os órgªos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
serªo dirigidos conforme segue a Secretaria de Transportes por um SecretÆrio

coadjuvado por um SecretÆrioAdjunto Padrào C47 e por trŒs Assessores de

Gabinete Padrªo C28 os Departamentos por um Diretor Padrªo C44 cada as

Divisôes por um Chefe de Divisªo Padrào C40 cada cargos estes isolados e de

provimento em comissªo e consequentemente de livre nomeaçâo e exoneraçào nos

termos do inciso 11 do artigo 37 da Constituiçªo Federal os quais ficam criados ou

mantidos e integrados no Quadro de Pessoal Permanente da Municipalidade

Art 58 As atribuiçıes especificas das unidades e subunidades tbrmadoras

da Secretaria Municipal de Transportes serªo estabelecidas por ato do Executivo

Capítulo Xlll

Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Econômico

Art 59 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social

Øo órgào ao qual incumbe planejar coordenar controlar e promover o desenvolvimento

econômico e social estimulando a implantaçào ampliaçªo de unidades industriais e

comerciais bem como o atendimento àmicroempresa

Art 60 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ecouômico e Social
alØm do Gabinete do SecretÆrio compıese das unidades de serviço diretamente

subordinadas ao respectivo titular a saber

tJ l Divisào de Expediente

j 11 Departamento de Indœstria ComØrcio e Servços 1

X Divisäo de Indœstria i

7 Divisªo de ComØrcio e Serviços

111 Depaamento deômpregoDivisào de Emprego
Divisào de Capacitaçªo

k I Coordenadoria de Turismo

Divisªo de Marketing e Projetos

DepaamenteTurismo eNovos Neg6cios r
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lO Os órgªos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
ficam criados ou mantidos na estrutura organizacional bÆsica da Prefeitura Municipal

2 Os órgàos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
serªo dirigidos conforme segue a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social

por um SecretÆrio coadjuvado por um SecretÆrioAdjunto Padrªo C47 e por trŒs

Assessores de Gabinete Padrào C28 a Coordenadoria por um Coordenador

Padrào C46 os Departamentos por um Diretor Padrªo C44 cada as Divisıes
por um Chefe de Divisªo Padrào C40 cada cargos estes isolados e de provimento
em comissªo e consequentemente de livre nomeaçªo e exoneraçào nos termos do

inciso I1 do artigo 37 da Constituiçªo Federal os quais ficam criados ou mantidos e

integrados no Quadro de Pessoal Permanente da Municipalidade

Art 61 As atribuiçıes específicas das unidades e subunidades formadoras

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social serªo estabelecidas

por ato do Executivo

Capítulo XIV

Da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Art 62 A Secretaria Municipal Esportes e Lazer Øo órgªo ao qual
incumbe planejar coordenar controlar e promover o desenvolvimento das políticas
programas esportivos e de lazer

Art 63 A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer alØm do Gabinete do

SecretÆrio compòese das unidades de serviço diretamente subordinadas ao respectivo
titular a saber

I Divisªo de Expediente

II Departamento de Esportes e Lazer

Divisªo de Esportes
Divisªo de Lazer

Divisäo de Parques

111 Departamento de Atendimento ComunitÆrio

Ḋivisâo de Açıes Diretas x

1 Os órgªos unidades e subuidades de que trata o caput deste artigo
íícam criados ou mantidos na estrturaorganizcional bÆsicadPrefeitura Municipal j
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2 Os órgâos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
serào dirigidos conforme segue a Secretaria de Espones e Lazer por um SecretÆrio

coadjuvado por um SecretÆrioAdjunto Padrào C4T e por trŒs Assessores de

Gabinete Padrào C28 os Departamentos por um Diretor Padrào C44cada as

Divisòes por um Chefe de Divisªo Padrào C40 cada cargos estes isolados e de

provimento em comissªo e consequentemente de livre nomeaçªo e exoneraçào nos

termos do inciso I1 do artigo 37 da Constituiçªo Federal os quais ficam criados ou

mantidos e integrados no Quadro de Pessoal Permanente da Municipalidade

Art 64 As atribuiçòes específicas das unidades e subunidades formadoras

da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer serâo estabelecidas por ato do Executivo

Capítulo XV

Da Secretaria Municipal de Segurança

Art 65 A Secretaria Municipal de Segurança Øo órgªo ao qual incumbe

planejar coordenar controlar e promover a execuçào das atividades relativas àdefesa

civil guarda municipal

Art 66 A Secretaria Municipal de Segurança Pfiblica alØm do Gabinete

do SecretÆrio compòese das unidades de serviço àiretamente subordinadas ao

respectivo titular a saber

I Divisªo de Expediente

li Departamenlo de Defesa Civil

lll Departamento de Fiscalizaçào de Posturas

Divisào de Fiscalizaçªo do ComØrcio de Ambulantes

IV Coordenadoria da Guarda Municipal
DMsào de Operaçòes e OcorrŒncias

Divisào de Monitoramento Remoto

Divisäo de Defesa Social

1 Os órgªos unidades e subulnidades de que trata o caput deste artigo
ficam criados ou mantidos naeatxura organiJayional bÆsica da Prefeitura Municipal
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2 Os órgªos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
serªo dirigidos conforme segue a Secretaria de Segurança por um SecretÆrio

coadjuvado por um SecretÆrioAdjunto Padrªo C47 e por trŒs Assessores de

Gabinete Padrào C28 a Coordenadoria por um Coordenador Padrào C46 os

Departamentos por um Diretor Padrâo C44 cada as Divisòes por um Chefe de

Divisªo Padrào C40 cada cargos estes isolados e de provimento em comissâo e

consequentemente de livre nomeaçào e exoneraçào nos termos do inciso 11 do artigo 37

da Constituiçào Federal os quais ficam criados ou mantidos e integrados no Quadro de

Pessoal Permanente da Municipalidade

Art 67 As atribuiçıes específicas das unidades e subunidades tbrmadoras

da Secretaria Municipal de Segurança serªo estabelecidas por ato do Executivo

Capítulo XVI
Da Secretaria Municipal de Agricultura

Art 68 A Secretaria Municipal de Agricultura Øo órgªo ao qual
incumbe planejar coordenar controlar e promover o desenvolvimento rural

Art 69 A Secretaria Municipal de Agricultura alØm do Gabinete do

SecretÆrio compıese das unidades de serviço diretamente subordinadas ao respectivo
titular a saber

I Divisào de Expediente

I Departamento de Agronegócios
Divisâo de Desenvolvimento Mercadológico
Divisào de Abastecimento de Mercado

Divisào de Tecnologia
Divisào TØcnica de Capacitaçªo

k
Divisªo de Gestªo

lO Os órgàos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
ficam criados ou mantidos na estrutura organizacional bÆsica da Prefeitura Municipal

7 I t N
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2 Os órgâos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
serào dirigidos confbrme segue a Secretaria de Agricultura por um SecretÆrio

coadjuvado por um SecretÆrioAdjunto Padrào C47 e por trŒs Assessores de

Gabinete Padräo C28 o Departamento por um Diretor Padrào C44 as

Divisıes por um Chefe de Divisªo Padrào C40 cada cargos estes isolados e de

provimento em comissªo e consequentemente de livre nomeaçªo e exoneraçªo nos

termos do inciso I1 do artigo 37 da Constituiçªo Federal os quais ficam criados ou

mantidos e integrados no Quadro de Pessoal Permanente da Municipalidade

Art 70 As atribuiçôes específicas das unidades e subunidades formadoras

da Secretaria Municipal Agricultura serªo estabelecidas por ato do Executivo

Capitulo XVII

Da Secretaria Municipal de Cultura

Art 71 A Secretaria Municipal de Cultura Øo órgªo ao qual incumbe

planejar coordenar controlar e promover o desenvolvimento cultural

Art 72 A Secretaria Municipal de Cultura alØm do Gabinete do

SecretÆrio compôese das unidades de serviço diretamente subordinadas ao respectivo
titular a saber

I Divisªo de Expediente

li

Ill

Departamento de Cultura

Divisªo de Artes
Divisªo de Divulgaçªo e Catalogaçâo
Divisào Audiovisual

Divisªo de Museus

Divisào de Teatro

Departamento de Fomento

Divisào de Manutençªo e Recuperaçào
Divisªo de Projetos Especiais
Divisªo de Equipamentos
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2 Os órgàos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
serªo dirigidos conforme segue a Secretaria de Cultura por um SecretÆrio coadjuvado
por um SecretÆrioAdjunto Padrªo C47e por trŒs Assessores de Gabinete Padrªo

C28 os Departamentos por um Diretor Padrào C44 cada as Divisıes por um

Chefe de Divisào Padrªo C40 cada cargos estes isolados e de provimento em

comissªo e consequentemente de livre nomeaçªo e exoneraçào nos termos do inciso I1

do artigo 37 da Constituiçªo Federal os quais ficam criados ou mantidos e integrados no

Quadro de Pessoal Permanente da Municipalidade

Art 73 As atribuiçòes específicas das unidades e subunidades formadoras

da Secretaria Municipal de Cultura serào estabelecidas por ato do Executivo

Capítulo XVlll

Da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ainbiente

Art 74 A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente Øo órgào ao

qual incumbe planejar coordenar e promover o desenvolvimento da política ambiental

Art 75 A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente alØm do

Gabinete do SecretÆrio compòese das unidades de serviço diretamente subordinadas

ao respectivo titular a saber

I Divisªo de Expediente

II Departamento de Meio Ambiente

Divisäo de Planejamento e Gestªo Ambiental

Divisào de Parques e `reas Verdes

Ill

ficam criados ou

Departamento de Licenciamento Ambiental

Divisªo de Licenciamento Ambiental

Os órgàos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigot
mantidos na estrutura organizacional bÆsica da Prefeitura Municipal

2 Os órgäos unidades e subunidades de que trata o caput deste artigo
serào dirigidos conforme segue a Secretaria do Verde e Meio Ambiente por um

SecretÆrio coadjuvado por um SecretÆrioAdjunto Padrào C47 e por trŒs

Assessores de Gabinete Padrào C28 os Departamentos por um Diretor Padrªo

C44cada as Divisöes por um Chefe de Divisªo Padrào C40cada cargos estes

isolados e de provimento em comissªo e consequentemente de livre nomeaçªo e

exoneraçâo nos termos do inciso 11 do artigo 37 da Constituiçäo Federal os quais ficam

criados ou mantidos e integradgsno Quadro de PessoalPmanente da Municipalidde
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Art 76 As atribuiçıes específicas das unidades e subunidades Ibrmadoras

da Secretaria Municipal do Verde e Meio Anbiente serªo estabelecidas por ato do

Executivo

T˝TULO IV

DAS DISPOSI˙ÕESGERAISArt77AhierarquiadosníveisdeautoridaderesponsabilidadedosórgàosedasunidadesesubunidadesdeserviçosdaPrefeituraMunicipalobedecerÆàseguinteescalaIasSecretariaseórgªosafinsdeprimeironívelhierÆrquicosubordinamsediretamenteaoPrefeitoIIasCoordenadoriasdesegundonívelhierÆrquicosubordinamsediretamenteàsSecretariasMunicipaisII1aSupervisªodeEnsinoeosDepartamentosunidadesdeterceironívelhierÆrquicosubordinamseàsSecretariasàOuvidoriaouàsCoordenadoriasconfbrmeOcasoIVasDivisıesunidadesdequartonívelhierÆrquicosubordinamseaosDepartamentosouórgäosequivalentesousuperioresconformeocasoArt78OPrefeitopoderÆobservadoodispostonaLeiOrgânicadoMunicípiodelegarcompetŒnciaàsdiversaschefiasparaproferirdespachosdecisóriospodendoaqualquermomentoaseucritØrioavocarasicompetŒnciadelegadaArt79FicaoPoderExecutivoautorizadoamediantedecretoedeacordocomanecessidadedeserviçonointeressedaAdministraçàoPœblicaparaocumpriurentodesuasatribuiçıeseprogramasdetrabalhodesdobrarourelocarcompetŒnciadeserviçoouumDepartamentodeumaSecretariaparaoutraobservadooprincípiodanaturezaeespecificidadedaSecretariaedasatividadesrelocadasArt

80OsSecretÆriosMunicipaisnostermosdoartigoli0daLeiOrgànicadoMunicípiodeMogidasCruzessàoauxiliaresdiretosedaconfiançadoPrefeitosendoresponsÆveispelosatosquepraticaremtureferendaremnoexercíciodosseuscargosIL
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Art 81 Ficam mantidos nos Quadros de Pessoal Permanente e VariÆvel da

Municipalidade os cargos empregos ou funçıes pœblicas criados por leis específicas e

nªo extintos pela presente lei

Art 82 Ficam extintos

1 um cargo de Assessor de Esportes

II um cargo de Assessor de Triagem e Encaminhamento

li1 trŒs cargos de Assessor de Supervisªo Administrativa

IV um cargo de Assessor de Supervisào de Saœde

V um cargo de Assessor TØcnico de Supervisªo MØdica

VI um cargo de Assessor TØcnico de Finanças

Vil trŒs cargos de Assessor TØcnico de Treinamento

Art 83 Ficam extintos os órgàos unidades subunidades os cargos de

direçào chefia e assessoramento de provimento em comissào nªo abrangidos na

presente lei em especial todas as unidades administrativas denominadas Setor os

respectivos cargos de Encarregados de Setor e as funçöes de confiança de provimento
em comissào

Art 84 O Poder Executivo disporÆ emdecreto na estrutura organizacional bÆsica
daPref eituraMunicipal de Mogi das Cruzes sobre as competŒnciase atribuiçòes denominaçào
das unidades subunidadeseespecificaçào dos órgâos Art

85 Fica instituída a gratificaçªo de funçào pela execuçào ou colaboraçªo

emtrabalhos tØcnicos ou científicos oude relevante utilidade para oserviçol pœblico
alØm das atribuiçöes normais docargo ou emprego pœblico que serÆ concedida por
ato administrativo próprio na seguinte conformidadeGF

1Valor correspondenteadiferença do cargo e ou emprego pœblico de que

seja titulare o Padrªo deVencimentosesalÆrios C28GF

IIValor correspondentea diferença do cargo e ou emprego pœblico de que

seja titulareo Padrªo deVencimentose salÆrios 40
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GFlll Valor correspondente a diferença do cargo e ou emprego pœblico de

que sçja titular e o Padrào de Vencimentos e salÆrios C44

GFIV Valor correspondente a diferença do cargo e ou emprego pœblico de

que seja titular e o Padrào de Vencimentos e salÆrios C46

Art 86 O Poder Executivo para atender a programas especiais ou

campanhas de carÆter duradouro poderÆ optar pela duraçªo de cargos isolados e de

provimento em comissªo mediante autorizaçäo legislativa e desde que

I seja a despesa de pessoal reequilibrada com a vacância de cargos isolados

dos cargos criados para que nªo ultrapasse o valor salarial do cargo ou cargos declarados

para vacância

II a somatória dos vencimentos dos cargos criados nào ultrapasse o valor

salarial do cargo ou cargos declarados para vacância

Art 87 Sªo requisitos minimos para lotaçào em cargos isolados e de

provimento em comissào

I ensino nØdio completo

li noçıes bÆsicas de informÆtica

Art 88 Ficam mantidas as estruturas organizacionais bÆsicas do Serviço
Municipal de Aguas e Esgotos SEMAE e doInstituto dePrevidŁncia
Municipal 1PREM Autarquias Municipais estabelecidas por leis

específicas Art 89ÉoPoder Executivo autorizado

a Iremanejar transpor transferir ou utilizar as dotaçòes
orçamentÆrias aprovadas para 2011 pela Lei n6 473 de 21dedezembro de 2010 em favor dos
órgào extintos transtbrmados transferidos incorporados oudesmembrados por esta
lei mantida amesma classificaçàofuncional programÆtica expressa por categoria

de programaçªo inclusive os títulos descritores metas e objetivos assim como

o respectivo detalhamento por esfera orçamentÆriagru os de despesa tbntes de

recursos modalidades de aplicaçªo

eiden
dores

deuso
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li aplicar o disposto no parÆgrafo œnico do artigo 66 da Lei Federal n

4 320 de 17 de março de 1964 e atualizaçòes posteriores que estatui normas gerais de
direito financeiro para a elaboraçäo e controle dos orçamentos e balanços da Uniào dos

Estados dos Municípios e do Distrito Federal de acordo com o disposto no artigo 5o

XV b da Constituiçªo Federal

III fazer a renominaçäo das classificaçöes econômicas das despesas
orçamentÆrias e os remanejamentos necessÆrios no Plano Plurianual PPA na Lei de

Diretrizes OrçamentÆrias LDO e na Lei OrçamentÆria Anual LOA por decreto para

adequar a nova estrutura organizacional bÆsica da Prefeitura de acordo com o Sistema

Audesp Auditoria Eletrônica de 0rgàos Pœblicos do Tribunal de Contas do Estado de
Sào Paulo

Art 90 Esta lei entrarÆ em vigor na data de sua publicaçào revogadas as

disposiçòes em contrÆrio
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