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LEIS

LEI N.º 8.936, DE 12 DE ABRIL DE 2018
Denomina “JOSÉ FRANCISCO LOPES” o Centro Comunitário do
Parque Centenário.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, de
acordo com o que decretou a Câmara Municipal em Sessão Ordinária
realizada no dia 20 de março de 2018, PROMULGA a seguinte Lei:Art. 1º. É denominado “JOSÉ FRANCISCO LOPES” o Centro
Comunitário situado à Praça Federico Fellini, no Parque Centenário.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal
Publicada na Imprensa Oficial do Município e registrada na Unidade de
Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania da Prefeitura do Município de
Jundiaí, aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito.
FERNANDO DE SOUZA
Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania –
Secretário Municipal

LEI N.º 8.938, DE 12 DE ABRIL DE 2018
Reabre prazo da Lei 6.653/06 para doação, ao Estado, de área pública
situada no Parque Antonieta Chaves Cintra Gordinho para construção
de escola.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, de
acordo com o que decretou a Câmara Municipal em Sessão Ordinária
realizada no dia 10 de abril de 2018, PROMULGA a seguinte Lei:Art. 1º Fica reaberto o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da data de publicação desta Lei, para lavratura de escritura pública
de doação do imóvel, objeto da matrícula nº 103.027 do 1º Oficial de
Registro de Imóveis de Jundiaí, em favor do ESTADO DE SÃO PAULO,
autorizado pela Lei nº 6.653, de 15 de março de 2006, alterada pela Lei
nº 7.515, de 15 de julho de 2010.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal
Publicada na Imprensa Oficial do Município e registrada na Unidade de
Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania da Prefeitura do Município de
Jundiaí, aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito.

LEI N.º 8.937, DE 12 DE ABRIL DE 2018
Denomina “Rua LINO PIZOL” trecho da Rua 1 e a Rua 2 do Conjunto
Residencial Maria dos Anjos Oliveira Ferraz (Tia Maria), em Vila Maringá;
e revoga a Lei 5.754/2002, correlata.

FERNANDO DE SOUZA
Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania –
Secretário Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, de
acordo com o que decretou a Câmara Municipal em Sessão Ordinária
realizada no dia 20 de março de 2018, PROMULGA a seguinte Lei:-

OUTROS DETALHES ACERCA DOS PROCEDIMENTOS DE
COMPRAS, CUJO RESUMO DO ATO ESTÁ SENDO PUBLICADO
NESTA EDIÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESTÃO
NO SITE www.jundiai.sp.gov.br – LINK “COMPRA ABERTA” (NO
CASO DE COMPRAS ELETRÔNICAS) OU NOS RESPECTIVOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

Art. 1o. É denominado “Rua LINO PIZOL” o trecho da Rua 1 e a Rua 2
do Conjunto Residencial Maria dos Anjos Oliveira Ferraz (Tia Maria), em
Vila Maringá, assinalados na planta integrante desta lei.
Art. 2o. É revogada a Lei no 5.754, de 1o de março de 2002, que
denominou “Rua Lino Pizol” a Rua 1 da Vila Nova Maringá.
Art. 3 . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
o

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal
Publicada na Imprensa Oficial do Município e registrada na Unidade de
Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania da Prefeitura do Município de
Jundiaí, aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito.
FERNANDO DE SOUZA
Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania –
Secretário Municipal

ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS
TERMO DE PRORROGAÇÃO XVIII, que se faz ao Contrato Nº 068/04.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA: SERGIO
AUGUSTO DAL SANTO E OUTROS PROCESSO: nº 11.218-5/04.
ASSINATURA: 11/04/18. VALOR MENSAL: R$ 11.584,05. OBJETO:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA VEREADOR
GERALDO DIAS-NÚCLEO COLONIAL DE CORRUPIRA - BAIRRO DE
ENGORDADOURO, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE
ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL.FUND.LEGAL DA CONTRATAÇÃO
ART.24,X, C/C ART. 26 DA LEI FEDERAL 8666/93. ASSUNTO:
Prorrogado por 06 (seis) meses.
EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS
TERMO DE PRORROGAÇÃO, que se faz ao Contrato Nº 034/17
celebrado com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº
8.666/93. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. CONTRATADA:
VIDAL’S TRANSPORTES LTDA EPP PROCESSO: nº 05.5741/17. ASSINATURA: 18/04/18. VALOR TOTAL: R$ 22.002,60.
OBJETO: PREST.DE SERV.DE FRETAMENTO DE VEÍCULO,TIPO
VAN,C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 14(QUATORZE)LUGARES,C/
MOTORISTA,P/TRANSPORTE DE PCTES ATENDIDOS PELO
PROGRAMA CARONA AMIGA,QUE SE DESTINA AO TRANSPORTE
DE
PCTES/ACOMPANHANTES,MENSALMENTE,AO
HOSPITAL
DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS,NA CIDADE
DE BAURU-SP,DESTINADO À UGPS. MODALIDADE: PREGÃO
ELETRÔNICO nº 21/17. ASSUNTO: Prorrogado por 12 (doze) meses.
EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS
CONTRATO Nº 049/18. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JUNDIAÍ.
CONTRATADA: ATIQUE & ATIQUE PRODUCÕES CULTURAIS LTDA
ME PROCESSO: nº 06.096-2/18. ASSINATURA: 12/04/18 VALOR
GLOBAL:R$ 50.400,00. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA MAESTRINA
VASTI ATIQUE FERRAZ DE TOLEDO PARA REGÊNCIA DO CORAL
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, CUJO ÓRGÃO GESTOR É A UNIDADE DE
GESTÃO DE CULTURA. FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO:
ART. 25, III, C/C ART. 26 DA LEI FEDERAL N. 8666/93. PRAZO DE
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
EXTRATO DE EMPENHO
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EMPENHO Nº 10240/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP
VALOR TOTAL R$ 880,00 OBJETO: NITROGENIO LIQUIDO - UGPS
DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE,
CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEI 4320/64 (ART.2 INC.
1)RES. INAMPS 273/91 L.M.4230/93 BANCO DO BRASIL C/C 58.041-4
COMPRA DIRETA Nº 644/2018.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 10316/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: DI BLASIO E CIA LTDA ME VALOR TOTAL
R$ 1968,00 OBJETO: SABONETE - UGADS DESTINADO UNID.
GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO:
FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA
COMPLEXIDADE COMPRA DIRETA Nº 656/2018.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 10322/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: TALMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ME VALOR TOTAL R$ 4740,00 OBJETO: MINISTRAR PALESTRA - UGE
DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO:
QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO. COMPRA DIRETA Nº 658/2018.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 10323/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: TALMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ME VALOR TOTAL R$ 3160,00 OBJETO: MINISTRAR PALESTRA - UGE
DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO:
QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO. COMPRA DIRETA Nº 658/2018.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 7815/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP
VALOR TOTAL R$ 9652,50 OBJETO: MARGARINA VEGETAL COM
SAL E OUTROS - RP - UGE DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE
EDUCAÇÃO, CONVENIO: FNDE/PNAE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
239/2017.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 7814/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
VALOR TOTAL R$ 38847,97 OBJETO: MARGARINA VEGETAL COM
SAL E OUTROS - RP - UGE DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE
EDUCAÇÃO, CONVENIO: FNDE/PNAE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
239/2017.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 10221/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS
EIRELI EPP VALOR TOTAL R$ 554381,00 OBJETO: COXAO MOLE
EM CUBOS, PATINHO MOIDO E OUTROS - RP - UGE DESTINADO
UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: DSE -MERENDA
ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 341/2017.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 10220/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
EPP VALOR TOTAL R$ 22780,00 OBJETO: MASSA ALIMENTÍCIA
FUSILI 8 GRÃOS E OUTROS - RP - UGE DESTINADO UNIDADE DE
GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: DSE -MERENDA ESCOLAR.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2017.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 10219/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: COMERCIAL GORDES LTDA - EPP VALOR
TOTAL R$ 227222,21 OBJETO: PAO TIPO HOT DOG RICO EM
VITAMINAS/MINERAIS E OUTROS-RP-UGE DESTINADO UNIDADE
DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: DSE -MERENDA
ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2017.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 10218/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: COMERCIAL GORDES LTDA - EPP VALOR
TOTAL R$ 6867,79 OBJETO: PAO TIPO HOT DOG RICO EM VITAMINAS/
MINERAIS E OUTROS-RP-UGE DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO
jundiai.sp.gov.br
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DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: DSE -MERENDA ESCOLAR. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 168/2017.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 10217/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: BASCA ALIMENTOS EIRELI - EPP
VALOR TOTAL R$ 16964,10 OBJETO: ABACAXI PEROLA HIGIENIZ
E MINIMAMENTE PROCES.E OUTROS-RP-UGE DESTINADO
UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: DSE -MERENDA
ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 10216/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ (PMJ). CONTRATADA: BASCA ALIMENTOS EIRELI - EPP
VALOR TOTAL R$ 49882,40 OBJETO: ABACAXI PEROLA HIGIENIZ
E MINIMAMENTE PROCES.E OUTROS-RP-UGE DESTINADO
UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: DSE -MERENDA
ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 10215/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: JUNDFRUT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
EPP VALOR TOTAL R$ 3353,40 OBJETO: ABACAXI PEROLA HIGIENIZ
E MINIMAMENTE PROCES.E OUTROS-RP-UGE DESTINADO
UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: DSE -MERENDA
ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 10214/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: PRACTICE ALIMENTOS LTDA VALOR TOTAL
R$ 21643,84 OBJETO: COUVE-FLOR CONGELADO E OUTROS RP - UGE DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO,
CONVENIO: DSE -MERENDA ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
84/2017.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 10213/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA EPP VALOR TOTAL R$ 51775,68 OBJETO: COUVE-FLOR
CONGELADO E OUTROS - RP - UGE DESTINADO UNIDADE DE
GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: DSE -MERENDA ESCOLAR.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2017.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 8607/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
EPP VALOR TOTAL R$ 30206,28 OBJETO: MASSA ALIMENTÍCIA
FUSILI 8 GRÃOS E OUTROS - RP - UGE DESTINADO UNIDADE DE
GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: DSE -MERENDA ESCOLAR.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2017.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 8606/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
EPP VALOR TOTAL R$ 3963,72 OBJETO: MASSA ALIMENTÍCIA FUSILI
8 GRÃOS E OUTROS - RP - UGE DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO
DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: DSE -MERENDA ESCOLAR. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 252/2017.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 7768/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA - EPP VALOR
TOTAL R$ 2699,25 OBJETO: BISCOITO DOCE MARIA INTEGRAL
E OUTROS - RP - UGE DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE
EDUCAÇÃO, CONVENIO: DSE -MERENDA ESCOLAR. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 282/2017.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 7767/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: SAGAFFARI COMERCIAL LTDA. EPP VALOR
TOTAL R$ 1218,90 OBJETO: BISCOITO DOCE MARIA INTEGRAL
E OUTROS - RP - UGE DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE
EDUCAÇÃO, CONVENIO: DSE -MERENDA ESCOLAR. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 282/2017.
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EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 7766/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: SAGAFFARI COMERCIAL LTDA. EPP VALOR
TOTAL R$ 9756,00 OBJETO: OLEO GIRASSOL, 900 ML - RP - UGE
DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO:
DSE -MERENDA ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 275/2017.

conforme pesquisa documentada nos autos do processo administrativo
em epígrafe.

EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 7763/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: PRACTICE ALIMENTOS LTDA VALOR TOTAL
R$ 624,00 OBJETO: COUVE-FLOR CONGELADO E OUTROS RP - UGE DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO,
CONVENIO: DSE -MERENDA ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
84/2017.

UGPS, 19 de abril de 2018.
Ratifico a justificativa apresentada pela Diretora do Núcleo de
Planejamento Gestão e Finanças, constante dos autos.
Publique-se o respectivo Extrato.

EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 7762/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA EPP VALOR TOTAL R$ 89154,60 OBJETO: COUVE-FLOR
CONGELADO E OUTROS - RP - UGE DESTINADO UNIDADE DE
GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: DSE -MERENDA ESCOLAR.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2017.

RESUMO DO DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO DA CHEFE DA
DIVISÃO DE COMPRAS

EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 7753/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ).
CONTRATADA: DALEFRUT COMÉRCIO DE PRODS.
ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP VALOR TOTAL R$ 8060,00 OBJETO:
FORNECIMENTO,TRANSP.E DISTRIB.DE HORTIFRUTIGRANJEIROSRP-SME DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO,
CONVENIO: FNDE/PNAC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2017.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 7133/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: DNA COMERCIO E REPRESENTACOES
EIRELI EPP VALOR TOTAL R$ 167,00 OBJETO: MACARRÃO COM
OVOS, MOLHO DE TOMATE E OUTROS - RP - UGE DESTINADO
UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: DSE -MERENDA
ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/2017.
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO Nº 7132/2018 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(PMJ). CONTRATADA: SAGAFFARI COMERCIAL LTDA. EPP VALOR
TOTAL R$ 14641,20 OBJETO: MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE
TOMATE E OUTROS - RP - UGE DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO
DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: DSE -MERENDA ESCOLAR. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 251/2017.
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
Processo nº. 10.689-8/18
Dispensa de Licitação nº. 19/18
I - Objeto: Aquisição dos medicamentos (senna alexandrina, cálcio citrato
e outros), para continuidade no atendimento à Mandados Judiciais de 12
pacientes, cujo órgão gestor é a Unidade de Promoção da Saúde.
II - Contratada: Drogaria Catedral de Jundiaí Ltda.
III - Fundamento Legal: Artigo 24, incisos IV e V, c/c artigo 26, da Lei
Federal nº 8666/93.
IV - Valor Global: R$ 9.992,40 (nove mil, novecentos e noventa e dois
reais e quarenta centavos).
V - Prazo: imediato
VI - Justificativa:
A aquisição dos medicamentos (senna alexandrina, cálcio citrato e
outros) são destinados aos atendimentos de mandados judiciais que
exigem atendimento continuado, sob pena de prejuízo irreparável à
saúde de pacientes assistidos.
A contratação por meio de Dispensa de Licitação se justifica, pois os
medicamentos encontram-se zerados ou insuficientes para o atendimento
da demanda devido à inviabilidade de aquisição por meio de licitação,
eis que não se alcançou êxito na aquisição dos medicamentos através
dos seguintes procedimentos: Pregão Eletrônico nº 10/18 e nº 19/18. Em
razão do uso continuado, torna-se inviável a repetição de procedimento
sem que se verifique efeitos nocivos, diante da urgência que o caso
requer.
A escolha do fornecedor deu-se em razão dos valores ofertados estarem
compatíveis com a prática do gênero e se revelarem vantajosos,
jundiai.sp.gov.br

(Daniela Ap. Paganini)
Diretora do Núcleo de Planejamento
Gestão e Finanças

(Tiago Texera)
Gestor da Unidade de Promoção da Saúde

Convite nº 042/18
Órgão Gestor: Unidade de Gestão de Promoção da Saúde.
Objeto: Aquisição de pasta obturadora, cone de guta, etc
Face ao que consta dos autos resolvemos:
I – Desclassificar as propostas das empresas: Nos&Lig Produtos
Odontológicos Ltda EPP (item 01); e AM Moliterno EPP (itens 02 e
03) por apresentarem preços incompatíveis em relação aos preços de
referência;
II – Desclassificar as propostas da empresa Nos&Lig Produtos
Odontológicos Ltda EPP (nos itens 02 e 03); por encontrarem-se em
desacordo com o estabelecido no Edital (Anexo I- item 1.b.1 a b.3);
III – Adjudicamos o objeto desta licitação às empresas abaixo:
Empresa
Itens
AM MOLITERNO EPP
01, 04, 05
MEDLU COM. IMP. EXP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
02, 03
Processo nº. 08.763-5/18
RESUMO DO DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO DA CHEFE DA
DIVISÃO DE COMPRAS
Convite nº 052/18
Órgão Gestor: Unidade de Gestão de Administração e Gestão de
Pessoal.
Objeto: Aquisição de telefone padrão PMJ.
Face ao que consta dos autos adjudicamos o objeto desta licitação à
empresa abaixo:
Empresa
item
J&M COM. E SERV. DE TELEC. E INF. LTDA EPP
01
Processo nº. 09.717-0/18
ATO DE ADJUDICAÇÃO
de 19 de abril de 2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/18 - Fornecimento de equipo para
bomba de infusão, sob o sistema de Registro de Preços.
Processo Administrativo nº 07.661-2/18
Face ao que consta dos autos, após análise dos documentos
apresentados, solicitação de descontos, e considerando que não houve
intenção de recurso no prazo concedido, RESOLVEMOS:
I – ADJUDICAR o objeto da presente licitação à empresa abaixo, que
atendeu as exigências da licitação quanto aos requisitos de habilitação:
- LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS
E HOSPITALARES S.A.: Item 01 (Cotas Principal e Reservada);
Felipe Augusto de Almeida Souza
Pregoeiro
ATO DE ADJUDICAÇÃO
de 18 de abril de 2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/18 – a aquisição de medicamento
(cloridrato de fingolimode 0,5mg), para atendimento de Mandados
Judiciais, destinado à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde.
Processo Administrativo nº 8.365-9/18
Face ao que consta dos autos, após análise dos documentos
apresentados, e considerando que não houve intenção de recurso no
prazo concedido, RESOLVEMOS:
I – ADJUDICAR o objeto da presente licitação à empresa abaixo, por
Assinado Digitalmente
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atender às exigências do edital, inclusive quanto aos requisitos de
habilitação:
- PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP: Item 01 (cota
reservada e principal).
Guilherme Marin Pochopien
Pregoeiro
RESUMO DO DESPACHO DE REVOGAÇÃO DA CHEFE DA DIVISÃO
DE COMPRAS
Convite nº. 020/18.
Órgão Gestor: Unidade de Gestão de Administração e Gestão de
Pessoas.
Objeto: Prestação de serviços de instalação elétrica para ar
condicionados, destinado a Centro de Distribuição.
Considerando a ocorrência de fato superveniente, conforme elementos
constantes dos autos, fica sem efeito a adjudicação publicada na IOM,
Edição 4.381, de 28 de março de 2.018, e REVOGADA a presente
licitação, no interesse público.
DESPACHO DO GESTOR DA UNIDADE DA PROMOÇÃO DA
SAUDE.
Pregão Eletrônico PE 293/17 – Aquisição de medicamentos (ginko biloba
80 mg, azatioprina 50 mg e outros), para atendimento de Mandado
Judicial, destinados à Unidade de Gestão da Promoção da Saúde.
conforme Processo Administrativo nº. 29.650-1/2017.
Face o que consta dos autos tornamos insubsistente a Homologação,
, publicada na IOM de 18/04/18 – Edição n.º 4.387, do item 03 (cotas
principal e reservada) em favor da empresa Dupatri Hospitalar Comercio,
Importação e Exportação Ltda. Ficando o item revogado.
(TIAGO TEXERA)
Gestor da Unidade da Promoção da Saúde
RERRATIFICAÇÃO II E PRORROGAÇÃO II – Pregão Eletrônico
n° 322/17 – Locação de sistema de comunicação de rádio digital com
equipamentos e infraestrutura, protocolo DMR (Digital Mobile Radio), de
padrão aberto (etsi ts 102 361), faixa de vhf 148 a 174 mhz, de acordo
com a resolução Anatel nº 674, de 13 de fevereiro de 2017, para aplicação
em comunicações críticas da Divisão de Fiscalização do Comércio, da
Unidade de Gestão de Governo e Finanças.
Processo Administrativo nº 31.605-1/17.
I – O item 12 do Anexo I do Edital acima mencionado passa a viger com
a seguinte redação:
“12. O valor estimado para a presente licitação é de R$ 553.488,00,
considerada a vigência da locação pelo prazo de 48 (quarenta e oito)
meses.”
II – Em virtude da alteração acima, ficam reabertos os prazos inicialmente
estabelecidos de acordo com a seguinte programação:
- DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: www.jundiai.sp.gov.br
(entrar no link “Licitações/Compra Aberta” acessar Editais Eletrônicos –
Compras - Pregão Eletrônico – Anexos) - grátis, ou no Paço Municipal
“Nova Jundiaí”, Departamento de Compras Governamentais – 4º andar,
de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 18:00 horas, mediante o pagamento de R$
10,00 (dez reais);
- ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.
jundiai.sp.gov.br - link “Licitações/Compra Aberta – Compras – Pregão
Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até o horário da abertura, que
dar-se-á no dia 08 de maio de 2018, às 09:30 horas;
- SESSÃO DE LANCES: o início da sessão de lances dar-se-á a partir
de até 10 (dez) minutos após a abertura e classificação ou não das
propostas.
- PREGOEIRA RESPONSÁVEL: ÉRIKA MELATO FRARE RÓVERI
III – Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital de Pregão Eletrônico
n° 322/17, de 21 de dezembro de 2017, bem como as cláusulas do Termo
de Rerratificação e Prorrogação, de 17 de abril de 2.018.
Jundiaí, em 19 de abril de 2.018.
(ALEXANDRE CASTRO NUNES)
Diretor do Departamento de Compras Governamentais
TERMO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº
003/18, de 05 de abril de 2.018.
jundiai.sp.gov.br

OBJETO: Chamada Pública para inscrições das escolas privadas de
Educação Infantil, localizadas no Município de Jundiaí, interessadas
em contratar com este Município de Jundiaí, Unidade de Gestão de
Educação, para o atendimento aos alunos excedentes do Sistema
Municipal de Ensino, constantes da lista de espera, residentes no
Município de Jundiaí, com idade entre 04 (quatro) meses a 03 (três)
anos, cuja quantidade estimada para o presente exercício alcança 500
(quinhentas) vagas, bem como para os exercícios subsequentes, de
acordo com a necessidade de vagas apuradas pela Unidade de Gestão,
com fornecimento de alimentação e material pedagógico, inclusive
material apostilado, observadas as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e
da Lei Municipal nº 8.579/16.
I - Ficam estipuladas as seguintes datas para a presente Chamada:
- DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: o edital na íntegra, com
todos os seus anexos, encontra-se disponível no “site” www.jundiai.
sp.gov.br - entrar no link “Licitações/Compra Aberta” acessar Editais
Presenciais – Chamada Pública – grátis ou poderá ser obtido no Paço
Municipal “Nova Jundiaí”, Departamento de Compras Governamentais –
4º andar – Ala Norte, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 18:00 horas.
- PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: as escolas privadas
interessadas deverão comparecer na Unidade de Gestão de Educação,
localizada na Av. Dr. Cavalcante, nº 396 – Vila Arens – Jundiaí – SP,
no período de 23/04/2018 a 30/05/2018, no horário das 09:00 às 15:30
horas, munidos dos originais e cópias simples ou cópias autenticadas
dos documentos solicitados no Edital.
II – Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital da Chamada Pública
n° 003/18, de 05 de abril de 2.018.
Jundiaí, em 19 de abril de 2.018.
(VASTI FERRARI MARQUES)
Gestora da Unidade de Educação
RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL
EDITAL Nº 004, de 22 de março de 2.018 - CONCORRÊNCIA Nº 003/18
- OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos
de serviço de saúde dos grupos A, A2 (carcaça de animais de pequeno,
médio e grande porte), B e E, de acordo com a resolução ANVISA
RDC 306/2004, CONAMA 358/2005 E CONAMA 316/2002 e resíduos
de exumação (CONAMA nº 358/2005 – art 1º - similares) com sistema
informatizado de pesagem ponto a ponto, destinados à Unidade de
Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos - Processo Administrativo
nº 08.270-1/18
I – Fica retificada a redação do item 6.4.1.1 do Edital, conforme abaixo:
Onde se lê:
6.4.1.1. O valor unitário e total por item, totalizando o valor total, em
conformidade com o formulário “Proposta de Preços”, cuja somatória
deverá estar em conformidade com o lance ofertado no site “Compra
Aberta”.
Leia-se:
6.4.1.1. O valor unitário e total por item, totalizando o valor global anual,
em conformidade com o formulário “Proposta de Preços”.
II – Ficam ratificadas as demais cláusulas do Edital nº 004, de 22 de
março de 2018, da Concorrência nº 003/18, no que não colidirem com o
disposto no presente Termo.
III – Fica mantida a data de abertura da presente licitação.
Jundiaí, 19 de abril de 2.018.
ALEXANDRE CASTRO NUNES
Diretor do Departamento de Compras Governamentais
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/18
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção de vias públicas
compreendendo mão de obra, equipamentos e ferramentas para
execução de serviços de recapeamento asfáltico (espessura de 2 a 6
cm) por camada, imprimação betuminosa ligante (com fornecimento de
emulsão asfáltica), bem como freagem do pavimento com espessura de
até 5 cm (cinco centímetros) em ruas e avenidas do Município, sob o
Sistema de Registro de Preços.
ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.
jundiai.sp.gov.br - link “Licitações/Compra Aberta – Compras – Pregão
Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 14:30 horas do dia 09
de maio de 2.018.
PREGOEIRO RESPONSÁVEL: FELIPE AUGUSTO DE ALMEIDA
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SOUZA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/18
OBJETO: Fornecimento de microesfera de vidro tipo II-A para
demarcação, solvente (diluente) para tinta de demarcação de tráfego e
tinta metacrílica monocomponente para demarcação, sob o Sistema de
Registro de Preços,.
ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.
jundiai.sp.gov.br - link “Licitações/Compra Aberta – Compras – Pregão
Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 14:30 horas do dia 07
de maio de 2.018.
PREGOEIRO RESPONSÁVEL: GERMANO HÉLIO SGARIONI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/18
OBJETO: Fornecimento de braço projetado para grupo focal e outros,
sob o Sistema de Registro de Preços.
ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.
jundiai.sp.gov.br - link “Licitações/Compra Aberta – Compras – Pregão
Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 09:00 horas do dia 09
de maio de 2.018.
PREGOEIRA RESPONSÁVEL: ELIZÂNGELA APRECIDA EFIGÊNIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/18
OBJETO: Aquisição de fralda geriátrica, lençol descartável e outros, para
atendimento a Mandados Judiciais, destinados à Unidade de Gestão de
Promoção da Saúde.
ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.
jundiai.sp.gov.br - link “Licitações/Compra Aberta – Compras – Pregão
Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 13:00 horas do dia 08
de maio de 2.018.
PREGOEIRA RESPONSÁVEL: ELIZÂNGELA APRECIDA EFIGÊNIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/18
OBJETO: Aquisição de medicamento importado, lenalidomida 25 mg
e lenalidomida 15 mg e intermediação comercial na aquisição dos
mesmos, para atendimento a Mandado Judicial, destinado à Unidade de
Gestão de Promoção da Saúde.
ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.
jundiai.sp.gov.br - link “Licitações/Compra Aberta – Compras – Pregão
Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 13:30 horas do dia 10
de maio de 2.018.
PREGOEIRA RESPONSÁVEL: LUCIANA APARECIDA LEMES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/18
OBJETO: Fornecimento de medicamentos (paracetamol 200 mg/ml(15
ml), óleo mineral (100 ml) e outros), sob o Sistema de Registro de Preços.
ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.
jundiai.sp.gov.br - link “Licitações/Compra Aberta – Compras – Pregão
Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 09:00 horas do dia 14
de maio de 2.018.
PREGOEIRO RESPONSÁVEL: GUILHERME MARIN POCHOPIEN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/18
OBJETO: Aquisição de medicamentos (triptorelina 3,75 mg + 2 ml de
diluente , injetável, riluzol 50 mg e outros), para atendimento a Mandados
Judiciais, destinados à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde.
ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site www.
jundiai.sp.gov.br - link “Licitações/Compra Aberta – Compras – Pregão
Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 09:00 horas do dia 10
de maio de 2.018.
PREGOEIRA RESPONSÁVEL: ANA CLÁUDIA GAINO LIGIERI
DISPONIBILIDADE DOS EDITAIS NA ÍNTEGRA: www.jundiai.sp.gov.
br (entrar no link “Licitações/Compra Aberta” acessar Editais Eletrônicos
– Compras – Pregão Eletrônico – Editais/Anexos) - grátis, ou no Paço
Municipal “Nova Jundiaí”, Departamento de Compras Governamentais
– 4º andar, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 18:00 horas, mediante o
pagamento de R$ 10,00 (dez reais) cada. ABERTURA DA PROPOSTA
COMERCIAL: logo após o término do seu encaminhamento. SESSÃO
DE LANCES: o início da sessão de lances dar-se-á a partir de até 10
(dez) minutos após a abertura e cl’assificação ou não das propostas.
(ALEXANDRE CASTRO NUNES)
Diretor do Departamento de Compras Governamentais
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DDS/DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
EDITAL N.º 113, DE 18 DE ABRIL DE 2018.
EDNILSON CESAR RODELLA, respondendo cumulativamente pela
Coordenadoria Executiva de Gestão de Pessoas, da Unidade de
Administração e Gestão de Pessoas, do Município de Jundiaí, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto na
Lei Municipal nº 5.641, de 06 de julho de 2001, Lei Municipal nº 8.763,
de 03 de março de 2017 e face ao que consta do Processo nº 9.6050/2012................................
FAZ SABER que em atendimento a decisão proferida no Processo
Judicial nº 0025101-34.2013.8.26.0309, fica a candidata PAULA
BARBOSA DAVILA PEREIRA, classificada em 280º Lugar, da
Classificação Geral, para o cargo de AGENTE DE DESENVOLVIMENTO
INFANTIL, convocada de imediato, a comparecer na Unidade de Gestão
de Administração e Gestão de Pessoas, Seção de Atendimento, sita na
Avenida da Liberdade, s/nº, 3º andar, ala Norte, do Paço Municipal, das
9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, no prazo de 05 (cinco) dias,
munida (ORIGINAL e Cópia) do CPF, RG, Certidão de Casamento e
Certidão de conclusão de ensino médio (certificado e histórico), a
fim de tratar do ingresso no Serviço Público Municipal.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que
será publicado na Imprensa Oficial do Município e afixado no local de
costume.
EDNILSON CESAR RODELLA
Respondendo cumulativamente pela Coordenadora Executiva de
Gestão de Pessoas
Publicado na Imprensa Oficial do Município e registrado na Unidade
Gestão de Administração e Gestão de Pessoas aos dezoito dias do mês
de abril do ano de dois mil e dezoito.
DDS/DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
PORTARIA N.º 376, DE 19 DE ABRIL DE 2018.
Resolve revogar a designação do servidor EDUARDO JORGE
CARVALHO DE VILHENA, na função de Chefe da Divisão de Fiscalização
de Obras Contratadas, símbolo “FC-1”, junto à Unidade de Gestão de
Infraestrutura e Serviços Públicos, publicada pela Portaria n° 1150, de 20
de julho de 2017, retroagindo seus efeitos a 16 de abril de 2018.
PORTARIA N.º 377, DE 19 DE ABRIL DE 2018.
Resolve revogar a designação do servidor FAUZI HADDAD NETO, na
função de Chefe de Divisão de Programação, símbolo “FC-1”, junto à
Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos, publicada pela
Portaria n° 1614, de 27 de novembro de 2017, retroagindo seus efeitos
a 16 de abril de 2018.
PORTARIA N.º 378, DE 19 DE ABRIL DE 2018.
Resolve designar o servidor EDUARDO JORGE CARVALHO DE
VILHENA, para exercer a função de Chefe da Divisão de Pavimentação,
junto à Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos,
atribuindo-lhe “FC-1”, retroagindo seus efeitos a 16 de abril de 2018.
PORTARIA N.º 379, DE 19 DE ABRIL DE 2018.
Resolve designar o servidor FAUZI HADDAD NETO, para exercer a
função de Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras Contratadas, junto
à Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos, atribuindolhe “FC-1”, retroagindo seus efeitos a 16 de abril de 2018.
PORTARIA N.º 380, DE 19 DE ABRIL DE 2018.
Resolve designar a servidora LIDIA PEREIRA MARTINEZ, para exercer
a função de Chefe de Divisão de Programação, junto à Unidade de
Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos, atribuindo-lhe “FC-1”,
retroagindo seus efeitos a 16 de abril de 2018.
PORTARIA N.º 381, DE 19 DE ABRIL DE 2018.
Resolve conceder à servidora ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA,
Assistente de Administração, pertencente ao quadro de pessoal
estatutário, 01(um) mês de férias-prêmio, no período de 18 de abril de
2018 a 17 de maio de 2018, conforme consta no Processo n.º 11.380Assinado Digitalmente
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3/2018.
PORTARIA N.º 382, DE 19 DE ABRIL DE 2018.
Resolve conceder à servidora TAMARA REGINA TRACCI KARNER,
Professor de Educação Básica I, pertencente ao quadro de pessoal
estatutário, 01(um) mês de férias-prêmio, no período de 18 de abril de
2018 a 17 de maio de 2018, conforme consta no Processo n.º 29.5307/2016.
PORTARIA N.º 383, DE 19 DE ABRIL DE 2018.
Resolve revogar a designação da servidora LUCIANA MORAES, na
função de Chefe de Seção, símbolo “FC-2”, junto à Unidade de Gestão
de Infraestrutura e Serviços Públicos, publicada pela Portaria n° 635, de
27 de março de 2017, retroagindo seus efeitos a 16 de abril de 2018.
PORTARIA N.º 384, DE 19 DE ABRIL DE 2018.
Resolve revogar a designação da servidora ANELISE MARCOS DE
ASSUMPÇAO PADOVANI, na função de Chefe de Setor, símbolo “FC3”, junto à Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos,
publicada pela Portaria n° 635, de 27 de março de 2017, retroagindo
seus efeitos a 16 de abril de 2018.
PORTARIA N.º 385, DE 19 DE ABRIL DE 2018.
Resolve designar a servidora ANELISE MARCOS DE ASSUMPCAO
PADOVANI, para exercer a função de Chefe de Seção, junto à Unidade
de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos, atribuindo-lhe “FC-2”,
retroagindo seus efeitos a 16 de abril de 2018.
PORTARIA N.º 386, DE 19 DE ABRIL DE 2018.
Resolve designar a servidora DOLORES APARECIDA LEBRERO
BOTARELLI, para exercer a função de Chefe de Setor, junto à Unidade
de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos, atribuindo-lhe “FC-3”,
retroagindo seus efeitos a 16 de abril de 2018.

IPREJUN
AVISO DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº 01/2018
(Processo nº 9.554-7/2018-1)
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação
de serviços de consultoria de valores mobiliários para o Instituto de
Previdência do Município de Jundiaí.
PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: 03/05/2018 às 09:00 horas.
Nos termos no Artigo 23, II, “a” da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, a cópia na íntegra do Convite nº 01/18 se encontra no site
www.iprejun.sp.gov.br e afixada na recepção do Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí - Iprejun.
Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, em 20 de abril de dois
mil e dezoito.
			
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 285, DE 16 DE ABRIL DE 2018
Resolve prorrogar o Auxílio-Doença concedido ao servidor CLAUDEMIR
DE OLIVEIRA, Motorista de Veículos Leves, pertencente ao quadro de
pessoal estatutário da P.M.J. por 120 (cento e vinte) dias, de 01/01/2018
a 30/04/2018, revogadas as disposições em contrário.
PORTARIA Nº 286, DE 16 DE ABRIL DE 2018
Resolve prorrogar o Auxílio-Doença concedido a servidora SONIA MARIA
ANTONIO CARDOSO, Professor de Educação Básica I, pertencente ao
quadro de pessoal estatutário da P.M.J. por 31 (trinta e um) dias, de
01/05/2018 a 31/05/2018, revogadas as disposições em contrário.
PORTARIA Nº 287, DE 18 DE ABRIL DE 2018
Resolve conceder Pensão por Morte, em razão do falecimento do exservidor inativo JOÃO CARLOS LOPES portador do CPF nº 615.848.60863 PIS nº 1074063725-5 ocorrido em 29/03/2018 a sua esposa KATIE
LOUISE RIGOLO LOPES, portadora do CPF nº 016.793.358-20 PIS nº
1088703332-3 à partir de 30/03/2018, revogadas as disposições em
contrário.
JOÃO CARLOS FIGUEIREDO
Diretor Presidente
jundiai.sp.gov.br
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CIJUN
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato 32/2018, processos SEI 494/2018 e SGPR 33/2018, que se
faz entre a Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN e a empresa
IT-One Tecnologia da Informação Ltda.. Assinatura: 17/4/2018. Valor
global: R$ 14.352,17 (catorze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e
dezessete centavos). Objeto: Prestação dos serviços de manutenção,
suporte e garantia para fita autoloader Dell PowerVault LTO-5. Vigência:
12 (doze) meses.
Jundiaí, 17 de abril de 2018
Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente

DAE
Extrato de Apostilamento
Licitação: Pregão Presencial nº 020/17 – Processo nº 618/17 - Contrato
nº 037/17
Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: AUTO POSTO BRUNHOLI LTDA
Apostilamento aprovado em 26/03/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E
DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA DAE S.A.
4º Apostilamento que se faz ao contrato nº 037/17 para reequilíbrio
econômico financeira/atualização dos valores: ETANOL de R$ 2,9148
para R$ 2,9570, presumindo-se o valor de R$ 3.698,95.
Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo
RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 237, DE 19 DE ABRIL DE 2018
Dispõe sobre o reajuste dos valores das Tarifas de Água e Esgoto e dos
Preços Públicos dos Demais Serviços a serem aplicados no Município
de Jundiaí - SP, e dá outras providências.
A DIRETORIA EXECUTIVA DA ARES-PCJ - AGÊNCIA REGULADORA
DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA REGULADORA
PCJ), no uso das atribuições que lhe conferem a Cláusula 32ª, inciso
IV, do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ convertido em Contrato de
Consórcio Público e o art. 29, inciso IV, do Estatuto Social da ARES-PCJ
e;
CONSIDERANDO:
Que através das premissas constantes na Lei Federal nº 11.445,
de 05/01/2007, no Decreto Federal nº 7.217, de 21/06/2010 e na Lei
Municipal nº 8.266, de 16/07/2014, pela qual o Município de Jundiaí ratificou o Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, convertido em Contrato
de Consórcio Público, e delegou e transferiu o exercício das competências municipais de regulação econômica e fiscalização da qualidade
da prestação dos serviços públicos de saneamento básico à Agência
Reguladora PCJ (ARES-PCJ);
Que a DAE S/A – Água e Esgoto, sociedade de economia mista responsável pelos serviços públicos de abastecimento de água tratada e
esgotamento sanitário do Município de Jundiaí, em conformidade com
a Resolução ARES-PCJ nº 115, de 17/12/2015, solicitou reajuste dos
valores das Tarifas de Água e Esgoto e dos Preços Públicos dos Demais
Serviços prestados;
Que através do Parecer Consolidado nº 17/2018-DFB, a ARES-PCJ emitiu parecer favorável ao reajuste, por vislumbrar plena regularidade do
pleito em sua composição documental, base jurídico-contratual e atendimento aos prazos e premissas definidas pela Agência;
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Que o CRCS - Conselho de Regulação e Controle Social de Jundiaí,
instituído pelo Decreto Municipal nº 26.813/2017, reunido em 18 de abril
de 2018, analisou e aprovou o conteúdo do Parecer Consolidado nº
17/2018-DFB, inclusive os índices propostos de reajuste dos valores das
Tarifas de Água e Esgoto e dos Preços Públicos dos Demais Serviços
prestados e praticados pela DAE S/A – Água e Esgoto; e
Que, em face do cumprimento das etapas do processo de reajuste tarifário do Município de Jundiaí, a Diretoria Executiva da ARES-PCJ, reunida
em 19 de abril de 2017,

Faixas de
Consumo
De 0 a 10
(mínimo)
De 11 a 15
De 16 a 20
De 21 a 30
De 31 a 50
De 51 a 80
Acima de 80

CATEGORIA PODER PÚBLICO / OUTROS (¹)
ÁGUA
ESGOTO
TOTAL 1
ESGOTO
Água +
Coleta +
Coleta +
Unidade
Tratamento
(R$)
Afastamento Afastamento
(R$)
(R$)
de Esgoto
(R$)
Mês

26,16

19,61

45,77

10,95

56,72

m³
m³
m³
m³
m³
m³

3,31
4,92
7,09
10,64
12,99
14,99

2,49
3,67
5,32
7,98
9,74
11,23

5,80
8,59
12,41
18,62
22,73
26,22

2,26
3,36
5,04
7,74
9,48
10,94

8,06
11,95
17,45
26,36
32,21
37,16

CATEGORIA COMERCIAL (¹)
ESGOTO
TOTAL 1
Água +
Coleta +
Coleta +
(R$)
Afastamento Afastamento
(R$)
de Esgoto
(R$)

ÁGUA

RESOLVE:

Faixas de
Consumo

Art. 1º - Reajustar os atuais valores das Tarifas de Água e Esgoto praticados pela DAE S/A – Água e Esgoto, em 2,84% (dois inteiros e oitenta
e quatro centésimos por cento), conforme apresentado no Anexo I desta
Resolução.
Parágrafo único. O reajuste será aplicado em todas as categorias e faixas de consumo, a partir de maio de 2018, respeitado o prazo de 30
(trinta) dias após a publicação desta Resolução.
Art. 2º - Reajustar os atuais valores dos Preços Públicos dos Demais
Serviços praticados pela DAE S/A – Água e Esgoto, em 2,84% (dois
inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento), conforme apresentado
no Anexo II desta Resolução.

De 0 a 15
(mínimo)
De 16 a 25
De 26 a 35
De 36 a 45
Acima de 45

De 0 a 50
(mínimo)
De 51 a 100
De 101 a 500
De 501 a 10.000
Acima de 10.000
Carga por kg de
DBO (3)

Parágrafo único. O reajuste será aplicado a partir de maio de 2018, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias após a publicação desta Resolução.
Art. 3º - Para fins de divulgação deste reajuste, a DAE S/A – Água e
Esgoto afixará as tabelas com os novos valores das Tarifas de Água e
Esgoto e dos Preços Públicos dos demais serviços, estabelecidos nesta
Resolução, em local de fácil acesso, em seu sítio na Internet e através
de mensagens em suas Contas/Faturas.
Art. 4º - Os novos valores, estabelecidos por esta Resolução, somente
serão praticados pela DAE S/A – Água e Esgoto após 30 (trinta) dias
da publicação desta Resolução na imprensa oficial, ou em jornal de circulação no Município de Jundiaí, conforme determina o Art. 39, da Lei
Federal nº 11.445/2007.
Parágrafo único. A realização das leituras/medições e as emissões das
respectivas Contas/ Faturas com os valores das tarifas, ora reajustados,
obedecerão ao prazo estabelecido no caput deste artigo.
Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.
DALTO FAVERO BROCHI
Diretor Geral da ARES-PCJ
RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 237, DE 19 DE ABRIL DE 2018
ANEXO I
TABELA DE VALORES - TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO

Faixas de
Consumo
De 0 a 10
(mínimo)
De 11 a 15
De 16 a 20
De 21 a 30
De 31 a 50
De 51 a 80
Acima de 80

Unidade

CATEGORIA RESIDENCIAL (¹)
ÁGUA
ESGOTO
TOTAL 1
Água +
Coleta +
Coleta +
(R$)
Afastamento Afastamento
(R$)
de Esgoto
(R$)

ESGOTO

TOTAL 2

Tratamento
(R$)

Água + Coleta,
Afastamento +
Tratamento de
Esgoto (R$)

Mês

22,75

17,07

39,82

9,53

49,35

m³
m³
m³
m³
m³
m³

2,88
4,26
6,16
9,26
11,29
13,04

2,17
3,20
4,61
6,93
8,45
9,78

5,05
7,46
10,77
16,19
19,74
22,82

1,97
2,92
4,38
6,74
8,26
9,52

7,02
10,38
15,15
22,93
28,00
32,34

jundiai.sp.gov.br

Unidade

ESGOTO

TOTAL 2

Tratamento
(R$)

Água + Coleta,
Afastamento +
Tratamento de
Esgoto (R$)

Mês

59,62

44,70

104,32

35,57

139,89

m³
m³
m³
m³

6,48
7,20
9,81
13,66

4,85
5,40
7,35
10,24

11,33
12,60
17,16
23,90

4,17
4,94
6,49
9,48

15,50
17,54
23,65
33,38

CATEGORIA INDUSTRIAL (¹)
ESGOTO
TOTAL 1
Água +
Coleta +
Coleta +
(R$)
Afastamento Afastamento
(R$)
de Esgoto
(R$)

ÁGUA
Faixas de
Consumo

Unidade

ESGOTO

TOTAL 2

Tratamento
(R$)

Água + Coleta,
Afastamento +
Tratamento de
Esgoto (R$)

Coeficiente (4)

Mês

401,36

301,06

702,42

m³
m³
m³
m³

12,61
14,75
16,49
17,96

9,46
11,06
12,36
13,47

22,07
25,81
28,85
31,43

2,86
2,86
2,86
2,86

-

m³

-

-

-

2,86

-

CATEGORIA CONTRATOS C/ DEMANDA ESPECÍFICA (²)
ÁGUA
ESGOTO
TOTAL 1
ESGOTO
Faixas de
Consumo

De 0 a 50.000
(mínimo)
De 50.001 a
100.000
De 100.001 a
150.000
De 150.001 a
200.000
De 200.001 a
250.000
De 250.001 a
300.000
Acima de
300.000
Carga por kg de
DBO (3)

Faixas de
Consumo

TOTAL 2
Água + Coleta,
Afastamento +
Tratamento de
Esgoto (R$)

TOTAL 2
Água +
Coleta,
Afastamento
+ Tratamento
de Esgoto
(R$)

(R$)

Coleta +
Afastamento
(R$)

Água +
Coleta +
Afastamento
de Esgoto
(R$)

Mês

320.355,08

240.229,36

560.584,44

m³

6,42

4,80

11,22

2,86

-

m³

6,43

4,81

11,24

2,86

-

m³

6,44

4,83

11,27

2,86

-

m³

6,45

4,83

11,28

2,86

-

m³

6,45

4,84

11,29

2,86

-

m³

6,45

4,84

11,29

2,86

-

m³

-

-

-

2,86

-

Unidade

Unidade

Poço Residencial

m³

Poço Comercial

m³

Poço Institucional

m³

Poço não
Hidrometrado
Poço Industrial
Carga por kg de
DBO* (3)

m³

m³
m³

Tratamento
(R$)

Coeficiente (4)

CATEGORIA ÁGUA DE FONTES DISTINTAS
ÁGUA
ESGOTO
TOTAL 1
ESGOTO
Água +
Coleta +
Coleta +
Tratamento
(R$)
Afastamento Afastamento
(R$)
(R$)
de Esgoto
(R$)
Categoria
2,93
2,93
Residencial
Categoria
2,93
2,93
Comercial
Cat. Poder
2,93
2,93
Público/
Outros
Categoria
2,93
2,93
Comercial
0,52
0,52
2,86
-

-

-

2,86

TOTAL 2
Água + Coleta,
Afastamento +
Tratamento de
Esgoto (R$)
-

Observações:
1 - Para as categorias Residencial, Poder Público / Outros, Comercial
e Industrial a aplicação da tabela é feita de forma escalonada sobre o
consumo medido.
2 - Para os contratos com demanda específica o valor de cada faixa da
tabela é aplicado diretamente sobre o consumo total medido.
3 - DBO = Demanda Bioquímica de Oxigênio.
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4 - Variação de acordo com os coeficientes de carga e esgoto, que são
calculados mensalmente.
RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 237, DE 19 DE ABRIL DE 2018
ANEXO II
TABELA DE VALORES – PREÇOS PÚBLICOS DOS DEMAIS
SERVIÇOS
I. TARIFA DE LIGAÇÃO OU REFORMA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, COM DIÂMETRO 3/4”
(20 MM), POR MOTIVO DE MUDANÇA DE LOCAL, MAU USO DA LIGAÇÃO E DANOS À
PROPRIEDADE (COM HIDRÔMETRO INCLUSO) - Valores para pagamento em parcela
única:
VALOR
I.a) LIGAÇÃO DE ÁGUA 3/4” (20MM) - EXTENSÃO ATÉ 6 (SEIS) METROS:
(R$)
I.a.1) Com Pavimento Asfáltico
346,76
I.a.2) Sem Pavimento Asfáltico
321,80
I.a.3) Rua de Terra
295,23
I.a.4) Pavimento de Concreto
329,94
I.b) LIGAÇÃO DE ÁGUA 3/4” (20MM) - EXTENSÃO ACIMA DE 6 (SEIS) METROS:
I.b.1) Com Pavimento Asfáltico
456,14
I.b.2) Sem Pavimento Asfáltico
386,94
I.b.3) Rua de Terra
353,32
I.b.4) Pavimento de Concreto
410,95
I.c) REFORMA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 3/4” (20MM) POR MOTIVO DE
172,11
VAZAMENTO, DESGASTE NATURAL OU ADEQUAÇÃO AO PADRÃO DAE
I.d) CAIXA PADRÃO DE HIDRÔMETRO 3/4” (20 MM)
57,35
I.e) AFERIÇÃO E/OU TROCA DE HIDRÔMETRO 3/4” (20 MM)
Não
I.e.1) Reprovado na Aferição
Cobrado
I.e.2) Aprovado na Aferição ou quando constatada violação
106,56
OBSERVAÇÕES:
1) Sendo o hidrômetro de princípio volumétrico, será cobrado um adicional de
160,25
2) Sendo o hidrômetro de princípio volumétrico e dotado de sensor de rádio,
536,03
será cobrado um adicional de
I.f) INSTALAÇÃO DE DATA LOGGER A PEDIDO DO CLIENTE - HD 3/4” (20
223,82
MM)
II. TARIFA DE LIGAÇÃO OU REFORMA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA COM DIÂMETRO 1”
(25 MM), POR MOTIVO DE MUDANÇA DE LOCAL, MAU USO DA LIGAÇÃO E DANOS À
PROPRIEDADE (HIDRÔMETRO NÃO INCLUSO) - Valores para pagamento em parcela
única:
II.a) LIGAÇÃO DE ÁGUA 1” (25MM) - EXTENSÃO ATÉ 6 (SEIS) METROS:
II.a.1) Com Pavimento Asfáltico
848,54
II.a.2) Sem Pavimento Asfáltico
823,58
II.a.3) Rua de Terra
797,01
II.a.4) Pavimento de Concreto
831,74
II.b) LIGAÇÃO DE ÁGUA 1” (25MM) - EXTENSÃO ACIMA DE 6 (SEIS) METROS:
II.b.1) Com Pavimento Asfáltico
957,93
II.b.2) Sem Pavimento Asfáltico
888,72
II.b.3) Rua de Terra
855,10
II.b.4) Pavimento de Concreto
912,73
II.c) REFORMA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 1” (25MM) POR MOTIVO DE
613,74
VAZAMENTO, DESGASTE NATURAL OU ADEQUAÇÃO AO PADRÃO DAE
II.d) CAIXA PADRÃO DE HIDRÔMETRO 1” (25 MM)
195,30
II.e) AFERIÇÃO E/OU TROCA DE HIDRÔMETRO 1” (25 MM)
389,22
II.f) INSTALAÇÃO DE DATA LOGGER A PEDIDO DO CLIENTE - HD 1” (25
506,48
MM)
III. TARIFA DE LIGAÇÃO OU REFORMA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA COM DIÂMETRO 1 1/2”
(38 MM), POR MOTIVO DE MUDANÇA DE LOCAL, MAU USO DA LIGAÇÃO E DANOS À
PROPRIEDADE (HIDRÔMETRO NÃO INCLUSO) - Valores para pagamento em parcela
única:
III.a) LIGAÇÃO DE ÁGUA 1 1/2” (38MM) - EXTENSÃO ATÉ 6 (SEIS) METROS:
III.a.1) Com Pavimento Asfáltico
1.340,80
III.a.2) Sem Pavimento Asfáltico
1.315,84
III.a.3) Rua de Terra
1.289,27
III.a.4) Pavimento de Concreto
1.323,99
III.b) LIGAÇÃO DE ÁGUA 1 1/2” (38MM) - EXTENSÃO ACIMA DE 6 (SEIS) METROS:
III.b.1) Com Pavimento Asfáltico
1.450,19
III.b.2) Sem Pavimento Asfáltico
1.380,98
III.b.3) Rua de Terra
1.347,37
III.b.4) Pavimento de Concreto
1.404,99
III.c) REFORMA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 1 1/2” (38MM) POR MOTIVO DE
1.061,20
VAZAMENTO, DESGASTE NATURAL OU ADEQUAÇÃO AO PADRÃO DAE
III.d) CAIXA PADRÃO DE HIDRÔMETRO 1 1/2” (38 MM)
III.e) AFERIÇÃO E/OU TROCA DE HIDRÔMETRO 1 1/2” (38 MM)
III.f) INSTALAÇÃO DE DATA LOGGER A PEDIDO DO CLIENTE - HD 1 1/2”
(38 MM)

385,10
625,56
742,81

IV. TARIFA DE LIGAÇÃO OU REFORMA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA COM DIÂMETRO 2”
(50 MM), POR MOTIVO DE MUDANÇA DE LOCAL, MAU USO DA LIGAÇÃO E DANOS À
PROPRIEDADE (HIDRÔMETRO NÃO INCLUSO) - Valores para pagamento em parcela
única:
IV.a) LIGAÇÃO DE ÁGUA 2” (50MM) - EXTENSÃO ATÉ 6 (SEIS) METROS:
IV.a.1) Com Pavimento Asfáltico
1.484,86
IV.a.2) Sem Pavimento Asfáltico
1.459,91
IV.a.3) Rua de Terra
1.433,33
IV.a.4) Pavimento de Concreto
1.468,05
IV.b) LIGAÇÃO DE ÁGUA 2” (50MM) - EXTENSÃO ACIMA DE 6 (SEIS) METROS:
IV.b.1) Com Pavimento Asfáltico
1.594,25
IV.b.2) Sem Pavimento Asfáltico
1.525,03
IV.b.3) Rua de Terra
1.491,43
IV.b.4) Pavimento de Concreto
1.549,05
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IV.c) REFORMA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 2” (50MM) POR MOTIVO DE
VAZAMENTO, DESGASTE NATURAL OU ADEQUAÇÃO AO PADRÃO DAE
IV.d) CAIXA PADRÃO DE HIDRÔMETRO 2” (50 MM)
IV.e) AFERIÇÃO E/OU TROCA DE HIDRÔMETRO 2” (50 MM)
IV.f) INSTALAÇÃO DE DATA LOGGER A PEDIDO DO CLIENTE - HD 2” (50
MM).

1.159,97
385,10
719,64
836,89

V. EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA PARA USO DOMICILIAR/URBANO ATÉ 110 MM
Os valores serão cobrados por metro linear da fachada principal do imóvel (em caso de
imóvel de esquina, será cobrada a média das fachadas do imóvel), de acordo com os custos
apurados por processo de execução.
VI. TARIFA DE LIGAÇÃO OU REFORMA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO COM DIÂMETRO 4”
(100 MM), POR MOTIVO DE MUDANÇA DE LOCAL, MAU USO DA LIGAÇÃO E DANOS
À PROPRIEDADE - Valores para pagamento em parcela única:
VI.a) LIGAÇÃO DE ESGOTO 4” (100MM) - REDE NO EIXO DA RUA ATÉ 6 (SEIS)
METROS:
VI.a.1) Rua de Terra
361,79
VI.a.2) Rua Pavimentada
365,71
VI.b) LIGAÇÃO DE ESGOTO 4” (100MM) - REDE NO EIXO DA RUA ACIMA DE 6 (SEIS)
METROS:
VI.b.1) Rua de Terra
397,27
VI.b.2) Rua Pavimentada
409,04
VI.c) LIGAÇÃO DE ESGOTO 4” (100MM) - REDE NO PASSEIO ATÉ 2 (DOIS)
316,43
METROS:
VI.d) REDES COM MEDIDAS, MATERIAIS E/OU SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS
TERÃO SEUS CUSTOS APURADOS POR PROCESSO DE EXECUÇÃO.
VI.e) REFORMA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO DIÂMETRO 4”(100MM) PARA
Não
CORREÇÃO DE VAZAMENTO, DESGASTE NATURAL OU ADEQUAÇÃO AO
cobrado
PADRÃO DAE
VII. EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO PARA USO DOMICILIAR/URBANO ATÉ 200 MM
Os valores serão cobrados por metro linear da fachada principal do imóvel (em caso de
imóvel de esquina, será cobrada a média das fachadas do imóvel), de acordo com os custos
apurados por processo de execução.
VIII. TARIFA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA

122,05

IX. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA EM CAMINHÃO TANQUE, PARA IMÓVEIS
LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ:
IX.a. COBRANCA POR METRO CÚBICO DE ÁGUA TRATADA PARA IMÓVEIS ATENDIDOS
PELAS REDES PÚBLICAS DA DAE, SEM CADASTRO PRÉVIO, COM ENTREGAS
ESPORÁDICAS:
IX.a.1) A RETIRAR NA DAE PELO INTERESSADO, POR M³
18,70
IX.a.2) ENTREGAS COM O CAMINHÃO DA DAE S/A
IX.a.2.1) Entrega no Perímetro Urbano, por m³
60,35
IX.a.2.2) Entrega no Perímetro Urbano Isolado e no Perímetro Rural, por m³
74,79
IX.a.2.3) Tarifa Social para Clientes Baixa Renda, cadastrados no Cadastro
15,09
Único para Programas Sociais do Governo Federal, por m³
IX.b) COBRANCA POR VIAGEM DO CAMINHÃO PARA IMÓVEIS NÃO ATENDIDOS PELAS
REDES PÚBLICAS DA DAE, COM CADASTRO PRÉVIO, ENTREGAS PERIÓDICAS E
VOLUMES MÁXIMOS DE ATÉ 5M³ POR ENTREGA:
IX.b.1) CATEGORIA RESIDENCIAL (tarifa por viagem do caminhão com entre106,18
gas equivalentes a até 5m³)
IX.b.2) TARIFA SOCIAL PARA CLIENTES BAIXA RENDA, CADASTRADOS
NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO
26,54
FEDERAL (tarifa por viagem do caminhão com entregas equivalentes a até
5m³)
X. SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, PARA IMÓVEIS LOCALIZADOS NO
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, MEDIANTE CADASTRO PRÉVIO NA DAE S/A – Tarifa por
viagem do caminhão:
X.a) LIMPEZA DE FOSSA NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
146,68
X.b) TARIFA SOCIAL PARA CLIENTES BAIXA RENDA CADASTRADOS NO
36,67
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL
XI. TARIFA DE EXPEDIENTE DE REQUERIMENTO

24,22

XII. EMISSÃO DE 2a. VIA DE DOCUMENTO

3,92

XIII. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS (RELATÓRIO, CERTIDÃO OU
ATESTADO)
XIV. CÓPIA PARA USO PARTICULAR/INSTRUÇÃO DE PROCESSO
XV. APROVAÇÃO DE PROJETO DE FOSSA

78,41
0,67
154,46

XVI. APROVAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO - Tarifa por Lote:
XVI.a) Lotes com área até 300 m²
XVI.b) Lotes com área acima de 300 m² até 500 m²
XVI.c) Lotes com área acima de 500 m² até 1.000 m²
XVI.d) Lotes com área acima de 1.000 m² até 2.000 m²
XVI.e) Lotes com área acima de 2.000 m²

13,00
16,78
23,17
32,04
41,40

XVII. SERVIÇO DE “COMUNIQUE-SE”

21,06

XVIII. SERVIÇO DE VISTORIA TÉCNICA

63,17

XIX. TARIFAS DE FISCALIZAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE REDES - Tarifa por metro
linear de rede instalada:
XIX.a) Redes de Água
10,10
XIX.b) Redes de Esgoto
10,10
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PROMOÇÃO DA SAÚDE
EDITAL Nº 19/2018

O Gestor da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde e Presidente
do Conselho Municipal de Saúde do município de Jundiaí – Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, consoante dispõe a Lei
Municipal nº 4107, de 29 de março de 1993 e o Processo Administrativo
nº 22.073-4/2012....
FAZ SABER que no próximo dia 24/05/2018, às 15h00min, será
realizada a Plenária de Eleição do Conselho Gestor da Unidade Básica
de Saúde Guanabara - Jundiaí-SP.

as demandas do processo administrativo abaixo referido foram
atendidas, e sendo assim, ENCERRA e ARQUIVA o volume:
Processo n° 35.307-0/2017-1.
Interessado: André Luiz Lima Hernandez.
Endereço: Rua João Leme do Prado, n°450 – Vila Jundiainópolis – Vila
Rami.
Jundiaí - SP
CPF: 272.694.728 – 07.
Dr. Carlos Hitoshi Ozahata
Autoridade Sanitária - UVZ/UGPS/PMJ
Gerente da UVZ
CRMV: 4.630 – Cód. PMJ: 1087501

Vagas em aberto:
REPRESENTANTES DE USUÁRIOS:
02 Titulares
02 Suplentes
REPRESENTANTES DE TRABALHADORES:
01 Titular
01 Suplente
REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO:
01 Titular
01 Suplente
As inscrições poderão ser feitas no próprio local, até às 15h00min do
dia da eleição e estão limitadas a usuários da Unidade de Saúde.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital, que
será afixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do
Município de Jundiaí.

Edital n.º 066 de 18 de Abril de 2018
O Gerente da Unidade de Vigilância de Zoonoses, órgão da Unidade de
Gestão de Promoção da Saúde do Município de Jundiaí - Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais:
FAZ SABER, de acordo com o solicitado pela Lei Municipal 8.351/2014,
as demandas do processo administrativo abaixo referido foram
atendidas, e sendo assim, ENCERRA e ARQUIVA o volume:
Processo n° 21.864-6/2017-1.
Interessado: André Luiz Lima Hernandez.
Endereço: Rua João Leme do Prado, n°450 – Vila Jundiainópolis – Vila
Rami.
Jundiaí - SP
CPF: 272.694.728 – 07.
Dr. Carlos Hitoshi Ozahata
Autoridade Sanitária - UVZ/UGPS/PMJ
Gerente da UVZ
CRMV: 4.630 – Cód. PMJ: 1087501

Jundiaí, 16 de abril de 2018.
TIAGO TEXERA
Gestor da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde e Presidente do
COMUS
EDITAL Nº 20/2018
O Gestor da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde e Presidente
do Conselho Municipal de Saúde do município de Jundiaí – Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, consoante dispõe a Lei
Municipal nº 4107, de 29 de março de 1993 e o Processo Administrativo
nº 21.286-1/2013...
FAZ SABER que no próximo dia 17/05/2018, às 10h00min, será realizada
a Plenária de Eleição do Conselho Gestor da Unidade Básica de Saúde
Fazenda Grande - Jundiaí-SP.

Edital n.º 067 de 018 de Abril de 2018
O Gerente da Unidade de Vigilância de Zoonoses, órgão da Unidade de
Gestão de Promoção da Saúde do Município de Jundiaí - Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais:
FAZ SABER que as demandas solicitadas no processo administrativo
abaixo referido foram devidamente atendidas, e sendo assim, ENCERRA
e ARQUIVA o volume:
Processo n° 4.261-4/2018-1.
Interessado: Djair Gomes de Almeida.
Endereço: Rua Arnaldo Pivi, n° 86 – Vl. Josefina – Vila Maringá.
Jundiaí - SP

Vagas em aberto:

Dr. Carlos Hitoshi Ozahata
Autoridade Sanitária - UVZ/UGPS/PMJ
Gerente da UVZ
CRMV: 4.630 – Cód. PMJ: 1087501

REPRESENTANTES DE USUÁRIOS:
02 Titulares
02 Suplentes
REPRESENTANTES DE TRABALHADORES:
01 Titular
01 Suplente
REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO:
01 Titular
01 Suplente
As inscrições poderão ser feitas no próprio local, até às 10h00min do
dia da eleição e estão limitadas a usuários da Unidade de Saúde.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital, que
será afixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do
Município de Jundiaí.
Jundiaí, 17 de abril de 2018.
TIAGO TEXERA
Gestor da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde e Presidente do
COMUS
Edital n.º 065 de 18 de Abril de 2018
O Gerente da Unidade de Vigilância de Zoonoses, órgão da Unidade de
Gestão de Promoção da Saúde do Município de Jundiaí - Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais:
FAZ SABER, de acordo com o solicitado pela Lei Municipal 8.351/2014,
jundiai.sp.gov.br
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FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ
PORTARIA FMJ- 057/2018, de 18/04/2018
O Prof. Dr. EDMIR AMÉRICO LOURENÇO, Diretor da Faculdade de
Medicina de Jundiaí, autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando: 1) a necessidade de atender ao disposto no item 9.1.4.
do Edital FMJ- 008/2018, de 31/01/2018, referente ao concurso público
para preenchimento de uma vaga de Professor AUXILIAR da Disciplina
de PROPEDÊUTICA, do Departamento de CLÍNICA MÉDICA;
2) indicação de três docentes do Departamento de CLÍNICA MÉDICA
para compor comissão;
RESOLVE
Artigo 1º - NOMEAR Comissão de que tratou o Edital FMJ- 008/2018,
de 31/01/2018, em seu item 9.1.4., integrada pelos Professores: Drª
MARIANA SOARES DALLA MARIGA JORGINO, Professora Assistente
da Disciplina de Propedêutica; Drª RENATA TOSONI RODRIGUES
FERREIRA, Professora Assistente da Disciplina de Propedêutica,
Prof. Dr. JOSÉ EDUARDO MARTINELLI, Professor Adjunto da
Disciplina de Geriatria, como Presidente, e Srª HELENA CRISTINA
FRANCO, representando a Secretaria Executiva desta Faculdade, com
a incumbência de, na presença dos candidatos do referido concurso
público, promover o sorteio do tema da aula expositiva da prova didática,
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FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

dentre os dez temas relacionados no Anexo II do citado edital, no dia 24
de abril de 2018, conforme convocação dos candidatos inscritos.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.
Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos dezoito dias do mês
de abril de dois mil e dezoito (18/04/2018).-

se no site da Faculdade de Medicina de Jundiaí.
Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos dezenove dias do mês
de abril de dois mil e dezoito (19/04/2018).-

Prof. Dr. Edmir Américo Lourenço
Diretor

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

Registrada e publicada na Secretaria Executiva da Faculdade de
Medicina de Jundiaí, aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e
dezoito (18/04/2018).Carlos de Oliveira Cesar
Secretário Executivo
EDITAL FMJ- 028/2017 – HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO
O Prof. Dr. EDMIR AMÉRICO LOURENÇO, Diretor da Faculdade de
Medicina de Jundiaí, autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando: 1) o que consta do Edital FMJ- 028/2017, de 20/09/2017,
de abertura do processo seletivo público; de 09/04/2018, de divulgação de
resultado publicado em 11/04/2018 e o que consta do Processo FMJ- 212/2017;
1. HOMOLOGA o processo seletivo público realizado nos dias 03 e
04/04/2018 e CONVOCA o candidato abaixo nominado, a comparecer
na Seção de Recursos Humanos da Faculdade de Medicina de Jundiaí,
na Rua Francisco Telles, 250 – Vila Arens, no prazo de 05 (cinco) dias,
contados da publicação deste Edital, a fim de tratar da documentação
necessária para sua contratação pela Faculdade de Medicina de Jundiaí.
Faz saber ainda, que o não comparecimento no prazo acima estipulado,
implicará na sua desistência.
Classificação Nome
R.G.
1o
TIAGO DA SILVA SANTOS 29.157.980-2
2. Para que não se alegue desconhecimento faz baixar o presente
Edital que será publicado na Imprensa Oficial do Município e no site da
Faculdade de Medicina de Jundiaí.
Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos dezenove dias do
mês de abril de dois mil e dezoito (19/04/2018).Prof. Dr. Edmir Américo Lourenço
Diretor
EDITAL FMJ- 011/2018 – RESULTADO DAS PROVAS
O Prof. Dr. EDMIR AMÉRICO LOURENÇO, Diretor da Faculdade de
Medicina de Jundiaí, autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando o que consta do Processo FMJ- 51/2018 e do Edital
FMJ- 011/2018, de 15/03/2018;
1. TORNA PÚBLICO o RESULTADO FINAL do processo seletivo
público para contratação de PROFESSOR TEMPORÁRIO da Disciplina
de MEDICINA LEGAL/ DEONTOLOGIA MÉDICA, do Departamento de
SAÚDE COLETIVA, da Faculdade de Medicina de Jundiaí, realizado
nos dias 16 e 17/04/2018, de acordo com as normas estabelecidas e
previamente divulgadas através do Edital FMJ- 011/2018, de 15/03/2018.
2. Participaram da Banca Examinadora do processo seletivo os Exmos.
Srs.: Profª Drª MARÍLIA JESUS BATISTA DE BRITO MOTA, Professora
Adjunta do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina
de Jundiaí (FMJ), na qualidade de PRESIDENTE da Banca; Profª
Drª MARIA JOSÉ MARTINS DUARTE OSIS, Professora Adjunta da
Disciplina de Bioética do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade
de Medicina de Jundiaí (FMJ); Prof. Dr. LUIZ RENATO PARANHOS,
Professor Adjunto da Universidade Federal de Uberlândia (UFU); ambos
na qualidade de MEMBROS da Banca, todos devidamente credenciados
e nomeados através da Portaria FMJ- 046/2018, de 05/04/2018.
3. O candidatos abaixo nominado, prestou as provas do processo
seletivo e foi aprovado e classificado, de acordo com a média final obtida
dos três examinadores conforme segue:
NOME
R.G.
MÉDIA
CLASSIFIC.
FINAL
ALDO OKAMURA
33.739.540-8
7,3
1º
4. O presente processo seletivo terá a validade para o ano de
2018/2019, a partir da data de publicação deste Edital na Imprensa
Oficial do Município de Jundiaí.
5. Publique-se na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí e divulguejundiai.sp.gov.br

Prof. Dr. Edmir Américo Lourenço
Diretor

EDITAL Nº 19/2018, de 19 de abril de 2018. PREGÃO PRESENCIAL
Nº 03/2018 ÓRGÃO: Faculdade de Medicina de Jundiaí. OBJETO:
aquisição de materiais de limpeza, higienização e alimentício para uso da
Faculdade de Medicina de Jundiaí. DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA
ÍNTEGRA: o edital na íntegra, com todos os seus anexos, encontra-se
disponível no “site” www.fmj.br ou poderá ser retirado na Faculdade de
Medicina de Jundiaí, Departamento de Compras, de 2ª a 6ª feira (exceto
feriados e pontos facultativos), das 09:00 às 11:00 horas e das 14:00 às
16:30 horas, até o dia 04 de maio de 2018, mediante o pagamento de
R$ 10,00 (dez reais). ENCERRAMENTO: 07 de maio de 2018, às 09:00
horas ABERTURA: 09:30 horas do mesmo dia.
Prof. Dr. Edmir Américo Lourenço
Diretor
E X T R AT O D E C O N T R AT O
Contrato n.º 13/2018
Contratante: Faculdade de Medicina de Jundiaí
Contratado: FLEMMING SERVIÇOS INTEGRADOS S/S LTDA. ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de
serviços de redação, editoração e adequação de textos e fotos para
produção do livro institucional de 50 anos da FMJ– Jubileu de Ouro.
Vigência: 90 (noventa) dias
Valor: R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais).
Assinatura: 18/04/2018
Término: 17/07/2018
SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO
D O C O N T R AT O N º 4 5 / 2 0 1 7 F I R M A D O E M
09/10/2017
Contrato n.º 45/2017
Contratante: Faculdade de Medicina de Jundiaí
Contratado: JMI ORÇAMENTOS E ENGENHARIA LTDA. ME
Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projetos para
regularização de averbação e transferência de documentação do prédio
da Unidade 2 da Faculdade de Medicina de Jundiaí.
Vigência: 60 (sessenta) dias
Valor: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)
Assinatura: 09/04/2018
Término: 07/06/2018

PLANEJAMENTO URBANO
E MEIO AMBIENTE
NOTIFICAÇÃO Nº 060/2018
SINÉSIO SCARABELLO FILHO, Gestor de Planejamento Urbano e
Meio Ambiente da Prefeitura do Município de Jundiaí, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições:
FAZ SABER que os seguintes processos, que se encontram em
comunique-se, aguardam manifestação do interessado sob pena de
arquivamento dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias:
Interessado – Processo
JORGE KATSUZI SHIMABUKURO E MARISA
M SHIMABUKURO

3.385-2/2018-1

20 de Abril de 2018
SINÉSIO SCARABELLO FILHO
Gestor de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
NOTIFICAÇÃO Nº 061/2018
SINÉSIO SCARABELLO FILHO, Gestor de Planejamento Urbano e
Meio Ambiente da Prefeitura do Município de Jundiaí, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições:
FAZ SABER que os seguintes processos, que se encontram em prontos,
aguardam manifestação do interessado sob pena de arquivamento
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PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
* Mantendo o embargo
** Mantendo Multa Aplicada

dentro do prazo de 30 (trinta) dias:
Interessado – Processo
ARI JOSE SCAPINELLI
SMYLE ESTEVES RICON

10.168-3/2018-1
30.542-7/2017-1

20 de Abril de 2018
SINÉSIO SCARABELLO FILHO
Gestor de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Tendo sido indeferido, deverá o interessado atender ao solicitado na
análise do processo no prazo de 10 (dez) dias desta publicação, sob
pena de aplicação das sanções cabíveis.
Os prazos serão contados a partir da data desta publicação, para o seu
completo atendimento, ficando sujeito as sanções cabíveis o não
cumprimento as exigências que o processo requer.

DIVISÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS
RELAÇÃO DE PROCESSOS INDEFERIDOS – 4

ENGo. SINÉSIO SCARABELLO FILHO
Gestor da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio
Ambiente

Conforme o Artigo 1º do Decreto nº 16.926, de 30 de julho de 1998, por
não atendimento do Comunique-se no prazo de 90 dias. Os processos
abaixo relacionados estão INDEFERIDOS:

INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

ARQº VICTOR ROMANSINI MORATO
DIEGO MASCULINO FERREIRA
Ped. 5597
ARQº ADRIANA CANOVA TAKAHASHI
JULIANO PAULETTI
Ped. 5608
ARQº EDUARDO CARLOS PEREIRA
EDUARDO CARLOS PEREIRA
Ped. 5647
ARQº CESAR HARADA
GILBERTO FIGUEIREDO
Ped. 5638
EMPº FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
FUNDACAO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - FUMA Ped. 5530
ENGº PATRÍCIA MARIA VENÂNCIO DEMARCHI
HOSPITAL SANTA ELISA LTDA.
Ped. 5639
CDA EMPR. IMOBILIÁRIOS E PARTIC. SOCIET.
Ped. 5680
LTDA
ENGº CLAYTON TOBIAS DE MENDONÇA
FERNANDO SAMPAIO RODRIGUES
Ped. 5451
ENG. SINÉSIO SCARABELLO FILHO
GESTOR DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
UGPUMA/DFO
COMUNICADO DE ANÁLISE DO CANCELAMENTO DA
NOTIFICAÇÃO
Considerando o que determina a Lei 174/96, ficam cientes os
interessados, que os pedidos de cancelamento de notificação ora
aplicados, tiveram os seguintes despachos decisórios:
RELAÇÃO DE PROCESSOS DEFERIDOS:
03.276-3/2018 CONDOMINIO VISTA CENTRALE RESIDENCE
03.283-9/2018 MARCELO DE SOUZA NOGUEIRA
03.770-5/2018 HEMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
05.563-2/2018 SERGIO GERMANO ANTONIO CAPELLO
05.602-2/2016 RENATA DE TOLEDO
07.031-2/2016 FERNANDI DE ALMEIDA BALEIRO
15.237-5/2018 AGENOR TEIXEIRA DE ALMEIDA
22.102-0/2017 JOÃO ZARDELEVICI
28.861-9/2015 ELCIO DE MATOS MORAES
33.103-2/2014 THEREZINHA NEVES FERREIRA
Os autos permanecerão por 10 (quinze) dias, contados a partir desta
publicação, na Divisão de Fiscalização de Obras, para ciência do
interessado.
Tendo sido indeferido, deverá o interessado atender ao solicitado na
análise do processo ou interpor recursos ao Sr. Gestor da Unidade de
Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, caso contrário, serão
aplicadas as sanções legais para o assunto.
ENGo. SINÉSIO SCARABELLO FILHO
Gestor da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio
Ambiente
COMUNICADO DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO
DE NOTIFICAÇÃO
Ficam cientes os interessados que o pedido de
prorrogação
de
prazo, devidamente protocolado por V. Sª., tiveram os seguintes
pareceres:
Fica concedido o prazo de:
30 Dias
10.099-0/2018* COMPANHIA DE DESENVOLVIMETNO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
jundiai.sp.gov.br

EDITAL DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE – 37/2018
Adilson Rodrigues Rosa, Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços
Públicos, no uso de suas atribuições legais:
FAZ SABER que, de acordo com a lei 8.392, de 27 de março de 2015, e
após avaliação e justificativas técnicas, o 744-3/2018-1 para supressão
de uma árvore na R Duarte da Costa 101 foi deferido.
FAZ SABER que “plantio, corte ou eliminação, por qualquer meio ou
forma, de árvore ou qualquer vegetação pública por particulares constitui
infração à lei 3.233/88 e é passível de multa”.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital, que
será afixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do
Município.
ADILSON RODRIGUES ROSA
Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos
EDITAL DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE – 38/2018
Adilson Rodrigues Rosa, Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços
Públicos, no uso de suas atribuições legais:
FAZ SABER que, de acordo com a lei 8.392, de 27 de março de 2015,
e após avaliação e justificativas técnicas, o 10609-6/2018-1 para
supressão de uma árvore na R Primo Filippini 170 foi deferido.
FAZ SABER que “plantio, corte ou eliminação, por qualquer meio ou
forma, de árvore ou qualquer vegetação pública por particulares constitui
infração à lei 3.233/88 e é passível de multa”.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital, que
será afixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do
Município.
ADILSON RODRIGUES ROSA
Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos
EDITAL DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE – 39/2018
Adilson Rodrigues Rosa, Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços
Públicos, no uso de suas atribuições legais:
FAZ SABER que, de acordo com a lei 8.392, de 27 de março de 2015, e
após avaliação e justificativas técnicas, o processo 11560-0/2018-1 para
supressão de uma árvore na Av Fernando Arens 627 foi deferido.
FAZ SABER que será plantada nova árvore no local, e que “plantio,
corte ou eliminação, por qualquer meio ou forma, de árvore ou qualquer
vegetação pública por particulares constitui infração à lei 3.233/88 e é
passível de multa”.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital, que
será afixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do
Município.
ADILSON RODRIGUES ROSA
Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos
EDITAL DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE – 40/2018
Adilson Rodrigues Rosa, Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços
Públicos, no uso de suas atribuições legais:
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FAZ SABER que, de acordo com a lei 8.392, de 27 de março de 2015,
e após avaliação e justificativas técnicas, o processo 11555-0/2018-1
para supressão de uma árvore na R Uva Italia 84 ao lado do bloco 49
foi deferido.
FAZ SABER que será plantada nova árvore no local, e que “plantio,
corte ou eliminação, por qualquer meio ou forma, de árvore ou qualquer
vegetação pública por particulares constitui infração à lei 3.233/88 e é
passível de multa”.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital, que
será afixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do
Município.
ADILSON RODRIGUES ROSA
Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos
EDITAL DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE – 41/2018
Adilson Rodrigues Rosa, Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços
Públicos, no uso de suas atribuições legais:
FAZ SABER que, de acordo com a lei 8.392, de 27 de março de 2015, e
após avaliação e justificativas técnicas, o processo 31854-5/2017-1 para
supressão de uma árvore na R Luiz Estevam de Siqueira 43 foi deferido.
FAZ SABER que “plantio, corte ou eliminação, por qualquer meio ou
forma, de árvore ou qualquer vegetação pública por particulares constitui
infração à lei 3.233/88 e é passível de multa”.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital, que
será afixado no local de costume e publicado na Imprensa Oficial do
Município.
ADILSON RODRIGUES ROSA
Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos

MOBILIDADE E TRANSPORTE
RELAÇÃO DE VEÍCULOS NOTIFICADOS PARA REMOÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS NO PRAZO DE 03 DIAS A CONTAR DA ADESIVAÇÃO, SOB PENA DE SEREM RECOLHIDOS POR DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO AOS PÁTIOS DAS EMPRESAS DE GUINCHO CREDENCIADAS PELA PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.
ADESIVEÍCULO
COR
PLACA
VADO
LOCAL
EM
R. JOÃO
CSB
MEGANE
CINZA
19/04/18
CARBNONA0734
RI JR, 75
EEF
R.
BLAZER
BRANCA
19/04/18
4841
CICA,1408
R. RACHID
CGO
GOL
BRANCA
19/04/18
JORGE
9184
CURY,623
AV. GUMERCINDO
DQE
KA
CINZA
19/04/18
SOARES DE
3974
CAMARGO,
294
R. RAULINO
BZP
UNO
BRANCA
19/04/18
BULHÕES,
6072
S/N

EDUCAÇÃO
EXTRATO DE TERMOS DE PERMISSÃO DE USO DE ZELADORIAS
DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA – DECRETO Nº
22.895/2011.
Processo nº 30.617-0/2011, prorrogando o uso, a título precário
e gratuito, da zeladoria da EMEB “Aparecido Garcia”, à servidora
municipal Sra Cilene Tenório Vaz, pelo período de 1 (um) ano, a partir
de 01/02/2018.
Processo nº 20.683-4/2011, prorrogando o uso, a título precário e
gratuito, da zeladoria da EMEB “Profa. Melânia Fortarel Barbosa”, ao
servidor municipal Sr Cássio André Barboza, pelo período de 1 (um) ano,
jundiai.sp.gov.br
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a partir de 10/03/2018.
Processo nº 21.835-9/2011, permitindo o uso, a título precário e gratuito,
da zeladoria da EMEB dos Sonhos “Prof. Anézio de Oliveira”, à servidora
municipal Sra Jaqueline Letícia Santos Cardoso, pelo período de 1 (um)
ano, a partir de 26/03/2018.
Processo nº 3338-2/2013, prorrogando o uso, a título precário e gratuito,
da zeladoria da EMEB “Pedro de Oliveira”, à servidora municipal Sra.
Marilei dos Santos Soares, pelo período de 1 (um) ano, a partir de
13/03/2018.
EDITAL UGE/NPGF N. 23, DE 18 DE ABRIL DE 2018
VASTI FERRARI MARQUES, Gestora da Unidade de Educação da
Prefeitura do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, ------------------------------------------------------------FAZ SABER que estarão abertas as inscrições para candidatos interessados no curso de PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS (Estudo da
Língua Portuguesa como Língua Estrangeira), destinado a estrangeiros
residentes em Jundiaí, com duração de um ano.
1- Da inscrição:
1.1 Período: de 24/04/2018 a 10/05/2018;
1.2 As inscrições deverão ser feitas no Complexo Educacional Argos –
Centro Municipal de Línguas e de Tecnologia da Informação “Antônio
Houaiss”, na Avenida Dr. Cavalcanti, 396, Vila Arens, de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários:
- das 8h às 18h30 - 2ª a 5ª feira
- das 8h às 17h - 6ª feira
2- Dos critérios para inscrição:
2.1 Ter idade de 14 anos ou mais;
2.2 Residir em Jundiaí;
2.3 Indicar um endereço eletrônico – e-mail para comunicação
2.4 Não poderá se inscrever para outro curso de Língua Estrangeira, o
aluno que estiver cursando algum idioma no Centro Municipal de Línguas e de Tecnologia da Informação “Antônio Houaiss”.
2.5 Após conclusão ou desistência de um curso no Centro Municipal de
Línguas e de Tecnologia da Informação “Antônio Houaiss”, o interessado
deverá respeitar o intervalo de 2 (dois) anos para nova inscrição.
3- Da distribuição de vagas:
3.1 Se o número de inscritos for maior do que o número de vagas disponíveis ocorrerá o sorteio eletrônico.
4- Da documentação para matrícula:
4.1 O candidato inscrito, deverá no ato da matrícula, comprovar todas as
informações declaradas na inscrição. Para tal deverá apresentar cópia e
original dos seguintes documentos:
a) Cédula de Estrangeiro ou Documento de Identificação do País de
origem.
b) CPF.
c) Comprovante atual de residência em Jundiaí, com CEP, no nome do
candidato ou de seu representante legal;
d) 1 (uma) foto 3X4.
As informações prestadas na inscrição e o encaminhamento da documentação comprobatória no ato da matrícula são de inteira responsabilidade do candidato, bem como a aquisição do material didático utilizado
no curso.
O candidato terá INDEFERIDA sua matrícula se não atender as condições descritas neste edital.
Para fins de ampla publicidade, faz baixar o presente edital que será
publicado pela Imprensa Oficial do Município e afixado no local de costume.
Assinado Digitalmente
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Prof.ª Carolina Gasparotto Bertolo
Diretora do Centro Municipal de Línguas e de Tecnologia da Informação
“Antônio Houaiss”
Prof.ª Vasti Ferrari Marques
Gestora da Unidade de Educação
EDITAL UGE/GG N. 1, DE 18 DE ABRIL DE 2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE MONITORES PARA
ATUAREM NO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO
A GESTORA DA UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais, torna público o edital para seleção e constituição
do banco de Assistentes de Alfabetização voluntários para o Programa
Mais Alfabetização, instituído pela Portaria MEC nº 142, de 22 de
fevereiro de 2018.
1- DO PROGRAMA
1.1 O Programa Mais Alfabetização tem o objetivo de fortalecer e apoiar
as unidades escolares no processo de alfabetização, para fins de
leitura, escrita e matemática, dos estudantes nos 1º e 2º anos do ensino
fundamental.
1.2 São objetivos do Programa Mais Alfabetização, art. 3º:
I Fortalecer o processo de alfabetização dos anos iniciais do ensino
fundamental, por meio do atendimento às turmas de 1º ano e de 2º ano;
II Promover a integração dos processos de alfabetização das unidades
escolares com a política educacional da rede de ensino;
III Integrar as atividades ao projeto político pedagógico - PPP da rede e
das unidades escolares;
IV Viabilizar atendimento diferenciado às unidades escolares vulneráveis;
V Estipular metas do programa entre o ministério da educação - MEC,
os entes federados e as unidades escolares participantes no que se
refere à alfabetização das crianças do 1º ano e do 2º ano do ensino
fundamental, considerando o disposto na BNCC;
VI Assegurar o monitoramento e a avaliação periódica da execução e
dos resultados do programa;
VII Promover o acompanhamento sistemático, pelas redes de ensino
e gestão escolar, da progressão da aprendizagem dos estudantes
regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental;
VIII Estimular a cooperação entre união, estados, distrito federal e
municípios;
IX Fortalecer a gestão pedagógica e administrativa das redes estaduais,
distrital e municipais de educação e de suas unidades escolares
jurisdicionadas;
X Avaliar o impacto do programa na aprendizagem dos estudantes, com
o objetivo de gerar evidências para seu aperfeiçoamento.
2- DA SELEÇÃO
2.1 A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para Assistentes
de Alfabetização voluntários do Programa Mais Alfabetização, no âmbito
do Município de Jundiaí- SP, a serem distribuídas nas escolas públicas
urbanas e rurais.
2.2 Serão considerados os seguintes critérios para a seleção de
Assistentes de Alfabetização voluntários:
• Ser brasileiro;
• Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição;
• Ter no mínimo, um dos itens da experiência a ser comprovada, item 2.4;
2.3 O Processo Seletivo Simplificado de Monitores para atuarem no
Programa Mais Alfabetização será executado pela Unidade de Gestão
de Educação de Jundiaí.
2.4 A seleção dos candidatos será efetivada por análise curricular.
A comprovação de currículo se dará por meio da apresentação dos
documentos estipulados abaixo e pontuarão da seguinte forma:
Experiência a ser comprovada
Pontuação
Licenciatura em Pedagogia (concluída)
05 pontos
Outra licenciatura (concluída)
04 pontos
Magistério em nível médio (concluído)
02 pontos
02 pontos por
Pós-graduação (concluída)
pós-graduação
Comprovação de docência no Ensino
02 pontos
Fundamental I (Anos Iniciais)
Comprovação de docência no Ensino
01 ponto
Fundamental II (Anos Finais)
Pedagogia (incompleta) ou outra Licenciatura
01 ponto
(incompleta)
2.5 A análise curricular permitirá a pontuação máxima de 25 pontos.
2.6 O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste
Edital.
2.7 O resultado será publicado na Imprensa Oficial do Município de
jundiai.sp.gov.br

Jundiaí, por ordem de pontuação.
2.8 Se ocorrer empate na nota final terá preferência, sucessivamente, o
candidato que:
a) Apresentar licenciatura em Pedagogia (concluída);
b) Apresentar outra licenciatura (concluída);
c) Caso permaneça o empate, tenha a maior idade.
2.9 Todos os candidatos habilitados serão considerados aprovados,
constituindo assim o banco de Assistentes de Alfabetização do Programa
Mais Alfabetização da Unidade de Gestão de Educação.
2.10 A pontuação final será divulgada no dia 27 de abril de 2018, na
Imprensa Oficial do Município de Jundiaí.
3- DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO
PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO
3.1 O assistente de alfabetização poderá atuar em Unidades Escolares
considerando os critérios estabelecidos pela Portaria MEC nº 142, de 22
de fevereiro de 2018.
3.2 O assistente de alfabetização, atuará em unidades escolares pelo
período de 5 (cinco) horas semanais em cada turma, não ultrapassando
o limite de 40 (quarenta) horas semanais.
3.3 Considera-se o apoio dos assistentes de alfabetização ao professor
alfabetizador como de natureza voluntária nos termos da Lei Federal
nº 9.608/1998 – Lei do Voluntariado. Considera-se serviço voluntário,
a atividade não remunerada, que tenha objetivos cívicos, culturais,
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive
mutualidade.
3.4 O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação
de natureza trabalhista previdenciária ou afim.
3.5 São atribuições do assistente de alfabetização:
• Participar do planejamento das atividades juntamente com a
Coordenação do Programa na escola;
• Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades
do Programa;
• Auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e
planejadas por ele;
• Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o
controle da frequência;
• Elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e
atividades realizadas mensalmente;
• Acessar o sistema de monitoramento do Programa/CAEd digital,
cadastrar as atividades pedagógicas desenvolvidas, para que o Professor
ou o Coordenador da escola analisem e validem posteriormente;
• Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas
obrigações junto ao Programa;
• Realizar as formações indicadas pelo MEC.
4- DAS INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais
não poderá alegar desconhecimento.
4.2 Não será cobrada taxa de inscrição.
4.3 Para requerer sua inscrição o candidato deverá comparecer a
Unidade de Gestão de Educação, no Espaço Pedagógico, situada na
Avenida Dr. Cavalcante, 396, Vila Arens, Jundiaí – SP, nos dias 23 e
24 de abril de 2018, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, munido
de ENVELOPE contendo os documentos necessários (item 4.4) e na
capa do envelope a seguinte identificação:
NOME COMPLETO DO CANDIDATO
PROCESSO SELETIVO – PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO
4.4 No ato da inscrição o candidato deverá entregar fotocópias simples e
nítidas dos seguintes documentos, com apresentação dos originais para
fins de conferência:
a) RG;
b) CPF;
c) Comprovante de residência;
d) Documentos referentes à experiência a ser comprovada (Item 2.4).
4.5 As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo
Simplificado são de inteira responsabilidade do candidato, ficando a
Coordenação no direito de excluí-lo, caso comprove inveracidades das
informações.
4.6 Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição.
4.7 Será entregue ao candidato o comprovante de requerimento de
inscrição do Processo Seletivo Simplificado.
4.8 Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a
documentação exigida.
5- DA QUANTIDADE DE VAGAS
5.1 As vagas estão vinculadas a adesão das turmas das Unidades
Assinado Digitalmente
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Escolares no Programa Mais Alfabetização.
6- DA LOTAÇÃO
6.1 A lotação obedecerá a ordem decrescente de pontuação dos
candidatos aprovados na seleção e o atendimento dos critérios
estabelecidos no item 2.2. deste Edital.
6.2 Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes
no item 2.2 deste Edital, assinarão o Termo de Compromisso para
prestação das atividades de Assistentes de Alfabetização, pelo prazo de
6 (seis) meses, período este que poderá ser alterado de acordo com
normas e diretrizes (a serem) estabelecidas pelo FNDE/MEC.
6.3 Em caso de desistência será convocado para lotação, o candidato
pontuado segundo a ordem decrescente de pontos.
7- DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento,
o valor instituído pela Portaria MEC nº 142, de 22 de fevereiro de 2018,
para o Programa Mais Alfabetização em 2018.
7.2 O Assistente de Alfabetização selecionado para desenvolver as
atividades de apoio ao professor alfabetizador, terá carga horária
atribuída de acordo com normas e diretrizes estabelecidas pelo FNDE/
MEC.
7.3 O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a qualquer
tempo, no caso de: não estar correspondendo as finalidades e objetivos
do Programa; prática de atos de indisciplina, maus tratos desabonadores
de conduta pessoal e profissional.
7.4 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Unidade de
Gestão de Educação de Jundiaí – SP.
Para fins de ampla publicidade, faz baixar o presente edital que será
publicado pela Imprensa Oficial do Município e afixado no local de costume.
Prof.ª ANA PAULA FREGUGLIA
Diretora do Departamento de Ensino Fundamental
Prof.ª VASTI FERRARI MARQUES
Gestora da Unidade de Educação

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA
LISTA DE INSCRITOS DO EDITAL Nº 02/2018 DO CONCURSO DE
SELEÇÃO DE PROJETOS DE EXPOSIÇÃO PARA GALERIA DE
ARTES “FERNANDA PERRACINI MILANI” - TEMPORADA 2018
MARCELO PERONI, Superintendente da Fundação Casa da
Cultura e Esportes, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER os projetos INSCRITOS e DEFERIDOS, por
ordem alfabética, seguem abaixo:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Alfredo Aquino
Amanda Zavattaro Carvalho Gomes
Gilberto Luis Perin
Giovanna C. Baptistella da Silva
Gisele Regina Ulisse Nunes
Graziela de Oliveira Maré
Lucas de Souza Silva
Marcio de Andrade Pannunzio
Mauro Fioravanti Taschetto
Regina Dragiça Kalman
Renato Reis Trippe
Rodrigo Emerick Machado
Vinicius Galvani Pellegrino

A SELEÇÃO DOS PROJETOS PELA COMISSÃO ESPECIAL DE
JULGAMENTO, COMPOSTA PELOS ARTISTAS CHRISTIANE
GRIGOLETTO, DANIELA MORAES E JOÃO BALAS, DEVERÁ
ACONTECER NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018 DAS 9 ÀS 17
HORAS NO DEPARTAMENTO DE TEATROS.
WAGNER NACARATO
Diretor do Departamento dos Teatros
MARCELO PERONI
Superintendente da Fundação Casa da Cultura e Esportes
Publicado na Imprensa Oficial do Município e registrado na Fundação
Casa da Cultura e Esportes aos vinte dias do mês de abril de 2018.
jundiai.sp.gov.br
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FUMAS
ATO NORMATIVO Nº 32, de 17 de abril de 2018
SOLANGE APARECIDA MARQUES, Superintendente da Fundação
Municipal de Ação Social – FUMAS, Jundiaí, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais, e face ao que dispõe o processo
administrativo FUMAS nº 1763-3/2013;
Art. 1º - RESOLVE conceder à funcionária ELISABETE DE OLIVEIRA
MARIANO PERES, Cozinheira Industrial, pertencente ao quadro de
pessoal estatutário da Fundação, com fundamento na Lei Complementar
nº 499, de 22 de Dezembro de 2010 e suas alterações, que instituiu o
novo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, 01 (um) mês de
férias–prêmio em gozo, no período correspondente de 02/05/2018 a
01/06/2018.
Art. 2º - Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação.
Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS
SOLANGE APARECIDA MARQUES
Superintendente

PORTARIAS
PORTARIA Nº 97, DE 13 DE ABRIL DE 2018
LUIZ FERNANDO MACHADO, Prefeito do Município de Jundiaí, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e face ao que consta do
Processo Administrativo nº 25.276-9/2017, ------------R E S O L V E prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos
trabalhos da Comissão de Inquérito designada pela Portaria nº 323, de
07 de dezembro de 2017, com fundamento no parágrafo único, do artigo
148, da Lei Complementar nº 499, de 22 de dezembro de 2010.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal
Publicada na Imprensa Oficial do Município e registrada na Unidade de
Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania do Município de Jundiaí, aos
treze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito.
FERNANDO DE SOUZA
Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania
PORTARIA Nº 99, DE 16 DE ABRIL DE 2018
LUIZ FERNANDO MACHADO, Prefeito do Município de Jundiaí, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e face ao que consta do
Processo Administrativo n° 15.999-7/2013, -----------D E S I G N A, para integrar o CONSELHO GESTOR DA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, criado nos termos da Lei Municipal nº
4.107, de 29 de março de 1993, a fim de exercer o mandato de 10/2017
a 10/2019, os seguintes membros:
I - Representantes dos Usuários:
Titular:
JAIME SANT’ANNA PINTO
Suplente: INDALECIA APARECIDA PAIM DE SOUZA MORAES
Titular:
MARLI BAPTISTA DE OLIVEIRA
Suplente: MARIA APARECIDA DE LIMA
II - Representantes dos Trabalhadores:
Titular:
PATRÍCIA HELENA DE CAMPOS VILLELA PADOVANI
Suplente: RENAN MENDES UEHARA
III - Representantes da Administração:
Titular:
ANDREIA PINTO DE SOUZA
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 30 de outubro de 2017.
Ficam convalidados os atos praticados pelos membros ora designados a
partir de 30 de outubro de 2017 até a data da publicação desta Portaria.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal
Publicada na Imprensa Oficial do Município e registrada na Unidade de
Assinado Digitalmente
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CASA CIVIL

Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania do Município de Jundiaí, aos
dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito.
FERNANDO DE SOUZA
Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania
PORTARIA Nº 100, DE 16 DE ABRIL DE 2018
LUIZ FERNANDO MACHADO, Prefeito do Município de Jundiaí, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e face ao que consta do
Processo Administrativo nº 22.071-8/2012, ------------D E S I G N A, para integrar o CONSELHO GESTOR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORRUPIRA, criado nos termos da Lei Municipal nº
4.107, de 29 de março de 1993, a fim de exercer o mandato de 02/2018
a 02/2020, os seguintes membros:
I - Representantes dos Usuários:
Titular: DAVI DE OLIVEIRA DUARTE
Suplente: FERNANDO ALVES DE ALMEIDA
Titular:

VALDIR LINARDI DE SOUZA

II - Representantes dos Trabalhadores:
Titular: MÁRCIA REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
Suplente: FÁTIMA CIRENE DA SILVA DUARTE
III - Representantes da Administração:
Titular: CAROLINA DE AZEVEDO NEVES SEVERIANO
Suplente: ANDRÉIA PINTO DE SOUZA
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 19 de fevereiro de 2018.
Ficam convalidados os atos praticados pelos membros ora designados a
partir de 19 de fevereiro de 2018 até a data da publicação desta Portaria.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal
Publicada na Imprensa Oficial do Município e registrada na Unidade de
Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania do Município de Jundiaí, aos
dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito.
FERNANDO DE SOUZA
Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania

CASA CIVIL
EXTRATO
TERMO DE PERMISSÃO DE USO, a título precário e gratuito, das áreas
públicas existentes no Loteamento Multivias Pólo Industrial e Logístico,
localizadas na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 68,
Bairro do Medeiros, nesta cidade, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ e a ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO
MULTIVIAS PÓLO INDUSTRIAL E LOGÍSTICO.
DECRETO: nº 27.377, de 20 de março de 2018
PROCESSO: nº 12.538-8/2012
OBJETO: Para uso e manutenção de instalações e equipamentos
de segurança que permitam o monitoramento do fluxo de pessoas e
veículos no local.
ASSINATURA: 13.04.2018
EXTRATO
TERMO DE ANUÊNCIA E DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO, na
cessão de uso, a título precário e gratuito, das dependências do Salão
de Festas, sito na Rua Nancy Carlota Netto, nº 157, Eloy Chaves, nesta
cidade, outorgada pela permissionária Associação dos Moradores do
Parque Eloy Chaves, Jardim Tannus e Jardim Ermida I e II, à empresa
Além do Muro, para a realização do 44º Evento de Jogos Além do Muro.
PROCESSO: nº 7.971-5/2018
OBJETO: a realização do 44º Evento de Jogos Além do Muro, no dia 14
de abril de 2018, das 12h00 às 20h00.
ASSINATURA: 13.04.2018

jundiai.sp.gov.br

Assinado Digitalmente
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

DECRETO Nº.27.434, DE 19 DE ABRIL DE 2018.

DECRETO Nº.27.435, DE 19 DE ABRIL DE 2018.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS ESPECIALMENTE AS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI
Nº8898, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, ART. 4º, § 2º.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS ESPECIALMENTE AS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI
Nº8898, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017, ART. 4º, § 1º.

CONSIDERANDO
NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA
ATENDER REEMBOLSO REFERENTE AOS ENCARGOS E SALÁRIOS DA CESSÃO DE
EMPREGADO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM JUNTO A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO
2.445-7/2017.
REF. SOLICITAÇÃO
263 UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E
TRANSPORTE

D E C R E T A:
ART. 1º - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR DE R$
295.673,78 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA
E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) NA(S) DOTAÇÃO(ÕES):

12.01.15.122.0187.2007 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

CONSIDERANDO
NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA
COMPRA DE AGASALHOS PARA USO DOS ATLETAS DO TIME JUNDIAÍ QUE REPRESENTAM O
MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS.
REF. SOLICITAÇÃO
267 - UNIDADE DE GESTÃO
DE ESPORTE E LAZER

D E C R E T A:
ART. 1º - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR DE R$
123.596,62 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS
REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) NA(S) DOTAÇÃO(ÕES):

23.01.27.811.0192.2761 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO ESPORTE DE FORMAÇÃO
E RENDIMENT
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

0000 PROPRIA

0000 PROPRIA
R$

295.673,78

TOTAL....R$

295.673,78

ART. 2º - A COBERTURA DO CRÉDITO DE QUE TRATA O ART. 1º FAR-SE-Á COM O(S)
SEGUINTE(S) RECURSO(S):

R$

123.596,62

TOTAL....R$

123.596,62

ART. 2º - A COBERTURA DO CRÉDITO DE QUE TRATA O ART. 1º FAR-SE-Á COM O(S)
SEGUINTE(S) RECURSO(S):

I - ANULAÇÃO PARCIAL DA(S) SEGUINTE(S) DOTAÇÃO(ÕES) DO ORÇAMENTO VIGENTE:
I - ANULAÇÃO PARCIAL DA(S) SEGUINTE(S) DOTAÇÃO(ÕES) DO ORÇAMENTO VIGENTE:

23.01.27.811.0192.2761 GERENCIAMENTO
RENDIMENT

12.01.15.122.0187.2007 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

OPERACIONAL

DO

ESPORTE

FORMAÇÃO

E

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.1.90.94.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS

0000 PROPRIA

0000 PROPRIA

R$
R$

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
GESTOR MUNICIPAL DE GOVERNO E FINANÇAS

PUBLICADO
E
REGISTRADO NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS
DA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI, AO(S) DEZENOVE DIA(S) DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE
DOIS MIL E DEZOITO.

GESTOR MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA

123.596,62

295.673,78

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

FERNANDO DE SOUZA

123.596,62

295.673,78

TOTAL....R$
TOTAL....R$

jundiai.sp.gov.br

DE

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI
GESTOR MUNICIPAL DE GOVERNO E FINANÇAS

PUBLICADO
E
REGISTRADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS
DA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI, AO(S) DEZENOVE DIA(S) DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE
DOIS MIL E DEZOITO.

FERNANDO DE SOUZA
GESTOR MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA
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DECRETOS
DECRETO Nº 27.436, DE 19 DE ABRIL DE 2018

LUIZ FERNANDO MACHADO, Prefeito do Município de Jundiaí, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em especial as que lhe
são conferidas no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, e face ao
que consta do Processo Administrativo nº 25.362-7/2017, ---------------------------------------------------------------------D E C R E T A:
Art. 1º - Os artigos 1º, 7º, 9º, 11, 13, 17 e 19 do Decreto nº 27.282, de 19
de janeiro de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação:
  
“Art. 1º - Este Decreto regulamenta os artigos 4º, inciso X, 11-A, 11-B,
12 e 18, inciso I, todos da Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de
2012, disciplinando o uso intensivo do viário urbano no Município de
Jundiaí para a exploração do transporte remunerado privado individual
de passageiros.
(...) ” (NR)
“Art. 7º (...)
§3º
(...)
IV - autorizar o cadastro de condutores de veículo, desde que satisfaçam
as condições exigidas neste Decreto;

VII - documento do veículo (CRLV) devidamente regularizado;
VIII - laudo aprovado de vistoria do Programa de Inspeção Veicular nos
termos da legislação vigente;
IX - comprovar aprovação em curso de formação para transporte
individual de passageiros ou similar, que poderá ser realizado por
instituições privadas;
X - obtenção de alvará de licença e pagamento de taxa na forma do art.
210 da Lei Complementar Municipal nº 460, de 22 de outubro de 2008
(Código Tributário Municipal).” (NR)
  
“Art. 17 - As OTTC’s podem permitir o compartilhamento de viagem entre
os usuários, desde que estes expressem seu aceite, cujos destinos
tenham trajetos convergentes, respeitando a capacidade do veículo e
o quanto estabelecido neste Decreto, bem como a liberdade de escolha
dos usuários, permitindo-se, ainda, que seja cobrada tarifa total maior
pela viagem, desde que cada usuário pague uma tarifa individual inferior
à que pagaria fora do sistema de divisão de corridas.” (NR)
“Art. 20 - A exploração dos serviços remunerados de transporte privado
individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos
neste Decreto caracterizará transporte ilegal de passageiros, punível
consoante o art. 231, inciso VIII, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, sem prejuízo de outras penalidades previstas na
legislação aplicável.” (NR)
  
Art. 2º - Ficam revogados os artigos 10, 19 e 30 do Decreto Municipal
nº 27.282, de 19 de janeiro de 2018.

(...)

Art. 3º - Será instaurado processo de credenciamento no prazo de 15
(quinze) dias a contar da publicação deste Decreto.

VIII - fornecer aos condutores a identificação visual do veículo na forma
a ser aprovada pela Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte;

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 19 de janeiro de 2018.

(...)” (NR)
“Art. 9º - Os condutores e as OTTC’s ficam obrigadas a se cadastrarem
no Cadastro Fiscal Mobiliário (CFM) do Município de Jundiaí e a recolher
todos os tributos incidentes, na forma da legislação vigente.” (NR)
“Art. 11 - A realização da atividade econômica prevista neste Decreto
está condicionada ao uso de veículos automóveis, respeitando sua
capacidade de transporte.
Parágrafo único - Contados da data de fabricação, serão aceitos os
veículos que respeitem as seguintes condições:
I - para o ano de 2018: veículos com idade máxima de 8 (oito) anos;
II - para o ano de 2019: veículos com idade máxima de 7 (sete) anos;
III - para o ano de 2020: veículos com idade máxima de 6 (seis) anos;
IV - a partir do ano de 2021: os veículos deverão ter idade máxima de 5
(cinco) anos.”(NR)
“Art. 13 - Para se cadastrarem nas OTTC’s, os condutores devem atender
aos requisitos estabelecidos pelo Município à OTTC a qualquer tempo
para consulta e fiscalização, mediante apresentação dos seguintes
documentos:
I - apresentação de comprovante recente de residência;
II - foto 3X4 recente;
III - Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, C, D ou E,
com inscrição de que exerce atividade remunerada;
IV - comprovante de inscrição no INSS na categoria de segurado
contribuinte individual, na qualidade de motorista, nos termos da alínea
“h” do inciso V do art. 11 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
V - certidão negativa de antecedentes criminais;
VI - comprovação da contratação de seguro que cubra acidente de
passageiros (APP) e Seguro Obrigatório - DPVAT ou declaração de
que a OTTC se responsabiliza pela contratação de ambas espécies de
seguros;
jundiai.sp.gov.br

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal
SILVESTRE EDUARDO ROCHA RIBEIRO
Gestor da Unidade de Mobilidade e Transporte
Publicado na Imprensa Oficial do Município e registrado na Unidade
de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania do Município de Jundiaí,
aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito.
FERNANDO DE SOUZA
Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania

INEDITORIAL
Grupo Jundiaiense de Voluntários para a Proteção dos Animais e
do Meio Ambiente
CNPJ nº 11.411.698/0001-54
CONVOCAÇÃO
O Grupo Jundiaiense de Voluntários para a Proteção dos Animais e do
Meio Ambiente convoca todos os seus associados e demais interessados
para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 23 de abril
às 18h30, na Rua Moreira César, 222 – Condomínio New Time Office
– Vl. Arens, Jundiaí-SP, em primeira convocação com a presença da
maioria dos associados (maioria absoluta), e na mesma data e local,
se necessário, às 19 horas, em segunda convocação com o número de
associados que lá estejam, tendo em vista não exigir quorum legal, a fim
de deliberarem sobre a pauta inframencionada:
a) Aprovação das contas e balanço do exercício de 2017;
b) Eleição para os cargos do Conselho de Administração e Fiscal;
c) Aprovação do cronograma de ações 2018;
d) Assuntos Diversos.
Jairo de Cassio Pereira
Presidente do Conselho de Administração
Assinado Digitalmente

Imprensa Oficial do Município de Jundiaí
Edição 4390 | 20 de abril de 2018
Prefeitura
de Jundiaí

jundiai.sp.gov.br

Página 20

INEDITORIAL

Assinado Digitalmente

Imprensa Oficial do Município de Jundiaí
Edição 4390 | 20 de abril de 2018
Prefeitura
de Jundiaí

jundiai.sp.gov.br

Página 21

INEDITORIAL

Assinado Digitalmente

Imprensa Oficial do Município de Jundiaí
Edição 4390 | 20 de abril de 2018
Prefeitura
de Jundiaí

jundiai.sp.gov.br

Página 22

INEDITORIAL

Assinado Digitalmente

Imprensa Oficial do Município de Jundiaí
Edição 4390 | 20 de abril de 2018
Prefeitura
de Jundiaí

jundiai.sp.gov.br

Página 23

INEDITORIAL

Assinado Digitalmente

Imprensa Oficial do Município de Jundiaí
Edição 4390 | 20 de abril de 2018
Prefeitura
de Jundiaí

jundiai.sp.gov.br

Página 24

INEDITORIAL

Assinado Digitalmente

Imprensa Oficial do Município de Jundiaí
Edição 4390 | 20 de abril de 2018
Prefeitura
de Jundiaí

Página 25

INEDITORIAL
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE JUNDIAÍ - GUARDINHA
CNPJ : 50.094.093/0001-39
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017 E 2.016 - Em reais

ATIVO
Circulante
Caixa e Equivalente Caixa
Caixa
Banco Conta Movimento
Banco Aplicação Financeira
Total do Disponivel

N.E.

Contas a receber de Terceiros
Total do Contas a Receber

3

Adiantamentos Empreg./Fornec.
Tributos a compensar
Despesas Antecipadas
Deposito Judicial

9

12

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
Valores em Cústodia
TOTAL DO ATIVO

2.016

PASSIVO

N.E.

2.017

2.016

Circulante

Total de Outros Creditos

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Máquinas e Equipamentos/Veículo
Bens de uso permanente
Benfeitorias em Imov. De Terceiros
Intangível
(-) Deprec./Amortização Acumulada

2.017

4
4
4
4
4

1.185,00
10,00
5.790.590,85
5.791.785,85

1.200,00
10,00
5.556.871,17
5.558.081,17

128.390,54
128.390,54

193.563,70
193.563,70

9.794,59
169,94
8.518,70
-

7.947,88
169,94
7.738,73
799,35

18.483,23

16.655,90

5.938.659,62

5.768.300,77

301.853,47
265.028,62
7.797,00
(349.679,88)

300.303,47
99.053,59
146.838,04
7.797,00
(329.323,45)

224.999,21
10.725,00

224.668,65
10.725,00

6.174.383,83

6.003.694,42

Fornecedores
Total de Fornecedores

5

9.840,41
9.840,41

16.274,64
16.274,64

Obrigações Trab. e Previdenciária
Obrigações Trabalhista a pagar
Encargos Trabalhistas a pagar
Total de Obrig. Trabalhista e Prev.

6
6

176.387,75
18.417,49
194.805,24

205.120,57
18.905,09
224.025,66

Obrigações Tributárias Federais
Tributos a recolher
Imp., taxas e Contr. - Renuncia Fiscal
Total de Obrigações Tributárias

6
11

4.496,03
4.496,03

5.738,02
5.738,02

Outras Obrigações

5

55.072,87

17.144,66

264.214,55

263.182,98

PATRIMONIO LIQUIDO
Patrimônio Social

5.729.786,44

5.369.475,96

Superávit do Exercício
Total do Superávit

169.657,84
169.657,84

360.310,48
360.310,48

TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL
Valores em Custódia

5.899.444,28
10.725,00

5.729.786,44
10.725,00

TOTAL DO PASSIVO

6.174.383,83

6.003.694,42

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, cujo Ativo e Passivo somam o valor de R$ 6.174.383,83(Seis milhões, cento e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e tres reais e oitenta
e tres centavos), baseados nos documentos apresentados bem como, a Demonstração das Contas do Resultado do Exercício.
Jundiaí 31 de Dezembro de 2.017
Paulo Barros D'Abreu
Presidente

Edvino Stasiak
1o.. Tesoureiro
Alaor Jose Semedo Junior
CRC 1SP133412/O-4
CONSELHO FISCAL

Paulo Henrique Barbosa
RG.2.249.871

jundiai.sp.gov.br

Hélio José Maffia
RG.1.700.131

Jair Bertazzoni
RG.4.506.193
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INEDITORIAL
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE JUNDIAÍ "GUARDINHA"
CNPJ : 50.094.093/0001-39
DEMONSTRATIVO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL ANO 2017 e 2016 - Em reais

Patrimônio
Social
Saldo Final do Exercício de 2.015.....................................
Transferência para o Patrimonio Social........................................
Superávit do Exercício de 2016............................................
Saldo Final do Exercício de 2.016.....................................

Superavit
Acumulado

4.842.543,65

-

526.932,31

Superavit
do Ano

Total

526.932,31

5.369.475,96

(526.932,31)
360.310,48

360.310,48
5.729.786,44

5.369.475,96

-

360.310,48

Transferência para o Patrimonio Social..........................................................
360.310,48

-

(360.310,48)

Superávit do Exercício de 2017 ..........................................
Saldo Final do Exercício de 2.017.....................................

5.729.786,44

-

-

169.657,84

169.657,84

169.657,84

5.899.444,28

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2.017

Paulo Barros D'Abreu
Presidente

Edvino Stasiak
1o. Tesoureiro

Alaor Jose Semedo Junior
CRC. 1SP133412/O-4

jundiai.sp.gov.br
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INEDITORIAL
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE JUNDIAÍ- "GUARDINHA"
CNPJ : 50.094.093/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.017 E 2.016 - Em reais

RECEITAS OPERACIONAIS
Receitas Prestação de Serviços - Programa Formação Profissional - Aprendizagem
Contribuição dos Sócios

N.E.

2.016

1.945.794,75
1.440,00

2.632.995,06
1.280,00

1.947.234,75
544.289,37
3.189,09
2.494.713,21

2.634.275,06
721.594,20
3.961,13
3.359.830,39

567.990,46

730.227,26

TOTAL DE RECEITAS

3.062.703,67

4.090.057,65

DESPESAS DAS ATIVIDADES COM GRATUIDADES
Assistência Psicológica aos menores
Assistência Pedagógica aos menores
Assistência Social aos menores
Assistência Administrativa aos menores
Assistência Odontológica aos menores
Alimentação menores
Cursos de Informática
Vestuário para menores
Formaturas e Palestras Sociais para menores
Despesas com Projetos Aprendiz
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE

139.115,74
103.247,64
44.611,86
212.168,98
21.650,46
136.980,65
67.157,16
15.110,59
883,43
1.019.381,01
1.760.307,52

140.513,45
205.238,14
40.086,00
282.857,91
30.271,62
202.796,20
64.187,47
19.291,43
2.239,47
1.364.018,58
2.351.500,27

514.644,02
514.644,02

571.362,25
571.362,25

49.103,83
1.000,00
2.325.055,37
567.990,46

76.657,38
2.999.519,90
730.227,27

169.657,84

360.310,48

TOTAL
Receitas Financeiras
Outras Receitas - Rendas Diversas

7
7

2.017

7
7

TOTAL ACUMULADO
Imp., taxas e Contr. ( Renuncia Fiscal)

11

10

Despesas Gerais Administrativas
TOTAL DAS DESPESAS DAS ATIVIDADES
Despesas Financeiras
Devedores Incobráveis
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE E DA ATIVIDADE
Imp., taxas e Contr. ( Renuncia Fiscal)
Superávit do Exercício

11

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
Jundiai, 31 de Dezembro de 2.017

Paulo Barros D'Abreu
Presidente

Edvino Stasiak
1o. Tesoureiro

Alaor Jose Semedo Junior
CRC. 1SP133412/O-4
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INEDITORIAL
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE JUNDIAÍ - GUARDINHA

CNPJ : 50.094.093/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCICIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2.017 E 2.016 - Em reais
2.017

2.016

169.657,84
20.356,43
190.014,27

360.310,48
19.805,10
(1.014,69)
379.100,89

Variações nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber
Outras contas a receber
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e previdenciarias
Obrigações tributárias
Outras obrigações
Imp., taxas e Contr. ( Renuncia Fiscal)
Total

65.173,16
(1.827,33)
(6.434,23)
(29.220,42)
(1.241,99)
37.928,21
64.377,40

44.919,85
(5.054,33)
6.398,36
(21.936,66)
(56.297,36)
6.599,24
56.772,90
31.402,00

Caixa gerados pelas atividades operacionais

254.391,67

410.502,89

Atividades de investimentos
Benfeitorias em Imoveis de terceiros
Aquisições de ativo imobilizado
Caixa usado nas atividades de investimentos

(20.686,99)
(20.686,99)

(146.838,04)
(10.628,98)
(157.467,02)

Aumento(redução) de caixa e equivalentes de caixa

233.704,68

253.035,87

5.558.081,17
5.791.785,85
233.704,68

5.305.045,30
5.558.081,17
253.035,87

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Das operações sociais
Superávit do exercício
Depreciação e amortização
Ajuste de imobilizado

Total

Caixa e equivalentes de caixa
No inicio do exercício
No final do exercício

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
Jundiai, 31 de Dezembro de 2.017

Paulo Barros D'Abreu
Presidente

Edvino Stasiak
1o. Tesoureiro

Alaor Jose Semedo Junior
CRC. 1SP133412/O-4
jundiai.sp.gov.br
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ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE JUNDIAÍ
“GUARDINHA”
CNPJ: 50.094.093/0001-39
Notas explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para o Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017 (Valores expressos
em Reais- R$).
1 – Contexto operacional
A Associação de Educação do Homem de Amanhã de Jundiaí – “Guardinha”,
é uma entidade sem fins lucrativos, desprovida de vínculo ou cunho político
e/ou religioso, constituída em 6 de fevereiro de 1979, com sede na cidade
de Jundiaí, Estado de São Paulo, à Rua Marechal Deodoro da Fonseca,
450 – Centro, cujos principais objetivos são propiciar, concomitantemente,
oportunidades de aprendizagem social, profissional e cultural à adolescentes
na faixa etária estabelecida e regulamentada na Legislação da aprendizagem,
que obrigatoriamente estejam frequentando escola, carentes e necessitados
de assistência socioeconômica, através de avaliação e critérios estabelecidos
pela Diretoria desta Associação, trabalhando a família do adolescente,
sempre que necessário, no intuito de resgatar os valores sociais e familiares.
A entidade está inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, sob n° 1.1.9.7.9.0.1.8, sendo declarada de utilidade Pública
Municipal através da Lei Municipal no. 2.358 de 22 de julho de 1.979,
declarada de utilidade Pública Estadual através da Lei Estadual no. 4.068 de
24 de maio de 1.984 e declarada de utilidade Pública Federal através da Lei
Federal no. 95.731 de 12 de fevereiro de 1.988.
2 – Principais práticas contábeis
(a) Apuração do superávit
As receitas de doações para custeio e de eventos são registradas por ocasião
do seu efetivo recebimento.
As receitas de contribuições – anuidade de associados e as despesas
decorrentes das atividades são contabilizadas pelo regime de competência.
Os bens recebidos em doação foram contabilizados diretamente no resultado,
conforme ítem 09 da ITG 2002, pelo valor informado pelos doadores e
corresponde aproximadamente ao valor de mercado.
(b) Ativos e passivos circulantes
Os ativos são demonstrados aos valores de custo ou de realização, incluindo,
quando aplicável, os rendimentos auferidos.
Os passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis.
(c) Ativo imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição ou ao seu valor de doação. A depreciação
dos bens do imobilizado é calculada pelo método linear, às taxas anuais
legalmente admitidas, que levam em consideração a vida útil-econômica dos
bens.
(d) Patrimônio Social
Está representado pelos montantes históricos dos superávits e déficits
apurados anualmente, assim como pelo montante dos bens recebidos em
doação.
(e) Tributos incidentes sobre as operações
A Associação de Educação do Homem de Amanhã de Jundiaí – “Guardinha”,
é uma entidade sem fins lucrativos, isento de recolhimento do Imposto de
Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. Com relação aos
demais tributos incidentes sobre as operações próprias da atividade,
destacamos os seguintes:
a) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS –
isenta a partir de fevereiro de 1.999, porém a partir de Julho/2015 passou a
obrigatoriedade de recolher 4% sobre os rendimentos de aplicações financeiras;
b) Programa de Integração Social – PIS – contribuição de 1% incidente sobre o montante da folha de pagamentos;
c) Contribuição para o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, parte
do empregador é isenta.
(f) Renuncia Fiscal – Benefícios Usufruidos
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A partir do exercício de 2015 a Entidade passou a reconhecer como se
devido fossem, a COFINS, o INSS parte do empregador e a taxa do DAE
S/A (benefício Municipal) sendo a isenção contabilizada no vencimento das
respectivas obrigações.
A partir do ano de 2016, a isenção foi reconhecida dentro do mês da
apropriação, sendo os valores anuais:
							
COFINS					
= R$ 147.880,40
INSS cota patronal + RAT + terceiros
= R$ 410.033,60
DAE S/A 					
= R$ 10.076,46
Total...............................................................
R$ 567.990,46
3 – Contas a receber
Está representada por valores a serem recebidos, cujos depósitos em conta
corrente deverão ocorrer a partir de Janeiro de 2.018.
4 – Imobilizado
(a) Máquinas e equipamentos (R$)

Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática
Equipamentos de refeitório
Equipamentos de som
Equipamentos de vigilância
Equipamentos de incêndio
Veículos
Total

43.913,75
181.623,05
22.691,18
4.108,00
5.062,51
30.554,98
13.900,00
301.853,47

(b) Bens de uso permanente (R$)
Móveis e utensílios				
89.972,00
Instalações			
1.957,59
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros 7.124,00
Benfeitoria em Imoveis de Terceiros		
165.975,03
Total					265.028,62
(c) Valores intangíveis R$)
Direitos de uso				
Total				

7.797,00
7.797,00

(d) Depreciações acumuladas (R$)
(-) Máquinas e equipamentos			
39.705,63
(-) Móveis e utensílios			
70.373,50
(-) Instalações				440,18
(-) Veículos				
13.900,00
(-) Equipamentos de informática		
177.962,09
(-) Equipamentos de refeitório			
15.240,76
(-) Benfeitorias em Propriedade de Terceiros
7.124,00
(-) Equipamentos de som			
3.954,01
(-) Equipamentos de vigilância			
3.213,51
(-) Equipamentos de Incêndio			
13.277,95
(-) Benfeitoria em Imoveis de Terceiros		
4.488,25
Total			
		
349.679,88
5 – Contas a Pagar
Fornecedores
Agro Comercial Irmãos Kaneshi Ltda		
588,20
LGM Alarmes e Monitoramento Eireli		
82,17
Bigotti Entreposto de Carnes e Derivados 1.630,06
Citro Life Prod e Com de Bebidas		
247,50
Laticinios Bela Vista Ltda			
1.080,00
Empec Instal. E manut. Eletrica Ltda Me		
1.279,00
Telefonica Brasil S/A – Vivo			
1.050,32
Marcos Artigos p/Panificaçao Ltda		
256,92
TSL Tecnologia em Sist de Logistica (Dominio)
947,50
Doceria Campos do Jordão Ltda 		
383,74
RCBRASIL Eletronica Ltda 			
2.295,00
Total de Fornecedores ..........................................9.840,41
Outras Obrigações
Honorários Advocatícios			
3.540,60
Fundação Nossa Senhora do Desterro 		
44.976,00
Seguros a Pagar 				
6.556,27
Total de Outras Obrigações ...................................55.072,87
6 – Obrigações Trabalhistas e Tributárias (R$)

Obrigações trabalhistas a pagar
Salários a Pagar
Férias e Encargos á Pagar
Total de Obrigações Trabalhistas a pagar ............

46.570,00
129.817,75
176.387,75
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Encargos Trabalhistas a pagar
INSS a Recolher
FGTS a Recolher
PIS a Recolher
Pensão Alimentícia á pagar
Total de Encargos Trabalhistas a pagar ................

11.189,49
5.905,26
1.151,25
171,49
18.417,49

Tributos a recolher
Retenção de 4,65% s/ Notas fiscais Serv. Tomados
ISS a Recolher
IRRF s/serviços
Contribuição Sindical a recolher
IRRF s/Folha de Pagamento
COFINS s/ Rend. Financ. a Recolher
Total de Tributos a recolher ....................................

163,08
4,33
250,10
1.206,30
1.635,47
1.236,75
4.496,03

7 – Receitas das atividades
As receitas são oriundas dos contratos de prestação de serviços, firmados
com as empresas para realização do Programa de Formação Profissional –
Aprendizagem.
São oriundas também de contribuições dos associados – pessoas físicas e
jurídicas, cuja taxa mensal é variável.
As receitas financeiras referem-se aos rendimentos auferidos com aplicações
financeiras.
8- Instrumentos financeiros
Os valores constantes dos ativos e passivos definidos como instrumentos
financeiros, entre os quais o indicado como aplicações financeiras,
encontram-se atualizados na forma contratada até 31 de dezembro de 2017
e correspondem, aproximadamente, ao seu valor de mercado.
9- Dos recursos financeiros
Os recursos financeiros são mantidos em aplicações financeiras, podendo
ser prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
Estas aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósitos
Bancárias – CDB e Fundo de Investimento categorizado como conservador,
remunerados a 100% da variação do Certificado de Depósito Interbancário
– CDI.
A manutenção deste valor tem como finalidade principal o suporte à
manutenção das atividades operacionais da entidade, bem como possibilitar
um planejamento a longo prazo para estudo de viabilidade técnica, econômica
e social para construção de uma sede própria.
10- Gratuidades
Os valores das gratuidades concedidas foram demonstrados na DRE, cujos
valores são os seguintes:
Receita bruta no ano................................................R$ 2.494.713,21
Gratuidade concedida..............................................R$ 1.760.307,52
Gratuidade mínima de 20%......................................R$ 498.942,64

A isenção da renúncia fiscal foi reconhecida dentro do próprio mês da
apropriação, sendo os valores anuais usufruídos:
2016

2017

R$ 200.107,62
R$ 513.993,22
R$ 16.126,42
R$ 730.227,26
R$ 730.227,26
0,00

R$ 147.880,40
R$ 410.033,60
R$ 10.076,46
R$ 567.990,46
R$ 567.990,46
0,00

12 – Contingências Passivas
Na data do encerramento do Balanço foi identificado junto a assessoria
jurídica, a existência das seguintes ações contra a Associação:a) Trabalhista:
1) Processo em que a Associação foi condenada na qualidade de subsidiaria. Em grau de recurso. Valor aproximado de R$ 4.000,00.
A assessoria jurídica acredita que a reclamada principal assumirá o débito.
2) Vínculo empregatício. Valor da causa R$ 15.200,00
A assessoria jurídica qualifica em 50% a questão.
b) Civil:
1) Indenização. Valor da ação R$ 1.320,00
Por se tratar de matéria controversa, a assessoria jurídica qualifica em 50%
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ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ
DE JUNDIAÍ – GUARDINHA
CNPJ: - 50.094.093/0001-39
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2017 E RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ
DE JUNDIAÍ – GUARDINHA
CONTEÚDO:
• Relatório do auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
de 31/12/2017
• Quadro 1 - Balanço patrimonial – 2017 comparativo a 2016
• Quadro 2 - Demonstração do resultado – DRE
• Quadro 3 - Demonstração das mutações do patrimônio líquido – DMPL
• Quadro 4 - Demonstração dos fluxos de caixa – DFC
• Notas explicativas às demonstrações financeiras
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2017
À Diretoria da Entidade
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE JUNDIAÍ.
CNPJ:- 50.094.093/0001-39
Jundiaí – SP.
INTRODUÇÃO
Fomos contratados para examinar as demonstrações financeiras da entidade
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE JUNDIAÍ, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
OPINIÃO DA AUDITORIA:

11- Créditos á utilizar - Renuncia Fiscal

COFINS =
INSS cota patronal + RAT + terceiros =
DAE S/A =
Total.........................................
(-) Isenção usufruída dentro do exercício....
Créditos a utilizar ....................

Jundiaí, 17 de Abril de 2018.

Em nossa opinião as demonstrações contábeis do referido período
representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição
patrimonial e financeira da entidade ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO
HOMEM DE AMANHÃ DE JUNDIAÍ, em 31/12/2017, os resultados de suas
operações, e as mutações de seu patrimônio social e os seus fluxos de
caixa relevantes ao exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
BASE DE OPINIÃO
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à ENTIDADE, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase – destacamos o contido nas notas explicativas:
• 2(c) - Ativo Imobilizado – demonstrado ao custo de aquisição com
respectivas despesas reconhecidas pelo método linear que não considera
a vida útil conforme determina o CPC 27 e a NBC TG-27 do CFC sobre a
alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida
útil.
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• 7 - Receitas das Atividades – são reconhecidas por competência exceto
as decorrentes de contribuições de sócios e as de rendas diversas que são
reconhecidas no momento de suas realizações (regime caixa) conforme
preceitua a norma contábil NBC TG 25 (CFC) – sobre ativo contingentes, por
se tratar de receitas incertas.
• 12 – Contingencias Passivas – tanto a contingencia trabalhista como
a civil, os processos ainda se encontram em tramite na justiça, e, com
expectativa provável que será necessária uma saída de recursos econômicos
da entidade para liquidar as referidas obrigações, no entanto, ainda não há
uma estimativa confiável quanto ao valor destas obrigações, caso ocorra
decisão desfavorável a entidade, os advogados responsáveis pelos referidos
processos sustentam que os referidos valores não serão relevantes a ponto
de reconhecimento como passivo de valor certo e sendo assim não vão
causar impacto na continuidade da entidade.

Autógrafo
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°. 1.016
Altera o Código de Obras e Edificações para prever, em agências
bancárias, caixas eletrônicos adaptados na forma que especifica.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos; e obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais.
•
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da entidade.
•
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração.
•
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da entidade. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter
em continuidade operacional.
•
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
•
Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às
informações financeiras da entidade. Somos responsáveis pela direção,
supervisão e desempenho da auditoria da entidade e, consequentemente,
pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela entidade a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Jundiaí, 17 de abril de 2.018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, Estado de
São Paulo, faz saber que em 17 de abril de 2018 o Plenário aprovou:
Art. 1º. O art. 93-B do Anexo do Código de Obras e
Edificações (Lei Complementar nº. 174, de 9 de janeiro de 1996), com
redação dada pela Lei Complementar nº. 378, de 3 de outubro de
2003, passa a vigorar acrescido de:
“Art. 93-B. (…)
(…)
VII - caixa eletrônico com tela e teclado em altura reduzida;
VIII - caixa eletrônico com opção de uso por pessoa com
deficiência visual, conforme modelo instituído pela norma NBR
15.250/2005 da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.”
(NR)
Art. 2º. Na edificação atualmente existente os dispositivos
acrescentados ao Código de Obras e Edificações por esta lei
complementar serão cumpridos em 180 (cento e oitenta) dias, a
contar do início de sua vigência, sob pena de:
I – advertência e notificação para cumprimento da exigência
em 30 (trinta) dias;
II – multa de 30 (trinta) Unidades Fiscais do MunicípioUFMs, se descumprida a notificação, dobrada e cumulativa a cada 30
(trinta) dias.
Art. 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, em dezessete de abril de dois mil
e dezoito (17/04/2018).
GUSTAVO MARTINELLI
Presidente

Autógrafo
PROJETO DE LEI N°. 12.400
Prevê divulgação dos direitos da pessoa portadora de neoplasia
maligna na forma que especifica.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, Estado de
São Paulo, faz saber que em 17 de abril de 2018 o Plenário aprovou:
Art. 1º. Divulgar-se-ão informações sobre direitos da pessoa
portadora de neoplasia maligna por meio de:
I – afixação de cartaz, em todos os estabelecimentos de
saúde, em local visível; e
II – no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal.
Parágrafo único. A divulgação:

Segato Consultores – Auditoria e Contabilidade Ltda - CRC 2SP15.697/O-9
Valdir Donizete Segato - CRC 1SP171.269/0-1
Cadastro Nacional de Auditores Independentes – CNAI - CFC 1.776

I – far-se-á sob o título “Portador de Neoplasia Maligna
(Câncer) - conheça seus direitos”; e
II – com menção aos seguintes direitos:
a) aposentadoria por invalidez;
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b) auxílio-doença;
c) isenção do imposto de renda na aposentadoria;

d) isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços- ICMS e do Imposto sobre Produtos
Industrializados-IPI na compra de veículos adaptados;

telefone e rede de dados (internet), cuja execução implique a abertura
de valas ou buracos no solo, a intervenção no passeio público,
acostamento, ilha ou canteiro central e a danificação da
pavimentação asfáltica.
(…)
Art. 3º. (…)

e) isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores-IPVA para veículos adaptados;
f) quitação de financiamento no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação-SFH;

(…)
§ 3º. (…)
(…)

g) saque do Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoFGTS;
h) saque junto ao Programa de Integração Social-PIS ou
Programa de Assistência ao Servidor Público-PASEP;
i) benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de
Assistência Social-LOAS;

III – tomar cabíveis providências de segurança para o
adequado fluxo de pedestres e veículos no local afetado, mantendo a
passagem estável, resistente à carga a ser suportada, nivelada com
relação à superfície da via e revestida de material antiderrapante.”
(NR)
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

j) cirurgia plástica reparadora de mama;
k) concessão de renda mensal vitalícia;
l) andamento processual prioritário no Poder Judiciário;

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, em dezessete de abril de dois mil
e dezoito (17/04/2018).
GUSTAVO MARTINELLI
Presidente

m) preferência junto aos Serviços de Atendimento ao
Consumidor-SAC; e
n) fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de
Saúde-SUS.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Autógrafo
PROJETO DE LEI N°. 12.422
Institui e inclui no Calendário Municipal de Eventos o "DIA
MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO DIABETES" (14 de novembro); e
revoga a Lei 5.105/1998, correlata.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, em dezessete de abril de dois mil
e dezoito (17/04/2018).
GUSTAVO MARTINELLI
Presidente

Autógrafo
PROJETO DE LEI N°. 12.415
Altera a Lei nº. 8.555/2015, que exige autorização para atos de
deformação viária pelas empresas concessionárias de serviços
públicos, para ampliar o seu alcance e acrescentar medidas de
segurança.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, Estado de
São Paulo, faz saber que em 17 de abril de 2018 o Plenário aprovou:
Art. 1º. É instituído e incluído no Calendário Municipal de
Eventos, criado pela Lei nº 2.376, de 21 de novembro de 1979, o “DIA
MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO DIABETES”, a ser comemorado
anualmente em 14 de novembro.
Art. 2º. É revogada a Lei nº 5.105, de 11 de março de 1998,
que instituiu o Dia da Detecção de Diabetes, Hipertensão Arterial e
Distúrbios Visuais (14 de novembro).
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, Estado de
São Paulo, faz saber que em 17 de abril de 2018 o Plenário aprovou:

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, em dezessete de abril de dois mil
e dezoito (17/04/2018).

Art. 1º. A Lei nº. 8.555, de 10 de dezembro de 2015, que
exige autorização para atos de deformação viária pelas empresas
concessionárias de serviços públicos, alterada pela Lei nº. 8.782, de
15 de maio de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

GUSTAVO MARTINELLI
Presidente

I – na parte preliminar:
Ementa: “ Exige autorização para atos de deformação
viária.” (NR)

Autógrafo
PROJETO DE LEI N°. 12.464
Institui, na rede municipal de ensino, o Programa de Prevenção ao
Álcool e outros Entorpecentes; e revoga a Lei 3.728/1991, correlata.

II – na parte normativa:
“Art. 1º. Qualquer ato de deformação viária, realizado a
qualquer título ou obrigação, dependerá de prévia autorização da
Municipalidade.
Parágrafo único. Para os fins desta lei, entende-se como
ato de deformação viária toda obra ou serviço, tais como instalação,
manutenção e/ou reparação das redes de água, esgoto, luz, gás,
jundiai.sp.gov.br

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, Estado de
São Paulo, faz saber que em 17 de abril de 2018 o Plenário aprovou:
Art. 1o. É instituído o Programa de Prevenção ao Álcool e
outros Entorpecentes na rede municipal de ensino.
§ 1o. São objetivos do Programa:

Assinado Digitalmente

Imprensa Oficial do Município de Jundiaí
Edição 4390 | 20 de abril de 2018
Prefeitura
de Jundiaí

Página 33

PODER LEGISLATIVO
I – a formação integral dos estudantes;
II – a transmissão de valores éticos e de sociabilidade;

(…)
IV – estimular o voluntariado, especialmente junto à
população idosa, evitando-se o seu isolamento social.

III – o zelo pela saúde física, mental e emocional;
Parágrafo único. (…)
IV – a propagação de informações sobre os efeitos
maléficos do álcool e outros entorpecentes;
V – o engajamento das famílias no processo de blindagem
de crianças e jovens contra o uso de álcool e outros entorpecentes;
VI – a preparação das crianças como agentes de
transformação social;

(…)
IV – realização de ações em escolas públicas e privadas
em prol do meio ambiente ecologicamente equilibrado, buscando a
participação dos alunos.” (NR)
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

VII – a incorporação das escolas em programas e projetos
de prevenção e combate ao uso de álcool e outros entorpecentes;

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, em dezessete de abril de dois mil
e dezoito (17/04/2018).

VIII – a busca constante pela obtenção de informações e
pela capacitação dos educadores para lidarem com o tema.

GUSTAVO MARTINELLI
Presidente

§ 2o. Sem prejuízo de sua grade curricular e de sua
autonomia pedagógica, as escolas incluirão em seus projetos, na
qualidade de tema transversal, a realização periódica de seminários,
palestras, dinâmicas de grupos, simpósios, dentre outras atividades,
para tratar de assuntos relacionados à prevenção do uso de álcool e
outros entorpecentes.

RESENHA DA 55ª SESSÃO Ordinária DA 17ª LEGISLATURA
(Em 17 de abril de 2018)
1) ABERTURA

§ 3o. Nas dependências das escolas poderão ser afixados
cartazes informativos e distribuídos materiais com alertas referentes
aos efeitos maléficos do álcool e outros entorpecentes.

Horário de Início: 18:00 horas
1.a) Mesa Diretora

§ 4o. Para a realização do Programa as escolas poderão
realizar parcerias com profissionais e instituições especializados no
assunto.
§ 5o. É facultada às escolas privadas a adesão ao
Programa.
Art. 2o. As escolas farão semestralmente um balanço do
que foi desenvolvido no Programa, apresentando os resultados aos
estudantes, pais e à comunidade em geral, bem como as ações a
serem desenvolvidas no semestre subsequente.
Art. 3o. É revogada a Lei no 3.728, de 14 de maio de 1991,
que instituiu campanha de palestras escolares de prevenção da
toxicomania.
Art. 4o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, em dezessete de abril de dois mil
e dezoito (17/04/2018).
GUSTAVO MARTINELLI
Presidente

Autógrafo
PROJETO DE LEI N°. 12.493
Altera a Lei 7.830/2012, que instituiu a Campanha Permanente
“Pulmão Verde Jundiaí”, de incentivo à arborização urbana, para
ampliar seus objetivos e medidas de promoção.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, Estado de
São Paulo, faz saber que em 17 de abril de 2018 o Plenário aprovou:
Art. 1º. O art. 2º da Lei nº 7.830, de 29 de março de 2012,
que instituiu a Campanha Permanente “Pulmão Verde Jundiaí”, de
incentivo à arborização urbana, passa a vigorar acrescido dos
seguintes dispositivos:

Presidência: Gustavo Martinelli.
1.ª Secretaria: Paulo Sergio Martins.
2.ª Secretaria: Leandro Palmarini.
1.b) Presença
Cícero Camargo da Silva, Cristiano Vecchi Castro Lopes, Edicarlos
Vieira, Faouaz Taha, Gustavo Martinelli, Leandro Palmarini, Marcelo
Roberto Gastaldo, Paulo Sergio Martins, Rafael Antonucci, Rafael
Turrini Purgato, Roberto Conde Andrade, Romildo Antonio da Silva e
Valdeci Vilar Matheus.
Ausentes: Adriano Santana dos Santos, Antonio Carlos Albino,
Arnaldo Ferreira de Moraes, Douglas do Nascimento Medeiros,
Rogério Ricardo da Silva e Wagner Tadeu Ligabó.
2) PEQUENO EXPEDIENTE
2.a) Matérias Apresentadas
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No. 1.035/2018 - VALDECI
VILAR MATHEUS - Altera a Lei Complementar 464/2008, que regula
a instalação de novos postos revendedores de combustíveis e de
serviços, para reduzir a distância mínima destes aos
estabelecimentos nela especificados.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No. 1.036/2018 - ADRIANO
SANTANA DOS SANTOS - Altera o Código de Obras e Edificações,
para prever redes de proteção ou similares em condomínios
residenciais verticais.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No. 1.037/2018 - RAFAEL
TURRINI PURGATO - Altera o Estatuto dos Funcionários Públicos,
para prever o direito do servidor se ausentar do serviço para
comparecer em reuniões escolares.
PROJETO DE LEI No. 12.507/2018 - PAULO SERGIO MARTINS Prevê revisão de cobrança por consumo de água e tratamento de
esgoto em caso de vazamento interno não aparente.
PROJETO DE LEI No. 12.508/2018 - RAFAEL TURRINI PURGATO Prevê condições para a desativação de salas, turnos, cursos e
unidades de educação pública.
PROJETO DE LEI No. 12.509/2018 - PREFEITO MUNICIPAL Estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2019.

“Art. 2º. (…)
jundiai.sp.gov.br
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PROJETO DE LEI No. 12.510/2018 - GUSTAVO MARTINELLI - Veda
deposição de restos de poda de árvore em via ou passeio público.
PROJETO DE LEI No. 12.511/2018 - RAFAEL TURRINI PURGATO Prevê divulgação, no sítio eletrônico da Prefeitura, de listagens de
pacientes em espera por consultas, exames e cirurgias; e vincula a
chamada para atendimento à ordem da listagem.
PROJETO DE LEI No. 12.512/2018 - PREFEITO MUNICIPAL - Altera
a Lei 8.763/17, para modificar a reestruturação da Administração
Pública.
PROJETO DE LEI No. 12.513/2018 - PREFEITO MUNICIPAL - Altera
as Leis 4.624/95 e 8.762/17, para modificar a reestruturação e a
reorganização da Fundação Municipal de Ação Social-FUMAS.
VETO No. 6/2018 - PREFEITO MUNICIPAL - VETO TOTAL ao
PROJETO DE LEI Nº. 12.262, do Vereador WAGNER LIGABÓ, que
exige, em estabelecimentos privados de saúde, atenção diferenciada
a parturiente de natimorto ou com óbito fetal e seu encaminhamento a
atendimento psicológico.
MOÇÃO No. 117/2018 - ANTONIO CARLOS ALBINO - APELO aos
prefeitos dos municípios do Aglomerado Urbano de Jundiaí (AUJ) e
aos de Cajamar, Itatiba e Morungaba por instituição de consórcio para
manutenção do Serviço de Verificação de Óbito de Jundiaí.
MOÇÃO No. 118/2018 - ADRIANO SANTANA DOS SANTOS - APOIO
ao Projeto de lei 392/16 da Senadora Rose de Freitas, que permite
saque integral da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) no caso de pedido de dispensa por parte do
trabalhador.
MOÇÃO No. 119/2018 - CRISTIANO VECCHI CASTRO LOPES APELO ao Deputado estadual Júnior Aprillanti (José Roberto Aprillanti
Júnior) por inserção, no orçamento estadual de 2019, de emenda
parlamentar para aquisição de maquinário para desassoreamento de
corpos d'água em propriedades rurais participantes do Programa
“Nascentes Jundiaí”, no valor de R$ 400.000,00.
2.b) Requerimentos
- ao Plenário:
Nº. 96/2018 - FAOUAZ TAHA - INFORMAÇÕES do Executivo sobre
investimentos da DAE S.A. Água e Esgoto em saneamento básico e
ligações de água na região dos bairros Rio Acima, Mato Dentro e
Champirra. (Aprovado)
- à Presidência:
Nº. 306/2018 – ANTONIO CARLOS ALBINO - CONGRATULAÇÕES
com os policiais civis do 1º e do 7º Distritos Policiais de Jundiaí pelo
excelente trabalho e pela luta por esclarecimento de crimes havidos
nas respectivas jurisdições.
2.c) Indicações Despachadas
Nº. 6923/2018 - ARNALDO FERREIRA DE MORAES - Poda de
árvore na Rua Doutor Antônio Luís Zorze (Vila Marlene).
Nº. 6924/2018 - ARNALDO FERREIRA DE MORAES - Poda de
árvore na Rua Vereadora Jandira de Oliveira Souza, em frente aos nº
133 e 294 (Jardim Torres São José).
Nº. 6925/2018 - ARNALDO FERREIRA DE MORAES - Corte de mato
e raspagem de calçada em toda a extensão da Rua Guido Pelliciari
(Jardim Torres São José).
Nº. 6926/2018 - ARNALDO FERREIRA DE MORAES - Instalação de
cobertura na quadra da EMEB Rotary Club, localizada na Avenida
Francisco Pereira de Castro, nº 964 (Bairro Anhangabaú).
Nº. 6927/2018 - ARNALDO FERREIRA DE MORAES - Poda de
árvore na Rua Doutor Antônio Luís Zorze, em frente ao nº 111 (Vila
Marlene).
Nº. 6928/2018 - ARNALDO FERREIRA DE MORAES - Instalação de
muretas em acessos de viela localizada na Rua Robert Ting (Vila
Marlene).
Nº. 6929/2018 - ARNALDO FERREIRA DE MORAES - Corte de mato
e raspagem de calçada na Avenida Carlos Ângelo Mathion (Jardim
Tamoio).
Nº. 6930/2018 - ARNALDO FERREIRA DE MORAES - Tapamento de
buraco na Rua Benedicto Onofre Rodrigues, em frente ao nº 597
(Loteamento Jardim Ipanema).
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Nº. 6931/2018 - ARNALDO FERREIRA DE MORAES - Limpeza de
bocas de lobo em toda a extensão na Avenida Luiz Pellizzari (Distrito
Industrial).
Nº. 6932/2018 - ARNALDO FERREIRA DE MORAES - Corte de mato
em toda a extensão da Avenida Nami Azem (Bairro Caxambú).
Nº. 6933/2018 - PAULO SERGIO MARTINS - Corte de mato na
Alamedas dos Ingás, dos Cedros e das Imbuias (Vila Alvorada).
Nº. 6934/2018 - PAULO SERGIO MARTINS - Corte de mato e poda
de árvores na Praça Flora Brasileira (Vila Alvorada).
Nº. 6935/2018 - PAULO SERGIO MARTINS - Ampliação dos serviços
do Gerenciamento de Resíduos Sólidos – GERESOL.
Nº. 6936/2018 - PAULO SERGIO MARTINS - Tapamento de buraco
na Rua Senador Fonseca, altura do nº. 79 (Vila Vianelo).
Nº. 6937/2018 - PAULO SERGIO MARTINS - Repinte de faixa de
pedestre no cruzamento das Ruas Barão de Jundiaí e Secundino
Veiga (Centro).
Nº. 6938/2018 - PAULO SERGIO MARTINS - Manutenção e troca de
grade em boca de lobo, na Av. Marginal da Rodovia Bandeirantes Km
61- Sul -800, próximo a portaria da Foxconn.
Nº. 6939/2018 - PAULO SERGIO MARTINS - Repinte da faixa de
pedestre no cruzamento das Ruas Cândido Rodrigues e Major
Sucupira (Centro).
Nº. 6940/2018 - PAULO SERGIO MARTINS - Repinte de faixa de
pedestre no cruzamento das Ruas Cândido Rodrigues e Vigário João
José Rodrigues (Centro).
Nº. 6941/2018 - PAULO SERGIO MARTINS - Repinte de faixa de
rolamento em toda extensão da Rua Dr. Torres Neves (Centro).
Nº. 6942/2018 - PAULO SERGIO MARTINS - Corte de mato e
revitalização das plantas do canteiro central da Av. Antônio Segre
(Bairro Ponte Campinas).
Nº. 6943/2018 - MARCELO ROBERTO GASTALDO - Repintura de
sinalização de solo nas faixas de pedestres no cruzamento entre as
ruas Siqueira de Moraes e Senador Fonseca (Centro).
Nº. 6944/2018 - MARCELO ROBERTO GASTALDO - Nivelamento de
solo em toda extensão da Avenida Geraldo Mazzi (bairro Champirra).
Nº. 6945/2018 - MARCELO ROBERTO GASTALDO - Instalação da
Radio Tec nos terminais rodoviários.
Nº. 6946/2018 - MARCELO ROBERTO GASTALDO - Raspagem de
calçadas e limpeza na Rua Secundino Veiga (Centro).
Nº. 6947/2018 - MARCELO ROBERTO GASTALDO - Doação de
hortaliças para o Parque Ecológico Morada das Vinhas José Roberto
Mota 'Barroca'.
Nº. 6948/2018 - MARCELO ROBERTO GASTALDO - Pintura das
lombadas da Avenida Bento Figueiredo (Vila Marlene).
Nº. 6949/2018 - MARCELO ROBERTO GASTALDO - Repintura de
sinalização horizontal em toda extensão da Rua Itirapina (Vila
Hortolândia).
Nº. 6950/2018 - MARCELO ROBERTO GASTALDO - Estudo para
implantação de feira livre no Bairro Vista Alegre.
Nº. 6951/2018 - MARCELO ROBERTO GASTALDO - Construção de
creche no Bairro Medeiros.
Nº. 6952/2018 - MARCELO ROBERTO GASTALDO - Manutenção e
limpeza na viela da Rua Carlos Gomes, na altura do nº 1.075 (Ponte
São João).
Nº. 6953/2018 - CÍCERO CAMARGO DA SILVA - Limpeza dos canais
de escoamento de águas da Rua Profª. Elza Carelli Mazzei (Parque
Espelho D’água - Bairro dos Fernandes).
Nº. 6954/2018 - CÍCERO CAMARGO DA SILVA - Corte de mato e
limpeza na Rua Nossa Senhora Auxiliadora, altura do nº 423 (Bairro
dos Fernandes).
Nº. 6955/2018 - CÍCERO CAMARGO DA SILVA - Asfaltamento da
Rua Profª. Elza Carelli Mazei (Parque Espelho D'Água – Bairro dos
Fernandes).
Nº. 6956/2018 - CÍCERO CAMARGO DA SILVA - Estudo para
implantação de rede de esgoto na Rua Professora Elza Carelli Mazei
(Parque Espelho D'Água – Bairro dos Fernandes).
Nº. 6957/2018 - CÍCERO CAMARGO DA SILVA - Estudo de
possibilidade de substituição de árvore na Rua João Café Filho em
frente ao nº 272 (Jardim Danúbio).
Nº. 6958/2018 - CÍCERO CAMARGO DA SILVA - Corte de mato e
limpeza na Rua Prof.ª Elza Carelli Mazei e Av. Amélia Tumiati Vieira,
bem como nas margens do lago (Parque Espelho D'Água – Bairro
dos Fernandes).
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Nº. 6959/2018 - CÍCERO CAMARGO DA SILVA - Limpeza do lago
existente entre as Ruas Professora Elza Carelli Mazei e Av. Amélia
Tumiati Vieira (Parque Espelho D'Agua – Bairro dos Fernandes).
Nº. 6960/2018 - CÍCERO CAMARGO DA SILVA - Roçada na Rua
Pedro Lessa, trecho entre os n.ºs 16 e 94 (Vila Santana II).
Nº. 6961/2018 - CÍCERO CAMARGO DA SILVA - Reparos nas
defensas instaladas na Rua Pedro Lessa (Vila Santana).
Nº. 6962/2018 - CÍCERO CAMARGO DA SILVA - Estudo para
remanejamento ou contratação de médico clinico - geral para
atendimento na UBS Rui Barbosa.
Nº. 6963/2018 - DOUGLAS DO NASCIMENTO MEDEIROS - Corte
de mato e limpeza de área pública localizada entre a Av. Odil Campos
de Saes e a Rua Barão de Jundiaí, ao lado da Esplanada Monte
Castelo (Centro).
Nº. 6964/2018 - DOUGLAS DO NASCIMENTO MEDEIROS - Corte
de mato e retirada de entulhos e materiais inservíveis na esquina das
ruas Gustavo Barroso e Maestro José Correa da Silva (Jardim do
Lago).
Nº. 6965/2018 - DOUGLAS DO NASCIMENTO MEDEIROS Notificação do proprietário do terreno localizado na Rua Lourenço
Spinace, entre os nºs 180 e 198 (Parque Cidade Jardim II), para corte
de mato e limpeza.
Nº. 6966/2018 - DOUGLAS DO NASCIMENTO MEDEIROS - Corte
de mato e limpeza na área pública localizada na Av. Vicente Pires
Pardini, defronte do nº 59 (Jardim Estádio).
Nº. 6967/2018 - DOUGLAS DO NASCIMENTO MEDEIROS Tapamento de buraco na Rua Senador Fonseca, defronte do nº 79
(Centro).
Nº. 6968/2018 - DOUGLAS DO NASCIMENTO MEDEIROS - Corte
de mato em toda extensão do canteiro central da Rua Tapajós (Vila
Santa Maria).
Nº. 6969/2018 - DOUGLAS DO NASCIMENTO MEDEIROS Tapamento de buracos na Rua Bonfiglio Beraldi, trecho entre os nºs
20 e 52 (Jardim Merci II).
Nº. 6970/2018 - DOUGLAS DO NASCIMENTO MEDEIROS - Corte
de mato na Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, defronte dos nº 125 e
790 (Bairro Anhangabaú).
Nº. 6971/2018 - DOUGLAS DO NASCIMENTO MEDEIROS - Corte
de mato no canteiro central da Av. Coleta Ferraz de Castro, na altura
do nº 231 (Jardim Paulista I).
Nº. 6972/2018 - DOUGLAS DO NASCIMENTO MEDEIROS - Corte
de mato e retirada de entulhos e materiais inservíveis na Rua Silva
Jardim, ao lado do nº 273 (Vila Vianelo).
Nº. 6973/2018 - EDICARLOS VIEIRA - Corte de mato em toda a
extensão da Av. Luiz Pellizzari (Distrito Industrial).
Nº. 6974/2018 - EDICARLOS VIEIRA - Corte de mato em toda a
extensão da Av. Reynaldo Porcari (Bairro Medeiros).
Nº. 6975/2018 - EDICARLOS VIEIRA - Avaliação para remoção de
árvore na Rua Atílio Vianelo, altura do nº 197 (Vila Vianelo).
Nº. 6976/2018 - EDICARLOS VIEIRA - Reparos da sustentação da
cobertura que interliga os prédios da EMEB Ivo de Bona (Parque
Almerinda Pereira Chaves).
Nº. 6977/2018 - EDICARLOS VIEIRA - Instalação de estrutura de
ponto de ônibus da Av. da Uva, altura do nº 1.590 (Bairro do Poste).
Nº. 6978/2018 - EDICARLOS VIEIRA - Estudos para criação de linha
direta de ônibus urbano dos bairros Parque Almerinda Pereira
Chaves, Parque Residencial Jundiaí e Jardim Novo Horizonte até o
Parque da Cidade.
Nº. 6979/2018 - EDICARLOS VIEIRA - Manutenção dos brinquedos
do parque infantil da EMEB Benedita Alzira de Moraes Camunhas
(Fazenda Grande).
Nº. 6980/2018 - EDICARLOS VIEIRA - Corte de mato em toda
extensão do canteiro central da Avenida dos Imigrantes Italianos.
Nº. 6981/2018 - EDICARLOS VIEIRA - Modernização dos ônibus nas
linhas que atendem ao Bairro do Poste.
Nº. 6982/2018 - EDICARLOS VIEIRA - Estudos para instalação de
câmeras de monitoramento da Guarda Municipal nas proximidades
da EMEB Profª Marly De Marco Mendes Pereira (Fazenda Grande).
Nº. 6983/2018 - FAOUAZ TAHA - Recapeamento da Avenida
Cassatella, até a divisa com o Município de Campo Limpo Paulista
(Bairro Ivoturucaia).
Nº. 6984/2018 - LEANDRO PALMARINI - Asfaltamento da viela
existente ao lado do nº 1.298 da Avenida Adelino Martins (Jardim das
Tulipas).
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Nº. 6985/2018 - ROMILDO ANTONIO DA SILVA - Reparos em
afundamento de asfalto defronte do nº 1.139 da Estrada Municipal do
Varjão (Jardim Novo Horizonte).
Nº. 6986/2018 - ROMILDO ANTONIO DA SILVA - Corte de mato,
limpeza e calçamento do ponto de ônibus da Rua Alberto Langue,
algura do nº 261 (Vila Nova Jundiainópolis).
Nº. 6987/2018 - ROMILDO ANTONIO DA SILVA - Implantação de
iluminação pública na travessa localizada na extensão da Av. Madre
Teresa de Calcutá (Parque Almerinda Pereira Chaves).
Nº. 6988/2018 - ROMILDO ANTONIO DA SILVA - Corte de mato e
limpeza no terreno localizado na Av. Eunice Cavalcante de Souza
Queiroz, defronte do nº 1.707 (Parque Residencial Jundiaí).
Nº. 6989/2018 - ROMILDO ANTONIO DA SILVA - Corte de mato e
limpeza do terreno localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira, ao lado do
nº 285 (Vila Nova Jundiainópolis).
Nº. 6990/2018 - CRISTIANO VECCHI CASTRO LOPES Manutenção da iluminação da pista de atletismo do CECE Dr.
Nicolino de Lucca (BOLÃO).
Nº. 6991/2018 - CRISTIANO VECCHI CASTRO LOPES - Repinte da
sinalização de solo no cruzamento da Rua Santa Inês com a Rua
Anita Contieri (Jardim Servilha).
Nº. 6992/2018 - CRISTIANO VECCHI CASTRO LOPES - Corte de
mato e limpeza em área pública no Jardim da Serra.
Nº. 6993/2018 - RAFAEL TURRINI PURGATO - Corte de mato e
limpeza na Alameda dos Ipês, defronte da Associação Cultural e
Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí (Recanto Quarto Centenário).
Nº. 6994/2018 - RAFAEL TURRINI PURGATO - Corte de mato e
limpeza de área pública defronte do Cemitério Parque dos Ipês
(Recanto Quarto Centenário).
Nº. 6995/2018 - RAFAEL TURRINI PURGATO - Implantação de
placas toponímicas em diversos logradouros.
Nº. 6996/2018 - RAFAEL TURRINI PURGATO - Recapeamento da
Rua Cândido Portinari e da Rua Antônio Francisco Lisboa (Recanto
Quarto Centenário).
Nº. 6997/2018 - RAFAEL TURRINI PURGATO - Recapeamento da
Rua Almeida Júnior (Bairro Gramadão).
Nº. 6998/2018 - RAFAEL TURRINI PURGATO - Corte de mato e
limpeza na área de lazer defronte do nº 111 da Rua Dois (Bairro Vilas
de Jundiaí).
Nº. 6999/2018 - RAFAEL TURRINI PURGATO - Construção de
calçadas na Rua Ernesto Pincinato, a partir do nº 712 (Jardim Quinta
das Videiras).
Nº. 7000/2018 - RAFAEL TURRINI PURGATO - Corte de mato e
limpeza na Rua Carmela Nano, defronte do nº 243 (Jardim
Samambaia).
Nº. 7001/2018 - RAFAEL TURRINI PURGATO - Revitalização da
Praça José Felix Bueno (Jardim Samambaia).
Nº. 7002/2018 - RAFAEL TURRINI PURGATO - Pavimentação da
Avenida Luiz Nanni (Bairro Tijuco Preto).
Nº. 7003/2018 - VALDECI VILAR MATHEUS - Tapamento de buraco
no cruzamento da Rua Pedro Egydio Machado com a Rua Laura
Bruno (Vila Nambi).
Nº. 7004/2018 - VALDECI VILAR MATHEUS - Recapeamento de
trecho do asfalto na Rua Ary Barroso, proximidades do número 25
(Jardim Tamoio).
Nº. 7005/2018 - VALDECI VILAR MATHEUS - Tapamento de buraco
na Rua Carlos Ângelo Mathion, esquina com a Rua Atibaia (Jardim
São Judas Tadeu – região do Bairro Colônia).
Nº. 7006/2018 - VALDECI VILAR MATHEUS - Tapamento de buraco
na Rua Raphael Fabrício, defronte do n.º 162 (Vila Marlene).
Nº. 7007/2018 - VALDECI VILAR MATHEUS - Tapamento de buraco
no cruzamento da Rua São Bento com a Rua XV de Novembro
(Centro).
Nº. 7008/2018 - VALDECI VILAR MATHEUS - Nivelamento de
tampão de bueiro na Avenida São Paulo, altura do número 77 (Vila
Arens).
Nº. 7009/2018 - VALDECI VILAR MATHEUS - Tapamento de buraco
na Rua Atílio Vianelo, defronte ao número 297 (Vila Vianello).
Nº. 7010/2018 - VALDECI VILAR MATHEUS - Tapamento de buracos
na Rua Senador Fonseca e Marechal Deodoro da Fonseca (Centro).
Nº. 7011/2018 - VALDECI VILAR MATHEUS - Tapamento de buracos
em ruas de Vila Maria Genoveva.
Nº. 7012/2018 - VALDECI VILAR MATHEUS - Tapamento de buraco
na Rua Vitório Lucato, altura do número 73 (Jardim Tamoio).
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Nº. 7013/2018 - ADRIANO SANTANA DOS SANTOS - Pintura de
sinalização de solo "PARE" no cruzamento da Avenida Amélia Latorre
com a Rua José Alves da Cunha Lima (Jardim Guanabara).
Nº. 7014/2018 - ADRIANO SANTANA DOS SANTOS - Corte de mato
no interior do C.E.C.E Benedito de Lima e na rua Coriolano de Marins
e Dias Filho (Jardim Guanabara).
Nº. 7015/2018 - ADRIANO SANTANA DOS SANTOS - Ampliação da
licença paternidade dos servidores públicos do município de Jundiaí,
acompanhando a Lei Federal 13.257/2016, que dispõe sobre as
políticas públicas para a primeira infância.
Nº. 7016/2018 - ADRIANO SANTANA DOS SANTOS - Corte de mato
na Rua Pedro Galli, entre os números 10 e 156 (Vila Santa Marina).
Nº. 7017/2018 - ADRIANO SANTANA DOS SANTOS - Corte de mato
na Rua Professor Laerte Ramos Carvalho, a partir do número 210
(Jardim do Trevo).
Nº. 7018/2018 - ADRIANO SANTANA DOS SANTOS - Sinalização de
solo com pintura de faixa amarela divisória de via ao longo da
Avenida Amélia Latorre (Vila Esperia – bairro Retiro).
Nº. 7019/2018 - ROBERTO CONDE ANDRADE - Limpeza de bueiro
na Rua Francisco Pereira de Castro, altura do n.º 909 (Bairro
Anhangabaú).
Nº. 7020/2018 - ROBERTO CONDE ANDRADE - Corte de mato no
canteiro central da Avenida dos Imigrantes Italianos, em toda sua
extensão.
Nº. 7021/2018 - ROBERTO CONDE ANDRADE - Corte de mato em
área pública localizada entre a Rua Alberto Moraes Pereira e a Rua
Vigário João José Rodrigues (Vila Argos Velha).
Nº. 7022/2018 - ROBERTO CONDE ANDRADE - Poda de árvore na
Rua Dr. Benedito Storani Neto, altura do nº 147 (Cidade Santos
Dumont).
Nº. 7023/2018 - ROBERTO CONDE ANDRADE - Poda de árvore na
Rua Palmira Cervi Bárbaro, altura do nº 147 (Cidade Santos Dumont).
Nº. 7024/2018 - ROBERTO CONDE ANDRADE - Corte de mato nas
calçadas da Rua Pietro Antônio Leo em toda sua extensão (Distrito
Industrial).
Nº. 7025/2018 - ROGÉRIO RICARDO DA SILVA - Instalação de placa
indicativa do Loteamento Jardim Adélia na Avenida Luiz Pellizzari,
altura do número 420 (bairro Jardim Adélia).
Nº. 7026/2018 - ROGÉRIO RICARDO DA SILVA - Revitalização de
viela localizada entre a Rua Arcangelo Bianchini, altura do número
694, e a Rua Rosa Maria Franco Amadi, altura do número 515 (bairro
Ivoturucaia).
Nº. 7027/2018 - ROGÉRIO RICARDO DA SILVA - Operação tapa
buracos em toda a extensão da Rua Vereador Duílio Garbatti (bairro
Ivoturucaia).
Nº. 7028/2018 - ROGÉRIO RICARDO DA SILVA - Implantação de
academia ao ar livre na praça da confluência da Avenida Marcelino
Ezquerro Bueno e Avenida José Mezzalira (bairro Ivoturucaia).
Nº. 7029/2018 - ANTONIO CARLOS ALBINO - Implantação
obrigatória de PPCI - Plano de Prevenção Contra Incêndio, e Controle
de Pânico, em toda Escola Pública ou Privada.
Nº. 7030/2018 - GUSTAVO MARTINELLI - Corte de mato e limpeza
de terreno na Av. Antônio Frederico Ozanan, defronte a esquina com
o n°. 400, da Rua Ângelo Corradini (Vila Nambi).
Nº. 7031/2018 - GUSTAVO MARTINELLI - Gestão junto ao Governo
Federal para buscar recursos que viabilizem a ampliação das ações
de castração de animais em Jundiaí.
Nº. 7032/2018 - GUSTAVO MARTINELLI - Melhoria de estrutura da
recepção do Pronto Socorro Infantil do Hospital Universitário.
Nº. 7033/2018 - GUSTAVO MARTINELLI - Estudos para melhorar a
segurança dos usuários dos ônibus de Jundiaí para evitar quedas de
passageiros.
Nº. 7034/2018 - RAFAEL ANTONUCCI - Corte do mato e limpeza na
praça localizada na Rua Antonio de Godoy e Rua Pe. Januário
Barbosa (Jardim Carpas).
Nº. 7035/2018 - RAFAEL ANTONUCCI - Corte do mato e limpeza na
praça localizada na esquina da Rua Antonio de Godoy e Rua
Reinaldo Massa (Jardim Carpas).
Nº. 7036/2018 - RAFAEL ANTONUCCI - Corte do mato e limpeza na
Praça Dr. Benedito Rigolo (Ponte São João).
Nº. 7037/2018 - RAFAEL ANTONUCCI - Notificação ao proprietário do
imóvel localizado na Rua Augusto do Anjos, nº 84, para corte do mato
e manutenção da calçada (Jardim Dom Bosco).

Nº. 7038/2018 - RAFAEL ANTONUCCI - Notificação ao proprietário do
imóvel localizado no número 193 da Rua Moreira Cesar, para
reconstrução da calçada (Vila Arens).
Nº. 7039/2018 - RAFAEL ANTONUCCI - Notificação ao proprietário do
imóvel localizado no número 466 da Avenida Fernando Arens, para
corte do mato e limpeza (Vila Arens).
Nº. 7040/2018 - RAFAEL ANTONUCCI - Desassoreamento do leito e
a limpeza em toda a extensão do Córrego da Colônia (Bairro
Colônia).
Nº. 7041/2018 - RAFAEL ANTONUCCI - Desobstrução e limpeza de
galeria defronte ao número 94 da Rua Capitão Damásio (Jardim
Tamoio).
2.d) Expedientes diversos
- Recebidos de diversos
1 - Ofício 337/2018/CGHOSP/DAHU/SAS/MS - do Ministério da
Saúde, em resposta à Moção n.º 98, dos vereadores CÍCERO
CAMARGO DA SILVA E GUSTAVO MOSCAL CHECCHINATO, de
APELO ao Governo Federal, ao Ministério da Saúde, ao Governo
Estadual e à Secretaria da Saúde por urgente envio de verbas
aprovadas para o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo
(Jundiaí-SP).
- Recebidos do Executivo
1 - Of. GP.L. n.º 74/2018, encaminhando cópia da Lei n.º 8.936, que
denomina “JOSÉ FRANCISCO LOPES” o Centro Comunitário do
Parque Centenário.
2 - Of. GP.L. n.º 75/2018, encaminhando cópia da Lei n.º 8.937, que
denomina “Rua LINO PIZOL” trecho da Rua 1 e a Rua 2 do Conjunto
Residencial Maria dos Anjos Oliveira Ferraz (Tia Maria), em Vila
Maringá; e revoga a Lei 5.754/2002, correlata.
3 - Of. GP.L. n.º 77/2018, encaminhando cópia da Lei n.º 8.938, que
reabre prazo da Lei 6.653/06 para doação, ao Estado, de área pública
situada no Parque Antonieta Chaves Cintra Gordinho para construção
de escola.
- Recebidos pelo Gabinete da Presidência
1 - Ofício nº 932/18 - JUR Protocolado nº 121.150/17 - MP, do
Ministério Público do Estado de São Paulo encaminhando cópia da
decisão proferida no protocolado citado.
2 - Ofício nº 696/18 - JUR Protocolado nº 135.831/17 - MP, do
Ministério Público do estado de São Paulo encaminhando cópia de
decisão proferida nos autos citados.
3 - Ofício nº 80/2018 Proc. nº 08/2018, da Câmara Municipal de
Amparo, encaminhando cópia da Moção nº 1/2018, daquela casa
(80303).
4 - Ofício do PDT de Jundiaí solicitando reserva do Plenário dia 21 de
abril, das 9 às 12h, para realização de encontro partidário (prot.
80298).
5 - Ofício 006 Prot 121 Livro 18 pág 33, da Diocese de Jundiaí,
convidando para encontro que será realizado dia 14 de maio, entre o
Bispo Diocesano, Deputados, Prefeitos, vice-Prefeitos e Vereadores
dos municípios que compõem a Diocese de Jundiaí (prot. 80318).
6 - Ofício GCVL 14/2018, do Vereador Cristiano Vecchi Castro Lopes,
solicitando suspensão da 55ª Sessão Ordinária para realização de
homenagem aos agrupamentos de Escoteiros da cidade (prot.
80279).
7 - Ofício GPD nº 134/18, da Câmara Municipal de Cabreúva,
convidando para entrega da Medalha “Vereador Durval Xavier de
Souza”, dia 20 de abril, às 19h (prot. 80323).
8 - Ofício da Comissão Municipal de Emprego solicitando reserva do
Plenarinho dia 24 de abril, das 9h às 12h (prot. 80322).
9 - Ofício nº 1177/18 – JUR Protocolado nº 19.895/2018 – MP,
solicitando informações para instruir os autos do protocolado citado,
sobre a lei 12.469 (prot. 80329).
- Outros Comunicados
não houve
- Tribuna Livre
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Falaram:
1 - Josinaldo Francisco Lira - Políticas públicas aos cidadãos
jundiaienses.
2 - Eliete Vanderli Massagardi - Terreno abandonado e obra de creche
paralisada.
3 - Ueliton José Dias - Transporte público - bilhete único.

Gustavo Martinelli, Leandro Palmarini, Marcelo Roberto Gastaldo,
Paulo Sergio Martins, Rafael Antonucci, Rafael Turrini Purgato,
Roberto Conde Andrade, Rogério Ricardo da Silva, Romildo Antonio
da Silva, Valdeci Vilar Matheus e Wagner Tadeu Ligabó.
4.b) Oradores
Não houve oradores

3) ORDEM DO DIA
5. ENCERRAMENTO
3.a) Presença
Adriano Santana dos Santos, Antonio Carlos Albino, Arnaldo Ferreira
de Moraes, Cícero Camargo da Silva, Cristiano Vecchi Castro Lopes,
Douglas do Nascimento Medeiros, Edicarlos Vieira, Faouaz Taha,
Gustavo Martinelli, Leandro Palmarini, Marcelo Roberto Gastaldo,
Paulo Sergio Martins, Rafael Antonucci, Rafael Turrini Purgato,
Roberto Conde Andrade, Rogério Ricardo da Silva, Romildo Antonio
da Silva, Valdeci Vilar Matheus e Wagner Tadeu Ligabó.

5.a) Presença
Adriano Santana dos Santos, Antonio Carlos Albino, Arnaldo Ferreira
de Moraes, Cícero Camargo da Silva, Cristiano Vecchi Castro Lopes,
Douglas do Nascimento Medeiros, Edicarlos Vieira, Faouaz Taha,
Gustavo Martinelli, Leandro Palmarini, Marcelo Roberto Gastaldo,
Paulo Sergio Martins, Rafael Antonucci, Rafael Turrini Purgato,
Roberto Conde Andrade, Rogério Ricardo da Silva, Romildo Antonio
da Silva, Valdeci Vilar Matheus e Wagner Tadeu Ligabó.

3.b) Matérias Apreciadas

Horário de Encerramento: 22:28

ITEM 1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No. 1.016/2017 WAGNER TADEU LIGABÓ - Altera o Código de Obras e Edificações
para prever, em agências bancárias, caixas eletrônicos adaptados na
forma que especifica. Aprovado.
ITEM 2 - MOÇÃO No. 116/2018 - ROMILDO ANTONIO DA SILVA APOIO aos professores da rede escolar particular de Jundiaí nas
negociações salariais e renovação da convenção coletiva de trabalho.
Aprovada em preferência.
ITEM 3 - PROJETO DE LEI No. 12.400/2017 - PAULO SERGIO
MARTINS - Prevê divulgação dos direitos da pessoa portadora de
neoplasia maligna na forma que especifica. Aprovado.
ITEM 4 - PROJETO DE LEI No. 12.415/2017 - EDICARLOS VIEIRA Altera a Lei nº. 8.555/2015, que exige autorização para atos de
deformação viária pelas empresas concessionárias de serviços
públicos, para ampliar o seu alcance e acrescentar medidas de
segurança. Aprovado.
ITEM 5 - PROJETO DE LEI No. 12.422/2017 - ARNALDO FERREIRA
DE MORAES - Institui e inclui no Calendário Municipal de Eventos o
"DIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO DIABETES" (14 de
novembro); e revoga a Lei 5.105/1998, correlata. Aprovado.
ITEM 6 - PROJETO DE LEI No. 12.464/2018 - ANTONIO CARLOS
ALBINO - Institui, na rede municipal de ensino, o Programa de
Prevenção ao Álcool e outros Entorpecentes; e revoga a Lei
3.728/1991, correlata. Aprovado com emenda.
ITEM 7 - PROJETO DE LEI No. 12.493/2018 - ADRIANO SANTANA
DOS SANTOS, LEANDRO PALMARINI - Altera a Lei 7.830/2012, que
instituiu a Campanha Permanente “Pulmão Verde Jundiaí”, de
incentivo à arborização urbana, para ampliar seus objetivos e
medidas de promoção. Aprovado.
ITEM 8 - MOÇÃO No. 119/2018 - CRISTIANO VECCHI CASTRO
LOPES - APELO ao Deputado estadual Júnior Aprillanti (José
Roberto Aprillanti Júnior) por inserção, no orçamento estadual de
2019, de emenda parlamentar para aquisição de maquinário para
desassoreamento de corpos d'água em propriedades rurais
participantes do Programa “Nascentes Jundiaí”, no valor de R$
400.000,00. Aprovada em urgência.
ITEM 9 - MOÇÃO No. 114/2018 - EDICARLOS VIEIRA - APELO ao
Governador do Estado por ampliação da ponte situada na divisa entre
Jundiaí (Jardim Novo Horizonte) e Itupeva (bairro da Chave), junto à
Avenida Carmine Todaro, altura do número 4.700. Aprovada.
ITEM 10 - MOÇÃO No. 115/2018 - ANTONIO CARLOS ALBINO APOIO ao Projeto de lei 7.375/17, do Deputado federal Bispo Fábio
Sousa, que dispõe sobre proibição de empréstimos do BNDES a
órgãos estrangeiros. Aprovada.

GUSTAVO MARTINELLI
Presidente

4) GRANDE EXPEDIENTE
4.a) Presença
Adriano Santana dos Santos, Antonio Carlos Albino, Arnaldo Ferreira
de Moraes, Cícero Camargo da Silva, Cristiano Vecchi Castro Lopes,
Douglas do Nascimento Medeiros, Edicarlos Vieira, Faouaz Taha,

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 1.035
(Valdeci Vilar Matheus)
Altera a Lei Complementar 464/2008, que regula a instalação de
novos postos revendedores de combustíveis e de serviços, para
reduzir a distância mínima destes aos estabelecimentos nela
especificados.
Art. 1o . O “caput” do art. 2o da Lei Complementar no 464, de 24 de
novembro de 2008, que regula a instalação de novos postos
revendedores de combustíveis e de serviços, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2o . É vedada a instalação de postos de revenda, serviços e
abastecimento de combustíveis, derivados de petróleo e produtos
inflamáveis a uma distância inferior a 100 (cem) metros dos seguintes
estabelecimentos:”. (NR)
Art. 2o . Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificativa
A presente iniciativa propõe que a distância mínima entre postos de
combustíveis e escolas, hospitais, supermercados, shoppings,
templos religiosos, ou seja, locais com grande concentração de
pessoas, seja de 100 (cem) metros.
Tal distância é adotada em diversas cidades, inclusive menores do
que Jundiaí, uma vez que a grande quantidade desses
estabelecimentos na área urbana pode inviabilizar a implantação de
postos de combustíveis, prejudicando também aqueles que
necessitam do serviço, ao diminuir a sua oferta, afetando também a
livre concorrência.
Outro ponto a ser considerado é que os estabelecimentos
mencionados nos incisos I e II da Lei Complementar 464/2008 não
são obrigados a cumpri-la, já que não é destinada a eles. Desse
modo, ainda que os postos de combustíveis respeitem a distância
mínima, pode ocorrer de os demais comércios ou serviços instalaremse em suas proximidades (vide a proximidade do Supermercado
Tauste, inaugurado recentemente, com o posto instalado na esquina
oposta), tornando a lei inócua e gerando apenas responsabilidade
para os proprietários dos postos, que precisarão comprovar que
estavam instalados no local anteriormente.
Sala das Sessões, 12/04/2018
VALDECI VILAR MATHEUS
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 1.036
(Adriano Santana dos Santos)
Altera o Código de Obras e Edificações, para prever redes de
proteção ou similares em condomínios residenciais verticais.
Art. 1o . O Anexo de Normas Técnicas do Código de Obras e
Edificações (Lei Complementar no 174, de 09 de janeiro de 1996),
passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:
“Art. 82-__. As unidades autônomas e as áreas comuns de circulação
dos condomínios residenciais verticais serão entregues dotadas de
rede de proteção, ou similar, com certificação do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia-INMETRO, nas janelas, sacadas
e varandas.
Parágrafo único. Excetuam-se as unidades cujo adquirente tenha
requerido, por escrito, quando da celebração do contrato, a não
instalação desse acessório.” (NR)
Art. 2o . Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificativa
O presente projeto de lei complementar tem por finalidade alterar o
Código de Obras e Edificações para prever a instalação de redes de
proteção, ou equipamento similar, nos novos condomínios verticais
residenciais.
Diversos acidentes, com quedas de crianças de edificações verticais,
vêm ocorrendo repetidamente, noticiados pela mídia. A prevenção é a
melhor forma de evitarmos esses acidentes domésticos. As redes de
proteção, ou equipamentos similares, são acessórios eficazes nesse
sentido. Porém, nem todo mundo os utiliza, ou por não dispor de
recursos financeiros ou apenas por comodismo.
Desta forma, com o objetivo de zelar pela segurança da população,
este projeto de lei complementar exige mecanismo que possibilita a
proteção das pessoas, em especial das crianças, a cargo do
empreendedor responsável pelo condomínio vertical residencial.
Esta proposição já constou do Projeto de Lei Complementar no
1.021/2017, de minha autoria e por mim retirado de tramitação
através de requerimento despachado na sessão ordinária de
11/07/2017.
Houve manifestação contrária da Unidade de Gestão de
Planejamento Urbano e Meio Ambiente, através de sua Diretoria de
Urbanismo, conforme informado no referido PLC. Aquele órgão da
Prefeitura alega que o processo de revisão do Código de Obras em
andamento tratará de todas as alterações necessárias de forma
conjunta. Outrossim, como também consta no PLC supracitado, o
Conselho Municipal de Obras e Edificações se opõe a esta
proposição com a justificativa de que “tornaria excessivamente
burocrático o processo de entrega dos empreendimentos”.
Entretanto, este Vereador considera essas alegações e justificativas
não plausíveis, bem como que urge a implantação da medida que
consta nesta proposição, uma vez que a vida é um bem indisponível.
Assim, resolvi reapresentar esta proposição, por considerá-la de
grande relevância.
Diante do exposto, peço o apoio dos nobres Pares para a aprovação
desta medida.
Sala das Sessões, 13/04/2018
ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
“Dika Xique Xique”

Extraordinária, realizada no dia 19 de dezembro de 1995,
PROMULGA a seguinte Lei Complementar:
Art. 1o O Código de Obras e Edificações do Município de Jundiaí, que
dispõe sobre as regras gerais a serem obedecidas no projeto,
licenciamento, execução e utilização de obras e edificações, no
interior dos limites dos imóveis, no Município de Jundiaí, passa a
viger nos termos das Normas Técnicas que constituem o Anexo desta
lei complementar.
Parágrafo único. O Anexo a que se refere o “caput” do artigo é
composto dos Capítulos e Seções assim discriminados:
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
CAPÍTULO II
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES
SEÇÃO I
DO MUNICÍPIO
SEÇÃO II
DO PROPRIETÁRIO
SEÇÃO III
DO POSSUIDOR
SEÇÃO IV
DO PROFISSIONAL
CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO IV
DA APROVAÇÃO
CAPÍTULO V
DO ALVARÁ DAS OBRAS
CAPÍTULO VI
DA EXECUÇÃO DAS OBRAS
CAPÍTULO VII
DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS
CAPÍTULO VIII
DA ESTABILIDADE, SEGURANÇA E SALUBRIDADE
CAPÍTULO IX
DAS PENALIDADES
CAPÍTULO X
DOS COMPONENTES CONSTRUTIVOS
CAPÍTULO XI
DO FECHAMENTO DE TERRENOS EDIFICADOS
CAPÍTULO XII
DO AUTO DE CONCLUSÃO E LICENÇA DE USO

ANEXO
CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES
NORMAS TÉCNICAS
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Artigo 1o O Código de Obras e Edificações disciplina, no Município
de Jundiaí, os procedimentos administrativos e executivos, como
também as regras gerais e específicas a serem consideradas no
Projeto, Licenciamento, Execução, Manutenção e Utilização de Obras
de Edificações, dentro dos limites dos imóveis em que se situam,
inclusive aqueles destinados ao funcionamento de Órgãos e Serviços
Públicos, sem prejuízo da legislação estadual e federal pertinentes,
das Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT aplicáveis, da Lei Orgânica do Município e da legislação
municipal referente ao uso e ocupação do solo.

LEI COMPLEMENTAR N.º 174, DE 09 DE JANEIRO DE 1996
Institui o novo Código de Obras e Edificações.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, Estado de São Paulo, de
acordo com o que decretou a Câmara Municipal em Sessão

SEÇÃO I
DO MUNICÍPIO
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o

Artigo 2 A Prefeitura aprovará, licenciará e fiscalizará a execução,
utilização e manutenção das condições de estabilidade, segurança e
salubridade das obras e edificações com o objetivo exclusivo de
verificar a observância das posturas legais municipais, bem como de
outras de esferas administrativas superiores, sempre que o interesse
público assim o exigir, não se responsabilizando por qualquer sinistro
ou acidente decorrente de deficiência de projeto, execução ou
utilização das edificações.
Artigo 82. A execução de instalações prediais, tais como as de água
potável, águas pluviais, esgoto, luz, força, para-raios, telefonia, gás e
guarda de lixo, observarão as Normas Técnicas da ABNT.
§ 1o Haverá hidrômetro individualizado para cada unidade autônoma
em:
I – edificações de uso coletivo residencial ou comercial;
II – condomínios horizontais. (Parágrafo e incisos acrescidos pela Lei
Complementar n.º 431, de 30 de novembro de 2005)
§ 2o No caso do § 1o deste artigo, haverá, ainda, hidrômetro para
registrar o consumo de responsabilidade coletiva. (Parágrafo
acrescido pela Lei Complementar n.º 431, de 30 de novembro de
2005)
[Artigos 2o e 3o da Lei Complementar no 431, de 30 de novembro de
2005: “Os condomínios horizontais existentes na data de início de
vigência desta Lei Complementar, que se encontrarem em desacordo
com a alteração ora introduzida, a ela adequar-se-ão no prazo de 12
(doze) meses. Os projetos de edificação de uso coletivo residencial
ou comercial e os de condomínios horizontais que se encontrarem em
fase de aprovação junto aos órgãos competentes do Poder Executivo
na data de início de vigência desta lei complementar serão restituídos
aos interessados para que sejam promovidas as alterações
necessárias à sua adequação à alteração ora introduzida.”]
§ 3o Será instalado Sistema de Proteção contra Descargas
Atmosféricas – SPDA (para-raios) normatizado em edificações com
mais de 3 (três) pavimentos e nas destinadas a:
I – escola;
II – assistência social;
III – creche;
IV – asilo;
V – atendimento de saúde;
VI – supermercado e similares;
VII – shopping center e similares;
VIII – espetáculos e diversões públicas em geral;
IX – templo;
X – hotel;
XI – motel;
XII – pousada;
XIII – prática esportiva; e
XIV – restaurante e similares. (Parágrafo e incisos acrescidos pela Lei
Complementar n.º 441, de 22 de junho de 2007)
§ 4o A manutenção periódica do SPDA, sujeita à vistoria dos órgãos
competentes, far-se-á conforme determina a Norma NBR 5419 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. (Parágrafo
acrescido pela Lei Complementar n.º 441, de 22 de junho de 2007)
[Artigos 2o e 3o da Lei Complementar no 441, de 22 de junho de
2007: “A substituição dos sistemas atualmente instalados, de pararaios radioativos, far-se-á no prazo de 12 (doze) meses, a contar do
início de vigência desta lei complementar, sendo que: I – a retirada do
material radioativo, seu transporte e sua destinação obedecerão a
legislação vigente; II – os captores iônicos radioativos desativados
serão encaminhados à Comissão Nacional de Energia Nuclear –
CNEN. A inspeção do SPDA far-se-á anualmente, por engenheiro ou
empresa qualificada, emitindo-se laudo técnico.”]
Parágrafo único. Todo local aberto destinado a aglomerar grande
número de pessoas será dotado de sistema de segurança contra
descargas elétricas atmosféricas e seus reflexos, qual seja:
I – para-raios; ou
II – detecção da proximidade das descargas, alertando as pessoas da
iminência de sua ocorrência, em tempo suficiente para evacuação da
área com segurança. (Parágrafo e incisos acrescidos pela Lei
Complementar n.º 470, de 24 de março de 2009, que foi julgada
inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em Ação
Direta de Inconstitucionalidade movida pelo Prefeito Municipal, e,
assim, teve sua execução suspensa através do Decreto Legislativo
n.º 1.358, de 23 de agosto de 2011)
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Artigo 83. Não será permitido o despejo de águas pluviais nas redes
de esgotos sanitários.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 1.037
(Rafael Turrini Purgato)
Altera o Estatuto dos Funcionários Públicos, para prever o direito do
servidor se ausentar do serviço para comparecer em reuniões
escolares.
Art. 1o. O Estatuto dos Funcionários Públicos (Lei Complementar no
499, de 22 de dezembro de 2010) passa a vigorar com o seguinte
acréscimo:
“Art. 178-__. É assegurado ao servidor o direito de se ausentar do
serviço, mediante prévia comunicação e posterior comprovação à
chefia imediata, para comparecer a reuniões escolares de filho,
enteado e criança ou adolescente sob sua guarda, pelo período
correspondente, sem prejuízo de seus vencimentos e de sua
assiduidade.” (NR)
Art. 2o . Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificativa
A presente propositura visa permitir que o servidor público convocado
para reunião escolar em horário incompatível com seu expediente
possa se ausentar do trabalho pelo período necessário, sem o
correspondente desconto das horas em folha de pagamento, bem
como sem prejuízo de sua assiduidade.
Não é razoável que a ausência justificada por tão nobre motivo seja
causa de prejuízos ao trabalhador.
A medida visa, igualmente, atender às necessidades de crianças e
adolescentes que, em fase de formação, necessitam dessa
integração entre escola e pais para o seu melhor desenvolvimento.
As razões expostas demonstram a convergência da iniciativa para o
interesse público, pelo que conto com o apoio dos nobres Pares para
a aprovação desta matéria.
Sala das Sessões, 17/04/2018
RAFAEL TURRINI PURGATO
“Prof. RAFAEL PURGATO”

PROJETO DE LEI Nº. 12.507
(Paulo Sergio Martins)
Prevê revisão de cobrança por consumo de água e tratamento de
esgoto em caso de vazamento interno não aparente.
Art. 1º. A cobrança por consumo de água e tratamento de esgoto
será revisada no caso de vazamento interno não aparente, assim
considerado aquele de difícil constatação.
§ 1º. A revisão dar-se-á mediante requerimento do interessado,
apresentado na forma a ser definida pela DAE S/A - Água e Esgoto,
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
cobrança, instruído com documentos que comprovem a ocorrência e
o conserto do vazamento.
§ 2º. A revisão limitar-se-á ao mês de ocorrência do vazamento,
podendo ser estendida ao mês subsequente caso haja comprovação
de alteração decorrente do vazamento, e dependerá, em qualquer
caso, de laudo de vistoria do imóvel emitido pela DAE S/A – Água e
Esgoto.
§ 3º. Para a revisão:
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I – calcular-se-á a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses
anteriores ao mês a ser revisado;

V – Conselho Tutelar, em caso de Unidade de Educação Infantil e/ou
Fundamental;

II – subtrair-se-á do valor da cobrança no mês em que houve o
vazamento, o valor da média apurada;

VI – Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Desporto,
Lazer e Turismo da Câmara Municipal;

III – multiplicar-se-á o resultado pelo custo de 1 m³ (um metro cúbico)
de água, na categoria a que pertencer o imóvel; e

VII – Promotoria de Justiça da Infância e Juventude.

IV – sendo positivo o resultado, compensar-se-á o valor apurado em
cobranças vincendas.

§ 1o. A manifestação dar-se-á na forma de pareceres, que
considerarão a justificativa apresentada pela Unidade de Gestão de
Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e os
interesses da comunidade escolar.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

§ 2o. Os pareceres serão:

Justificativa
Este projeto de lei visa autorizar a revisão de fatura de consumo de
água e esgoto no caso de vazamento interno não aparente, haja vista
tratar-se de uma situação insperada que pode vir a inviabilizar a
saúde financeira do consumidor.
Hoje a DAE S/A - Água e Esgoto cobra no caso de vazamento como
no exemplo abaixo:
ÁGUA

62,81

TRATAMENTO DE ESGOTO

37,33

COLETA AFAST. ESGOTO

47,18

ÁGUA (VAZAMENTO)

836,14

COLETA (VAZAMENTOS)

627,48

TRATAMENTO (VAZAMENTOS)

350,41

TOTAL

1,961,35

Ora, não se pode realizar cobrança decorrente de um vazamento
oculto se a água e o esgoto se perderam, muitas vezes se infiltrando
nos alicerces das residências, portanto, sem haver tratamento algum
e, mesmo que essa água retorne à própria represa ela estará limpa,
não havendo ônus à empresa.
A título de exemplo, o Município de Bauru, entendendo este
descalabro, editou lei isentando de tarifação o vazamento oculto,
sendo que, havendo situação semelhante em nosso Município,
devemos nos espelhar nesta experiência e propor a mesma solução
legal. Assim, este projeto vem abarcar os anseios dos munícipes por
uma tarifa justa neste caso específico de vazamento oculto.
Diante do exposto, busco o apoio dos nobres Pares para a aprovação
deste importante projeto de lei.
Sala das Sessões, 12/04/2018
PAULO SERGIO MARTINS
'Paulo Sergio – Delegado'

PROJETO DE LEI Nº. 12.508
(Rafael Turrini Purgato)
Prevê condições para a desativação de salas, turnos, cursos e
unidades de educação pública.
Art. 1o. A desativação de salas, turnos, cursos e unidades de
educação pública, em todos os níveis de ensino, será precedido da
manifestação dos seguintes órgãos e entidades:

I – divulgados na Imprensa Oficial do Município, no sítio eletrônico da
Prefeitura e em locais de destaque e de fácil acesso à comunidade
escolar; e
II – apresentados em audiência pública, a ser convocada com no
mínimo 15 (quinze) dias de antecedência e mediante afixação de seu
edital no mural da unidade de ensino em processo de desativação,
oportunizando-se a participação de todos os interessados.
§ 3o. Em caso de parecer contrário, o órgão ou a entidade que o
subscrever proporá alternativas à desativação da sala, turno, curso
ou unidade de educação pública.
§ 4o. Tratando-se de unidade de ensino, se ficar comprovada a
impossibilidade de sua manutenção, caberá à Unidade de Gestão de
Educação a indicação de outra para atendimento à população, desde
que dentro de um raio de até 10 km (dez quilômetros) da unidade
desativada, com a oferta do correspondente transporte.
§ 5o. Nenhum servidor público poderá ser prejudicado pela
desativação de unidade de ensino, devendo ser realocado
considerando o seu interesse e as opções apresentadas.
Art. 2o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa
A propositura em exame visa primeiramente preservar os interesses
que envolvem um dos mais fundamentais direitos do cidadão: o
acesso à educação, e de forma eficiente.
Toda notícia de pretensão de fechamento de unidade escolar gera
apreensão, expectativa, dúvidas e verdadeiro alvoroço na classe
estudantil afetada, seus pais e outros tantos envolvidos na temática,
simplesmente pela ausência de mecanismos que tragam maior
transparência e fundamentação do ato administrativo.
Entendo que a presente iniciativa está revestida de legalidade e
constitucionalidade, uma vez que não impede ou cerceia o
fechamento de nenhuma unidade escolar, mas apenas reforça o
respeito aos princípios norteadores da atividade administrativa,
notadamente o da transparência, da moralidade e da supremacia do
interesse público, além da observância dos preceitos democráticos.
Por estas razões, bem como pela nítida convergência ao interesse
coletivo, conto com o unânime apoio dos nobres Pares para a
aprovação desta iniciativa.
Sala das Sessões, 12/04/2018
RAFAEL TURRINI PURGATO
“Prof. RAFAEL PURGATO”

I – Conselho Municipal de Educação;
II – associação de pais de alunos da unidade de ensino;
III – Conselho de Escola;
IV – grêmio estudantil, se houver;
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Art. 1 . É vedada a deposição, em via ou passeio público, de galhos
e outros resíduos de poda de árvore, inclusive quando contratada ou
autorizada pelo Poder Público.
Art. 2o . O descumprimento desta lei implica multa no valor de 10
(dez) Unidades Fiscais do Município-UFMs, dobrada na reincidência,
aplicável ao executor do serviço.
Art. 3o . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa
O presente projeto de lei é resultado do processo de formulação de
políticas públicas, baseadas no conhecimento adquirido por uma
série de opiniões auferidas pelo relacionamento com os munícipes de
Jundiaí, que apontam para um problema crescente em nossa cidade.
Não raras vezes, nos deparamos com o impedimento da mobilidade
urbana pela existência de galhos e troncos no passeio público,
quando não na própria via pública. Tais galhos, após serem cortados
das árvores, sobretudo por prestadoras de serviços de energia,
telefonia, internet etc., e “abandonados” nas calçadas, impedem
também a entrada e saída dos munícipes de suas residências e
forçam o trânsito dos pedestres pela via pública, expondo-os ao risco
de atropelamento, inclusive.
Considerando, portanto, a necessidade de mantermos as vias
públicas limpas, livres e desimpedidas, submetemos à apreciação
dos nobres Edis o presente projeto de lei, que tem por objetivo
compelir à remoção dos galhos deixados por prestadores de serviços
que, contratados por empresas de telefonia, energia elétrica, internet,
televisão a cabo, dentre outras, deixam as vias públicas obstruídas.
Sala das Sessões, 16/04/2018
GUSTAVO MARTINELLI

PROJETO DE LEI Nº. 12.511
(Rafael Turrini Purgato)
Prevê divulgação, no sítio eletrônico da Prefeitura, de listagens de
pacientes em espera por consultas, exames e cirurgias; e vincula a
chamada para atendimento à ordem da listagem.
Art. 1º. Divulgar-se-á, no sítio eletrônico da Prefeitura, a listagem de
pacientes que aguardam por consultas a clínicos, especialistas,
odontólogos, e por exames e cirurgias na rede pública de saúde.
§ 1º. Os pacientes serão identificados unicamente pelo número do
seu Cartão Nacional de Saúde.
§ 2º. A divulgação ficará a cargo da Unidade de Gestão de Promoção
da Saúde, dar-se-á por meio de acesso universal, sem qualquer tipo
de restrição, e conterá:
I – data de solicitação da consulta, do exame, da intervenção
cirúrgica ou do procedimento odontológico;
II – data prevista para atendimento dos pacientes inscritos;
III – relação dos habilitados para o respectivo procedimento;
§ 3º. As informações serão agrupadas por tipo de procedimento e
abrangerão todos os pacientes inscritos nas diversas unidades de
saúde, entidades conveniadas ou qualquer prestador de serviço que
receba recursos públicos municipais.
Art. 2º. Publicadas as informações, a Unidade de Gestão de
Promoção da Saúde seguirá rigorosamente a ordem de inscrição
para a chamada dos pacientes, salvo nos procedimentos
emergenciais, assim atestados por profissional competente.
Parágrafo único. A inscrição em listagem de espera não confere ao
paciente ou à sua família o direito subjetivo à indenização se o
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procedimento não se realizar em decorrência de alteração justificada
da ordem previamente estabelecida.
Art. 3º. É de responsabilidade da equipe da unidade de saúde à qual
o paciente está vinculado a manutenção e atualização de suas
informações na respectiva listagem.
Art. 4º. O Executivo regulamentará esta lei no prazo legal.
Art. 5º. Esta lei entra em vigor no prazo de 120 (cento e vinte) dias
após a data de sua publicação.
Justificativa
A presente propositura visa instrumentalizar formas eficientes de
controle popular das demandas de saúde no Município, em estrita
consonância com os princípios norteadores da atividade
administrativa, notadamente o da publicidade e da transparência.
Nos termos da Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXIII,
“todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,”
O diploma ainda prescreve, em seu art. 37:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
“§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na
administração pública direta e indireta, regulando especialmente:
“I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em
geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao
usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos
serviços;
“II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a
informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º,
X e XXXIII”
A encerrar os apontamentos constitucionais, ressaltamos o teor do §
2º do art. 216. Vejamos:
“Art. 216. (...)
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da
documentação governamental e as providências para franquear sua
consulta a quantos dela necessitem.”
A proposta ainda está em plena consonância com a Lei de Acesso à
Informação (Lei federal nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011),
notadamente em relação ao seu art. 3º, cujo teor transcrevemos:
“Art. 3o Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a
assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser
executados em conformidade com os princípios básicos da
administração pública e com as seguintes diretrizes:
I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como
exceção;
II – divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações;
III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia
da informação;
IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na
administração pública;
V – desenvolvimento do controle social da administração pública.”
A finalizar, destacamos que iniciativas análogas já vigoram em
diversos municípios, inclusive já tendo sido questionada a sua
legitimidade nos autos da ADIN nº 2011396-52.2014.8.26.0000, cujo
sacramento foi a improcedência (acórdão registrado sob o nº
2014.0000470192.
Exposta a clara convergência para o interesse público e perfeita
harmonia com o ordenamento jurídico, conto com o apoio dos nobres
Pares para a aprovação da matéria.
Sala das Sessões, 17/04/2018
Prof. RAFAEL PURGATO
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PROJETO DE LEI N°. 12.512
(Prefeito Municipal
Altera a Lei 8.763/17, para modificar a reestruturação da Administração Pública.

II – Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças;
(...)” (NR)
“Art. 24. (…)

Art. 1º. Os arts.7º, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35 e 36 da Lei nº 8.763,
de 3 de março de 2017, passam a vigorar com a seguinte redação:

I – Unidade Adjunta de Promoção da Saúde;

“Art. 7º. (…)

II – Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças;

I – Unidades Adjuntas;

III – Departamento de Regulação da Saúde;

(...)” (NR)

(...)” (NR)

“Art. 10. (…)

“Art. 26. (…)

I – Unidade Adjunta de Finanças;
II – Unidade Adjunta de Governo;
III – Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças;
(...)” (NR)

I – Unidade Adjunta de Esporte e Lazer;
II – Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças;
(...)” (NR)
“Art. 28. A Unidade de Gestão de Educação tem por finalidade coordenar as
ações e políticas de educação no Município.” (NR)

“Art. 12. (…)
“Art. 29. (…)

I – Unidade Adjunta de Cidadania;
I – Unidade Adjunta de Gestão da Educação;

II – Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças;
II – Unidade Adjunta Institucional;

(...)” (NR)
III – Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças;

“Art. 13. (…)
(...)” (NR)

I – Unidade Adjunta de Gestão da Informação;
“Art. 31. (…)

II – Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças;
I – Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças;

(...)” (NR)
(...)” (NR)

“Art. 15. (…)
“Art. 33. (…)

I – Unidade Adjunta de Administração;
II – Unidade Adjunta de Gestão de Pessoas;
III – Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças;

I – Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças;
II – Departamento de Inteligência em Assuntos de Segurança Municipal;
(...).” (NR)

(...)” (NR)

“Art. 35. (…)
“Art. 17. A Unidade de Gestão da Casa Civil tem por finalidade coordenar as
ações e políticas de relações institucionais do Poder Executivo com o Poder Legislativo e Conselhos
Municipais, movimentos sociais e demais entes e Poderes da Federação, assim como o
assessoramento ao Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito e a gestão, coordenação e supervisão

I – Unidade Adjunta de Empreendedorismo;
II – Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças;
(...)” (NR)

das atividades burocráticas do Gabinete do Prefeito e as relativas a Convênios e Parcerias,
suportada pela seguinte estrutura orgânica básica:

“Art. 36. (…)

I – Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças;

I – Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças;

II – Núcleo de Articulação de Políticas Públicas;

(...)” (NR)

(…)
VIII – Unidade Adjunta da Casa Civil;
(...)” (NR)

Art. 2º. A Lei nº 8.763, de 2017, passa a vigorar acrescida do art. 43-A, com a seguinte redação:
“Art. 43-A. O servidor público poderá ser designado para prestar serviços em
Unidade de Gestão diferente da sua lo tação , especialmente mediante atuação interseto rial e
cooperação entre os órgãos municipais em plataformas de serviços, para coordenação e integração

“Art. 18. (…)
I – Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças;
(...)” (NR)

da ação governamental da Administração Pública visando o atendimento do interesse público.
Parágrafo único. A designação de que trata este artigo dependerá de anuência
do Gestor da Unidade de lotação e do Gestor da Unidade em que o servidor prestará o serviço, bem
como de deliberação favorável da Unidade de Gestão da Casa Civil.”

“Art. 20. (…)
I – Unidade Adjunta de Obras de Infraestrutura;

Art. 3º. Ficam alteradas as denominações dos cargos de provimento em comissão indicados a
seguir, criados pelo art. 37 da Lei nº 8.763, de 2017:

II – Unidade Adjunta de Manutenção e Serviços Públicos;
III – Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças;

I – na Unidade de Gestão de Governo e Finanças:
IV – Departamento Central de Suprimentos e Serviços;
(...)” (NR)
“Art. 21. (…)

Denominação atual

Nova Denominação

Símbolo

Coordenador Executivo de Finanças

Gestor Adjunto de Finanças

DAC 02

I – Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças;

Coordenador Executivo de Governo

Gestor Adjunto de Governo

DAC 02

(...)” (NR)

Diretor do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças

Diretor do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças

DAC 03

“Art. 22. (…)

Assessor Municipal - I

Assessor de Políticas Governamentais

DAC 04

Assessor Municipal - II

Assessor

DAC 05

I – Unidade Adjunta de Assistência e Desenvolvimento Social;
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II – na Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania:

Denominação atual
Coordenador Executivo de Cidadania
Coordenador do Procon
Diretor do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças

VIII – na Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte:

Nova Denominação

Símbolo

Gestor Adjunto Cidadania

DAC 02

Chefe do Procon

DAC 02

Diretor do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças

DAC 03

Assessor Municipal - I

Assessor de Políticas Governamentais

DAC 04

Assessor Municipal - II

Assessor

DAC 05

Denominação atual

Nova Denominação

Símbolo

Diretor do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças

DAC 03

Assessor Municipal - I

Assessor de Políticas Governamentais

DAC 04

Assessor Municipal - II

Assessor

DAC 05

Diretor do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças

IX – na Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social:
III – na Unidade de Gestão de Inovação e Relação com o Cidadão:

Denominação atual
Nova Denominação

Símbolo

Coordenador Executivo de Gestão da
Informação

Gestor Adjunto de Gestão da
Informação

DAC 02

Coordenador Executivo de Assistência
e Desenvolvimento e Social

Diretor do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças

Diretor do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças

DAC 03

Diretor do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças

Assessor Especial

DAC 03

Assessor de Políticas Governamentais

DAC 04

Denominação atual

Assessor Especial Executivo
Assessor Municipal - I
Assessor Municipal - II

Assessor

Assessor Especial Executivo

DAC 05

Coordenador Executivo de
Administração
Coordenador Executivo de Gestão de
Pessoas
Assessor Especial Executivo
Diretor do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças

Símbolo
DAC 02

Diretor do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças

DAC 03

Assessor Especial

DAC 03

Assessor Municipal - I

Assessor de Políticas Governamentais

DAC 04

Assessor Municipal - II

Assessor

DAC 05

X – na Unidade de Gestão de Promoção da Saúde:

IV – na Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas:

Denominação atual

Nova Denominação
Gestor Adjunto de Assistência e
Desenvolvimento Social

Nova Denominação

Símbolo

Denominação atual

Nova Denominação

Símbolo

Gestor Adjunto de Administração

DAC 02

Coordenador Executivo de Promoção
da Saúde

Gestor Adjunto de Promoção da
Saúde

DAC 02

Gestor Adjunto de Gestão de Pessoas

DAC 02
DAC 03

Diretor do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças

Diretor do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças

DAC 03

Assessor Especial
Diretor do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças

DAC 03

Diretor do Núcleo de Regulação da
Saúde

Diretor do Departamento de
Regulação da Saúde

DAC 03

Assessor Especial

DAC 03

Assessor de Políticas Governamentais

DAC 04

Assessor Municipal - I

Assessor de Políticas Governamentais

DAC 04

Assessor Especial Executivo

Assessor Municipal - II

Assessor

DAC 05

Assessor Municipal - I

V – na Unidade de Gestão da Casa Civil:

XI – na Unidade de Gestão de Esporte e Lazer:
Denominação atual
Coordenador Executivo do
Expediente do Gabinete do Prefeito
Assessor Especial Executivo
Diretor do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças
Coordenador da Defesa Civil
Assessor Municipal - I
Assessor Municipal - II

Nova Denominação

Símbolo

Gestor Adjunto da Casa Civil

DAC 02

Denominação atual

Nova Denominação

Símbolo

Assessor Especial

DAC 03

Coordenador Executivo de Esporte e
Lazer

Gestor Adjunto de Esporte e Lazer

DAC 02

Diretor do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças

DAC 03
DAC 02

Diretor do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças

Diretor do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças

DAC 03

Assessor Especial da Defesa Civil
Assessor de Políticas Governamentais

DAC 04

Assessor Municipal - I

Assessor de Políticas Governamentais

DAC 04

Assessor Municipal - II

Assessor

DAC 05

Assessor

DAC 05

VI – na Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente:

XII - na Unidade de Gestão de Educação:
Denominação atual

Nova Denominação

Símbolo

Diretor do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças

DAC 03

Denominação atual

Assessor Municipal - I

Assessor de Políticas Governamentais

DAC 04

Coordenador Executivo de Gestão da
Educação

Assessor Municipal - II

Assessor

DAC 05

Diretor do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças

VII – na Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Denominação atual

Nova Denominação

Símbolo

Gestor Adjunto de Obras de
Infraestrutura

DAC 02

Coordenador Executivo de
Manutenção e Serviços Públicos

Gestor Adjunto de Manutenção e
Serviços Públicos

DAC 02

Diretor do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças

Diretor do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças

DAC 03

Diretor do Núcleo Central de
Suprimentos e Serviços

Diretor do Departamento de
Suprimentos e Serviços

DAC 03

Assessor Especial Executivo

Assessor Especial

DAC 03

Assessor de Políticas Governamentais

DAC 04

Coordenador Executivo de Obras de
Infraestrutura

Assessor Municipal - I
Assessor Municipal - II

jundiai.sp.gov.br

Assessor

Nova Denominação

Símbolo

Gestor Adjunto da Educação

DAC 02

Coordenador Executivo Institucional

Gestor Adjunto Institucional

DAC 02

Diretor do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças

Diretor do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças

DAC 03

Assessor Municipal - I

Assessor de Políticas Governamentais

DAC 04

Assessor Municipal - II

Assessor

DAC 05

XIII - na Unidade de Gestão da Cultura:

Denominação atual

DAC 05

Nova Denominação

Símbolo

Diretor do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças

DAC 03

Assessor Municipal - I

Assessor de Políticas Governamentais

DAC 04

Assessor Municipal - II

Assessor

DAC 05

Diretor do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças
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XIV - na Unidade de Gestão da Segurança Municipal:

Denominação atual

ANEXO I - ÍNDICE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS DE GESTOR DA UNIDADE

Nova Denominação

Símbolo

Diretor do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças

Diretor do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças

DAC 03

Diretor do Núcleo de Inteligência em
Assuntos de Segurança Municipal

Diretor do Departamento de
Inteligência em Assuntos de
Segurança Municipal

DAC 03

Assessor Municipal - I

Assessor de Políticas Governamentais

DAC 04

Gestor da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia – Secretário
Municipal;

Assessor Municipal - II

Assessor

DAC 05

Gestor da Unidade de Cultura – Secretário Municipal;

Gestor da Unidade da Casa Civil – Secretário Municipal;
Gestor da Unidade de Administração e Gestão de Pessoas – Secretário Municipal;
Gestor da Unidade de Agronegócio, Abastecimento e Turismo – Secretário Municipal;
Gestor da Unidade de Assistência e Desenvolvimento Social – Secretário Municipal;

Gestor da Unidade de Educação – Secretário Municipal;
XV - na Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia:

Gestor da Unidade de Esporte e Lazer – Secretário Municipal;
Gestor da Unidade de Governo e Finanças – Secretário Municipal;
Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos – Secretário Municipal;

Denominação atual

Nova Denominação

Símbolo

Coordenador Executivo de
Empreendedorismo

Gestor Adjunto de
Empreendedorismo

DAC 02

Diretor do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças

DAC 03

Assessor Especial

DAC 03

Gestor da Unidade de Planejamento Urbano e Meio Ambiente – Secretário Municipal;

Diretor do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças
Assessor Especial Executivo

Gestor da Unidade de Inovação e Relação com o Cidadão – Secretário Municipal;
Gestor da Unidade de Mobilidade e Transporte – Secretário Municipal;
Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania – Secretário Municipal;

Assessor Municipal - I

Assessor de Políticas Governamentais

DAC 04

Gestor da Unidade de Promoção da Saúde – Secretário Municipal;

Assessor Municipal - II

Assessor

DAC 05

Gestor da Unidade de Segurança Municipal – Secretário Municipal.

XVI - na Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo.

DESCRIÇÃO DE CARGO

Nova Denominação

Símbolo

CARGO: GESTOR DA UNIDADE DA CASA CIVIL - SECRETÁRIO MUNICIPAL

Diretor do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças

DAC 03

SÍMBOLO: Agente Político - AP

Assessor Municipal - I

Assessor de Políticas Governamentais

DAC 04

Assessor Municipal - II

Assessor

DAC 05

Denominação atual
Diretor do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão da Casa Civil
FORMAÇÃO: Superior Completo
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Art. 4º. Ficam alterados os quantitativos dos cargos de provimento em comissão
Exercer a direção geral da Unidade de Gestão e auxiliar o Chefe do Executivo nos atos de gestão
superior da Administração Municipal de acordo com a política de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do Poder
Executivo Municipal.

indicados a seguir, criados pelo art. 37, incisos V e X, da Lei nº 8.763, de 2017:
I - na Unidade de Gestão da Casa Civil:

Cargo

Símbolo

ATRIBUIÇÕES

Quantidade
De

Para

Assessor Especial

DAC 03

04

05

Assessor de Políticas
Governamentais

DAC 04

10

09

II - na Unidade de Gestão de Promoção da Saúde:

Cargo

Símbolo

Assessor de Políticas
Governamentais

DAC 04



Exercer a gestão e a supervisão geral dos órgãos, pessoal e serviços afetos a sua área de
competência;



Assistir o Prefeito na proposição das políticas e diretrizes a serem adotadas pela sua Unidade de atuação;



Apoiar a elaboração do planejamento governamental e exercer a direção geral, a coordenação e monitoramento da implementação do plano de governo estabelecido pelo Prefeito;



Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Jundiaí.

Quantidade
De

Para

DESCRIÇÃO DE CARGO

02

04

CARGO: GESTOR DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SECRETÁRIO
MUNICIPAL
SÍMBOLO: Agente Político - AP

Art. 5º. Fica criado na estrutura da Prefeitura do Município de Jundiaí, na
Unidade de Gestão de Promoção da Saúde, prevista no art. 37, inciso X, da Lei nº 8.763, de 2017, o

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas

seguinte cargo de provimento em comissão:
FORMAÇÃO: Superior Completo

Denominação

Símbolo

Quantidade

Assessor

DAC 05

02

Art. 6º. Os cargos e as respectivas descrições constantes dos Anexos I, II, III e IV

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Unidade de Gestão e auxiliar o Chefe do Executivo nos atos de gestão
superior da Administração Municipal de acordo com a política de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do Poder
Executivo Municipal.

desta Lei, passam a substituir, respectivamente, os Anexos I (Índice e Descrições dos Cargos de
Gestor da Unidade), II (Tabela de Cargos de Provimento em Comissão), III (Tabela de Vencimentos
dos Cargos de Provimentos em Comissão) e IV (Índice e Descrições dos Cargos de Provimento em

ATRIBUIÇÕES


Exercer a gestão e a supervisão geral dos órgãos, pessoal e serviços afetos a sua área de
competência;



Assistir o Prefeito na proposição das políticas e diretrizes a serem adotadas pela sua Unidade de atuação;



Apoiar a elaboração do planejamento governamental e exercer a direção geral, a coordenação e monitoramento da implementação do plano de governo estabelecido pelo Prefeito;



Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Jundiaí.

Comissão) da Lei nº 8.763, de 2017.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal
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DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: GESTOR DA UNIDADE DE AGRONEGÓCIO, ABASTECIMENTO E TURISMO - SECRETÁRIO MUNICIPAL

CARGO: GESTOR DA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - SECRETÁRIO MUNICIPAL
SÍMBOLO: Agente Político - AP

SÍMBOLO: Agente Político - AP

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e
Turismo
FORMAÇÃO: Superior Completo
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Unidade de Gestão e auxiliar o Chefe do Executivo
nos atos de gestão superior da Administração Municipal de acordo com a política
de governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao
seu cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

FORMAÇÃO: Superior Completo
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Unidade de Gestão e auxiliar o Chefe do Executivo nos atos de gestão
superior da Administração Municipal de acordo com a política de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do Poder
Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES


Exercer a gestão e a supervisão geral dos órgãos, pessoal e serviços afetos a sua área de
competência;



Assistir o Prefeito na proposição das políticas e diretrizes a serem adotadas pela sua Unidade de atuação;



Apoiar a elaboração do planejamento governamental e exercer a direção geral, a coordenação e monitoramento da implementação do plano de governo estabelecido pelo Prefeito;



Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Jundiaí.

 Exercer a gestão e a supervisão geral dos órgãos, pessoal e serviços afetos a sua área de competência;
 Assistir o Prefeito na proposição das políticas e diretrizes a serem adotadas pela sua Unidade de atuação;
 Apoiar a elaboração do planejamento governamental e exercer a direção
geral, a coordenação e monitoramento da implementação do plano de governo estabelecido pelo Prefeito;

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: GESTOR DA UNIDADE DE CULTURA - SECRETÁRIO MUNICIPAL
SÍMBOLO: Agente Político - AP
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Cultura
FORMAÇÃO: Superior Completo

 Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo
76 da Lei Orgânica do Município de Jundiaí.

DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Unidade de Gestão e auxiliar o Chefe do Executivo nos atos de gestão
superior da Administração Municipal de acordo com a política de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do Poder
Executivo Municipal.

CARGO: GESTOR DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL

ATRIBUIÇÕES


Exercer a gestão e a supervisão geral dos órgãos, pessoal e serviços afetos a sua área de
competência;



Assistir o Prefeito na proposição das políticas e diretrizes a serem adotadas pela sua Unidade de atuação;



Apoiar a elaboração do planejamento governamental e exercer a direção geral, a coordenação e monitoramento da implementação do plano de governo estabelecido pelo Prefeito;



Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei
Orgânica do Município de Jundiaí.

SÍMBOLO: Agente Político - AP
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social
FORMAÇÃO: Superior Completo
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: GESTOR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO MUNICIPAL
SÍMBOLO: Agente Político - AP

Exercer a direção geral da Unidade de Gestão e auxiliar o Chefe do Executivo nos atos de gestão
superior da Administração Municipal de acordo com a política de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do Poder
Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a gestão e a supervisão geral dos órgãos, pessoal e serviços afetos a sua área de
competência;
 Assistir o Prefeito na proposição das políticas e diretrizes a serem adotadas pela sua Unidade de atuação;
 Apoiar a elaboração do planejamento governamental e exercer a direção geral, a coordenação e monitoramento da implementação do plano de governo estabelecido pelo Prefeito;
 Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Jundiaí.
jundiai.sp.gov.br

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Educação
FORMAÇÃO: Superior Completo
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Unidade de Gestão e auxiliar o Chefe do Executivo nos atos de gestão
superior da Administração Municipal de acordo com a política de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do Poder
Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES


Exercer a gestão e a supervisão geral dos órgãos, pessoal e serviços afetos a sua área de
competência;



Assistir o Prefeito na proposição das políticas e diretrizes a serem adotadas pela sua Unidade de atuação;



Apoiar a elaboração do planejamento governamental e exercer a direção geral, a coordenação e monitoramento da implementação do plano de governo estabelecido pelo Prefeito;



Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei
Orgânica do Município de Jundiaí.
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DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: GESTOR DA UNIDADE DE ESPORTE E LAZER - SECRETÁRIO MUNICIPAL

CARGO: GESTOR DA UNIDADE DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO - SECRETÁRIO
MUNICIPAL

SÍMBOLO: Agente Político - AP
SÍMBOLO: Agente Político - AP

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Esporte e Lazer
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Inovação e Relação com o Cidadão

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Unidade de Gestão e auxiliar o Chefe do Executivo nos atos de gestão
superior da Administração Municipal de acordo com a política de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do Poder
Executivo Municipal.

DESCRIÇÃO SUMARIA

Exercer a direção geral da Unidade de Gestão e auxiliar o Chefe do Executivo nos atos de gestão
superior da Administração Municipal de acordo com a política de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do Poder
Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES



Exercer a gestão e a supervisão geral dos órgãos, pessoal e serviços afetos a sua área de
competência;



Exercer a gestão e a supervisão geral dos órgãos, pessoal e serviços afetos a sua área de
competência;



Assistir o Prefeito na proposição das políticas e diretrizes a serem adotadas pela sua Unidade de atuação;



Assistir o Prefeito na proposição das políticas e diretrizes a serem adotadas pela sua Unidade de atuação;



Apoiar a elaboração do planejamento governamental e exercer a direção geral, a coordenação e monitoramento da implementação do plano de governo estabelecido pelo Prefeito;



Apoiar a elaboração do planejamento governamental e exercer a direção geral, a coordenação e monitoramento da implementação do plano de governo estabelecido pelo Prefeito;



Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei
Orgânica do Município de Jundiaí.



Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Jundiaí.

DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

CARGO: GESTOR DA UNIDADE DE MOBILIDADE E TRANSPORTE - SECRETÁRIO MUNICIPAL

SÍMBOLO: Agente Político - AP

SÍMBOLO: Agente Político - AP

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Governo e Finanças

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Unidade de Gestão e auxiliar o Chefe do Executivo nos atos de gestão
superior da Administração Municipal de acordo com a política de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do Poder
Executivo Municipal.

Exercer a direção geral da Unidade de Gestão e auxiliar o Chefe do Executivo nos atos de gestão
superior da Administração Municipal de acordo com a política de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do Poder
Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES

Exercer a gestão e a supervisão geral dos órgãos, pessoal e serviços afetos a sua área de
competência;



Exercer a gestão e a supervisão geral dos órgãos, pessoal e serviços afetos a sua área de
competência;





Assistir o Prefeito na proposição das políticas e diretrizes a serem adotadas pela sua Unidade de atuação;



Assistir o Prefeito na proposição das políticas e diretrizes a serem adotadas pela sua Unidade de atuação;



Apoiar a elaboração do planejamento governamental e exercer a direção geral, a coordenação e monitoramento da implementação do plano de governo estabelecido pelo Prefeito;



Apoiar a elaboração do planejamento governamental e exercer a direção geral, a coordenação e monitoramento da implementação do plano de governo estabelecido pelo Prefeito;



Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Jundiaí.



Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Jundiaí.
DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: GESTOR DA UNIDADE DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – SECRETÁRIO MUNICIPAL

CARGO: GESTOR DA UNIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA - SECRETÁRIO MUNICIPAL
SÍMBOLO: Agente Político - AP

SÍMBOLO: Agente Político - AP
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania
FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Unidade de Gestão e auxiliar o Chefe do Executivo nos atos de gestão
superior da Administração Municipal de acordo com a política de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do Poder
Executivo Municipal.

Exercer a direção geral da Unidade de Gestão e auxiliar o Chefe do Executivo nos atos de gestão
superior da Administração Municipal de acordo com a política de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do Poder
Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES


Exercer a gestão e a supervisão geral dos órgãos, pessoal e serviços afetos a sua área de
competência;



Assistir o Prefeito na proposição das políticas e diretrizes a serem adotadas pela sua Unidade de atuação;



Apoiar a elaboração do planejamento governamental e exercer a direção geral, a coordenação e monitoramento da implementação do plano de governo estabelecido pelo Prefeito;



Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei
Orgânica do Município de Jundiaí.

jundiai.sp.gov.br



Exercer a gestão e a supervisão geral dos órgãos, pessoal e serviços afetos a sua área de
competência;



Assistir o Prefeito na proposição das políticas e diretrizes a serem adotadas pela sua Unidade de atuação;



Apoiar a elaboração do planejamento governamental e exercer a direção geral, a coordenação e monitoramento da implementação do plano de governo estabelecido pelo Prefeito;



Referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito, pertinentes à sua área de atuação;



Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Jundiaí.
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ANEXO II – TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGO: GESTOR DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE –
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Símbol
o

Denominação

SÍMBOLO: Agente Político - AP

01

Comandante da Guarda Municipal

DAC-01

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

Assessor Especial da Aglomeração Urbana de Jundiaí

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Assessor Especial da Defesa Civil
Assessor Especial de Cooperação Internacional

FORMAÇÃO: Superior Completo

Assessor Especial de Relacionamento Com a Comunidade

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessor Especial do Prefeito
Assessor Especial para Assuntos de Segurança Pública
Assessor Especial para Assuntos Legislativos

Exercer a direção geral da Unidade de Gestão e auxiliar o Chefe do Executivo nos atos de
gestão superior da Administração Municipal de acordo com a política de governo,
comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para
com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

Chefe do PROCON
Gestor Adjunto da Casa Civil
Gestor Adjunto da Educação
Gestor Adjunto de Administração

ATRIBUIÇÕES

24

Gestor Adjunto de Assistência e Desenvolvimento Social



Exercer a gestão e a supervisão geral dos órgãos, pessoal e serviços afetos a sua área
de competência;



Assistir o Prefeito na proposição das políticas e diretrizes a serem adotadas pela sua
Unidade de atuação;

Gestor Adjunto de Empreendedorismo



Apoiar a elaboração do planejamento governamental e exercer a direção geral, a coordenação e monitoramento da implementação do plano de governo estabelecido pelo
Prefeito;

Gestor Adjunto de Finanças



DAC-02

Gestor Adjunto de Cidadania

Gestor Adjunto de Esporte e Lazer

Gestor Adjunto de Gestão da Informação
Gestor Adjunto de Gestão de Pessoas

Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Jundiaí.

Gestor Adjunto de Governo
Gestor Adjunto de Obras de Infraestrutura
Gestor Adjunto de Promoção da Saúde

DESCRIÇÃO DE CARGO

Gestor Adjunto Institucional

CARGO: GESTOR DA UNIDADE DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - SECRETÁRIO MUNICIPAL
114

SÍMBOLO: Agente Político - AP

DAC-03

Assessor de Políticas de Direitos Humanos
Assessor de Políticas para a Juventude

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

Assessor de Políticas para as Mulheres

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Promoção da Saúde

Assessor de Políticas para Diversidade Sexual
Assessor de Políticas para Igualdade Racial

FORMAÇÃO: Superior Completo

Assessor de Políticas para o Idoso

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessor de Políticas para Pessoa com Deficiência
Assessor Especial

Exercer a direção geral da Unidade de Gestão e auxiliar o Chefe do Executivo nos atos de gestão
superior da Administração Municipal de acordo com a política de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do Poder
Executivo Municipal.

Assessor Especial de Projetos Esportivos
Assessor Especial do Vice-Prefeito
Controlador Geral do Município
Corregedor Geral da Guarda Municipal

ATRIBUIÇÕES

Diretor da Unidade Central de Entregas



Exercer a gestão e a supervisão geral dos órgãos, pessoal e serviços afetos a sua área de
competência;

Diretor da Unidade Central de Parcerias Estratégicas



Assistir o Prefeito na proposição das políticas e diretrizes a serem adotadas pela sua Unidade de atuação;

Diretor do Centro de Línguas e de Tecnologia da Informação



Apoiar a elaboração do planejamento governamental e exercer a direção geral, a coordenação e monitoramento da implementação do plano de governo estabelecido pelo Prefeito;

Diretor do Departamento Administrativo do Paço



Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Jundiaí.

Diretor da Unidade Central de Planejamento e Governança

Diretor do Complexo FEPASA

Diretor do Departamento de Abastecimento
Diretor do Departamento de Administração de Pessoal
Diretor do Departamento de Administração Financeira

DESCRIÇÃO DE CARGO

Diretor do Departamento de Agronegócio

CARGO: GESTOR DA UNIDADE DE SEGURANÇA MUNICIPAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL

Diretor do Departamento de Alimentação e Nutrição

SÍMBOLO: Agente Político - AP

Diretor do Departamento de Apoio aos Conselhos e Entidades

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

Diretor do Departamento de Apoio Parlamentar
Diretor do Departamento de Assistência e Segurança do Trabalho

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Segurança Municipal
FORMAÇÃO: Superior Completo

Diretor do Departamento de Assuntos Fundiários
Diretor do Departamento de Atenção Ambulatorial e Hospitalar

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Diretor do Departamento de Atenção Básica à Saúde
Diretor do Departamento de Cerimonial

Exercer a direção geral da Unidade de Gestão e auxiliar o Chefe do Executivo nos atos de
gestão superior da Administração Municipal de acordo com a política de governo,
comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para
com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

Diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia
Diretor do Departamento de Compras Governamentais
Diretor do Departamento de Comunicação
Diretor do Departamento de Consultoria Jurídica
Diretor do Departamento de Contabilidade

ATRIBUIÇÕES


Exercer a gestão e a supervisão geral dos órgãos, pessoal e serviços afetos a sua área
de competência;



Assistir o Prefeito na proposição das políticas e diretrizes a serem adotadas pela sua
Unidade de atuação;



Apoiar a elaboração do planejamento governamental e exercer a direção geral, a coordenação e monitoramento da implementação do plano de governo estabelecido pelo
Prefeito;



Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Jundiaí.

jundiai.sp.gov.br

Diretor do Departamento de Contratações
Diretor do Departamento de Convênios e Parcerias
Diretor do Departamento de Cultura
Diretor do Departamento de Desenvolvimento do Servidor
Diretor do Departamento de Educação de Jovens e Adultos
Diretor do Departamento de Educação Inclusiva
Diretor do Departamento de Educação Infantil
Diretor do Departamento de Engenharia de Mobilidade
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Diretor do Departamento de Ensino Fundamental

ANEXO IV - INDICE E DESCRIÇÕES DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
(Anexo XIX da Lei 7.827 de 29 de março de 2012)

Diretor do Departamento de Esporte Adaptado
Diretor do Departamento de Esporte de Formação e Rendimento

Assessor

Diretor do Departamento de Esporte Educacional e Participação

Assessor de Políticas de Direitos Humanos

Diretor do Departamento de Fiscalização Tributária

Assessor de Políticas Governamentais

Diretor do Departamento de Fomento à Industria

Assessor de Políticas para a Juventude
Assessor de Políticas para as Mulheres

Diretor do Departamento de Fomento à Leitura e Literatura
Diretor do Departamento de Fomento ao Comércio e Serviços

Assessor de Políticas para Diversidade Sexual

Diretor do Departamento de Fomento ao Turismo

Assessor de Políticas para Igualdade Racial

Diretor do Departamento de Formação

Assessor de Políticas para o Idoso

Diretor do Departamento de Iluminação Pública

Assessor de Políticas para Pessoa com Deficiência

Diretor do Departamento de Infraestrutura Urbana

Assessor Especial

Diretor do Departamento de Inteligência em Assuntos de Segurança

Assessor Especial da Aglomeração Urbana de Jundiaí

Municipal

Assessor Especial da Defesa Civil

Diretor do Departamento de Licenciamento de Obras e Instalações

Assessor Especial de Cooperação Internacional

Diretor do Departamento de Limpeza Pública

Assessor Especial de Projetos Esportivos

Diretor do Departamento de Logística e Suprimentos

Assessor Especial de Relacionamento Com a Comunidade

Diretor do Departamento de Meio Ambiente

Assessor Especial do Prefeito

Diretor do Departamento de Museus

Assessor Especial do Vice-Prefeito

Diretor do Departamento de Obras e Manutenção Escolar

Assessor Especial para Assuntos de Segurança Pública

Diretor do Departamento de Obras Públicas

Assessor Especial para Assuntos Legislativos

Diretor do Departamento de Orçamento

Chefe do PROCON

Diretor do Departamento de Parques, Jardins e Praças

Comandante da Guarda Municipal

Diretor do Departamento de Patrimônio Histórico

Controlador Geral do Município

Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças

Corregedor Geral da Guarda Municipal

Diretor do Departamento de Projetos Urbanos

Diretor da Unidade Central de Entregas

Diretor do Departamento de Proteção Social Básica

Diretor da Unidade Central de Parcerias Estratégicas

Diretor do Departamento de Proteção Social Especial

Diretor da Unidade Central de Planejamento e Governança

Diretor do Departamento de Receita Tributária

Diretor do Centro de Línguas e de Tecnologia da Informação

Diretor do Departamento de Regulação da Saúde

Diretor do Complexo FEPASA

Diretor do Departamento de Suprimentos e Serviços

Diretor do Departamento Administrativo do Paço

Diretor do Departamento de Teatros

Diretor do Departamento de Abastecimento

Diretor do Departamento de Trânsito
Diretor do Departamento de Transporte Público

Diretor do Departamento de Administração de Pessoal

Diretor do Departamento de Urbanismo

Diretor do Departamento de Administração Financeira
Diretor do Departamento de Agronegócio

Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde

Diretor do Departamento de Alimentação e Nutrição

Diretor do Departamento de Vigilância Social

Diretor do Departamento de Apoio aos Conselhos e Entidades

Diretor do Departamento de Zeladoria e Conservação

Diretor do Departamento de Apoio Parlamentar

Diretor do Departamento do Bem Estar Animal

Diretor do Departamento de Assistência e Segurança do Trabalho

Diretor do Departamento Financeiro

Diretor do Departamento de Assuntos Fundiários

Diretor do Departamento Jurídico do Contencioso

Diretor do Departamento de Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Diretor do Departamento para Assuntos de Cidadania
Diretor do Fundo Social de Solidariedade

Diretor do Departamento de Atenção Básica à Saúde

Ouvidor Municipal

Diretor do Departamento de Cerimonial

Sub-Comandante da Guarda Municipal

Diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia

117

Assessor de Políticas Governamentais

DAC-04

68

Assessor

DAC-05

Procurador do Município Chefe da Procuradoria e Consultoria Jurídica

Procurador do Município Chefe da Procuradoria Judicial

Diretor do Departamento de Comunicação
Diretor do Departamento de Consultoria Jurídica

Procurador do Município Chefe da Procuradoria Fiscal
05

Diretor do Departamento de Compras Governamentais

Diretor do Departamento de Contabilidade
PMC

Procurador do Município Chefe da Procuradoria para Licitações e
Contratos Administrativos
Procurador do Município Chefe para Assuntos de Cidadania

Diretor do Departamento de Contratações
Diretor do Departamento de Convênios e Parcerias
Diretor do Departamento de Cultura
Diretor do Departamento de Desenvolvimento do Servidor

ANEXO III - TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Diretor do Departamento de Educação de Jovens e Adultos
Diretor do Departamento de Educação Inclusiva
Diretor do Departamento de Educação Infantil

CARGOS EM COMISSÃO
símbolo
DAC-00
DAC-01
DAC-02
DAC-03
DAC-04
DAC-05
jundiai.sp.gov.br

vencimentobase
R$ 17.397,16
R$ 17.397,16
R$ 13.886,94
R$ 10.186,42
R$ 5.507,31
R$ 3.142,10

Diretor do Departamento de Engenharia de Mobilidade
Diretor do Departamento de Ensino Fundamental
Diretor do Departamento de Esporte Adaptado
Diretor do Departamento de Esporte de Formação e Rendimento
Diretor do Departamento de Esporte Educacional e Participação
Diretor do Departamento de Fiscalização Tributária
Diretor do Departamento de Fomento à Industria
Diretor do Departamento de Fomento à Leitura e Literatura
Diretor do Departamento de Fomento ao Comércio e Serviços
Diretor do Departamento de Fomento ao Turismo
Diretor do Departamento de Formação
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Diretor do Departamento de Iluminação Pública
Diretor do Departamento de Infraestrutura Urbana

Diretor do Departamento de Inteligência em Assuntos de Segurança Municipal
Diretor do Departamento de Licenciamento de Obras e Instalações
Diretor do Departamento de Limpeza Pública
Diretor do Departamento de Logística e Suprimentos
Diretor do Departamento de Meio Ambiente

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: ASSESSOR
SÍMBOLO: DAC-05
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
FORMAÇÃO: Ensino Médio ou Técnico
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão
SUBORDINAÇÃO: Prefeito ou Gestor da Unidade

Diretor do Departamento de Museus

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Diretor do Departamento de Obras e Manutenção Escolar
Diretor do Departamento de Obras Públicas
Diretor do Departamento de Orçamento
Diretor do Departamento de Parques, Jardins e Praças
Diretor do Departamento de Patrimônio Histórico

Realizar atividades de assessoramento ao Chefe do Executivo e ao Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, no atendimento e comunicação com os diversos segmentos da
sociedade civil para, em consonância com as políticas governo, obter informações
necessárias para subsidiar as decisões de governo, comprometendo-se a preservar a
relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do Poder
Executivo Municipal.

Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças
Diretor do Departamento de Projetos Urbanos

ATRIBUIÇÕES

Diretor do Departamento de Proteção Social Básica
Diretor do Departamento de Proteção Social Especial
Diretor do Departamento de Receita Tributária



Assistir o Prefeito ou o Gestor da Unidade - Secretário Municipal, a que estiver
subordinado, no fomento à interlocução entre o poder público e a sociedade civil;



Colaborar na recepção das informações do público em geral, ouvindo-o e dando
encaminhamentos pertinentes com as diretrizes governamentais.

Diretor do Departamento de Regulação da Saúde
Diretor do Departamento de Suprimentos e Serviços
Diretor do Departamento de Teatros
Diretor do Departamento de Trânsito
Diretor do Departamento de Transporte Público
Diretor do Departamento de Urbanismo
Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde
Diretor do Departamento de Vigilância Social

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: ASSESSOR DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS
SÍMBOLO: DAC-03
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão da Casa Civil
FORMAÇÃO: Superior Desejável
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil
DESCRIÇÃO SUMARIA

Diretor do Departamento de Zeladoria e Conservação
Diretor do Departamento do Bem Estar Animal
Diretor do Departamento Financeiro
Diretor do Departamento Jurídico do Contencioso

Realizar atividades de assessoramento para a satisfação das necessidades do Chefe do
Executivo e do Gestor da Unidade – Secretário Municipal, em consonância com as
políticas de governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao
seu cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

Diretor do Departamento para Assuntos de Cidadania
Diretor do Fundo Social de Solidariedade
Gestor Adjunto da Casa Civil

ATRIBUIÇÕES


Assessorar o Gestor da Unidade – Secretário Municipal na direção geral, orientação e
coordenação das ações, programas e políticas relacionadas aos direitos humanos;



Assessorar no acompanhamento e elaboração de leis municipais que tratem dos
direitos humanos;

Gestor Adjunto de Assistência e Desenvolvimento Social



Incentivar a realização de campanhas visando à promoção dos direitos humanos;

Gestor Adjunto de Cidadania



Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

Gestor Adjunto da Educação
Gestor Adjunto de Administração

Gestor Adjunto de Empreendedorismo
Gestor Adjunto de Esporte e Lazer
Gestor Adjunto de Finanças
Gestor Adjunto de Gestão da Informação
Gestor Adjunto de Gestão de Pessoas
Gestor Adjunto de Governo
Gestor Adjunto de Manutenção e Serviços Públicos
Gestor Adjunto de Obras de Infraestrutura

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: ASSESSOR DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
SÍMBOLO: DAC-04
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão
FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Prefeito ou Gestor da Unidade
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Gestor Adjunto de Promoção da Saúde
Gestor Adjunto Institucional
Ouvidor Municipal
Procurador do Município Chefe da Procuradoria e Consultoria Jurídica

Realizar atividades de assessoramento ao Chefe do Executivo e ao Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Procurador do Município Chefe da Procuradoria Fiscal
Procurador do Município Chefe da Procuradoria Judicial

ATRIBUIÇÕES

Procurador do Município Chefe da Procuradoria para Licitações e Contratos
Administrativos



Procurador do Município Chefe para Assuntos de Cidadania



Sub-Comandante da Guarda Municipal

jundiai.sp.gov.br



Assistir o Prefeito ou o Gestor da Unidade - Secretário Municipal, a que estiver subordinado, no planejamento e organização de ações gerenciais da Unidade para o cumprimento de suas funções e metas consoantes a política de governo;
Auxiliar e orientar o superior hierárquico nas decisões relacionadas à sua área de atuação e de acordo com as competências da Unidade de Gestão;
Assessorar em outras atividades afins, legais ou delegadas.
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PODER LEGISLATIVO
DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE

CARGO: ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA IGUALDADE RACIAL

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão da Casa Civil

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão da Casa Civil

FORMAÇÃO: Superior Desejável

FORMAÇÃO: Superior Desejável

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil
DESCRIÇÃO SUMARIA

DESCRIÇÃO SUMARIA

Realizar atividades de assessoramento para a satisfação das necessidades do Chefe do
Executivo e do Gestor da Unidade – Secretário Municipal, em consonância com as
políticas de governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao
seu cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

Realizar atividades de assessoramento para a satisfação das necessidades do Chefe do
Executivo e do Gestor da Unidade – Secretário Municipal, em consonância com as
políticas de governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao
seu cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES



Assessorar o Gestor da Unidade – Secretário Municipal na direção geral, orientação e
coordenação das ações, dos programas e políticas relacionadas à juventude;



Assessorar o Gestor da Unidade – Secretário Municipal na direção geral, orientação e
coordenação das ações, programas e políticas relacionadas à igualdade racial



Assessorar no acompanhamento e elaboração de leis municipais que tratem dos
direitos da população jovem;



Assessorar no acompanhamento e elaboração de leis municipais que tratem dos
direitos dos grupos étnico-raciais;



Incentivar a realização de campanhas de apoio a participação política da juventude;





Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

Incentivar a realização de campanhas visando à promoção da igualdade e a proteção
dos direitos de grupos étnico-raciais afetados pela discriminação;



Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

CARGO: ASSESSOR DE POLITICAS PARA O IDOSO

SÍMBOLO: DAC-03
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão da Casa Civil

SÍMBOLO: DAC-03
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão da Casa Civil

FORMAÇÃO: Superior Desejável
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil
DESCRIÇÃO SUMARIA

FORMAÇÃO: Superior Desejável
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil
DESCRIÇÃO SUMARIA

Realizar atividades de assessoramento para a satisfação das necessidades do Chefe do
Executivo e do Gestor da Unidade – Secretário Municipal, em consonância com as
políticas de governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao
seu cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

Realizar atividades de assessoramento para a satisfação das necessidades do Chefe do
Executivo e do Gestor da Unidade – Secretário Municipal, em consonância com as
políticas de governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao
seu cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES






ATRIBUIÇÕES

Assessorar o Gestor da Unidade – Secretário Municipal na direção geral, orientação e
coordenação das ações, programas e políticas relacionadas à garantia dos direitos da
mulher;



Assessorar o Gestor da Unidade – Secretário Municipal na direção geral, orientação e
coordenação das ações, programas e políticas relacionadas ao idoso;

Assessorar no acompanhamento e elaboração de leis municipais que tratem dos
direitos da mulher;



Assessorar no acompanhamento e elaboração de leis municipais que tratem do idoso;



Incentivar a realização de campanhas visando à valorização e prestigio ao idoso;



Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

Incentivar a realização de campanhas visando à promoção da cidadania feminina e da
equidade entre os sexos;
Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO
DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: ASSESSOR DE POLÍTICAS PARA DIVERSIDADE SEXUAL
SÍMBOLO: DAC-03

CARGO: ASSESSOR DE POLITICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
SÍMBOLO: DAC-03
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Casa Civil
FORMAÇÃO: Superior Desejável

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão da Casa Civil
FORMAÇÃO: Superior Desejável
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil

DESCRIÇÃO SUMARIA

DESCRIÇÃO SUMARIA

Realizar atividades de assessoramento para a satisfação das necessidades do Chefe do
Executivo e do Gestor da Unidade – Secretário Municipal, em consonância com as políticas
de governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e
existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

Realizar atividades de assessoramento para a satisfação das necessidades do Chefe do
Executivo e do Gestor da Unidade – Secretário Municipal, em consonância com as
políticas de governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao
seu cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES



Assessorar o Gestor da Unidade – Secretário Municipal na direção geral, orientação e
coordenação das ações, programas e políticas relacionadas à integração da pessoa
com deficiência;



Assessorar o Gestor da Unidade – Secretário Municipal na direção geral, orientação e
coordenação das ações, programas e políticas relacionadas à diversidade sexual;



Assessorar no acompanhamento e elaboração de leis municipais que tratem dos direitos
da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais;



Assessorar no acompanhamento e elaboração de leis municipais que tratem dos
direitos da pessoa com deficiência;



Incentivar a realização de campanhas visando à promoção dos direitos desta
população;



Incentivar a realização de campanhas visando à prevenção de deficiências e à
promoção dos direitos da pessoa com deficiência;



Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.



Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DA DEFESA CIVIL

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC - 02

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão
FORMAÇÃO: Superior Desejável

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão da Casa Civil
FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Prefeito ou Gestor da Unidade

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Realizar atividades de assessoramento especial em assuntos estratégicos para a
condução das políticas de governo, auxiliando o gestor público na definição de
diretrizes, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo
e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

DESCRIÇÃO SUMARIA

Assessoramento especial para a formulação, junto ao Chefe do Executivo e ao Gestor da
Unidade – Secretário Municipal, das políticas públicas de governo, relacionadas à Defesa
Civil.

ATRIBUIÇÕES
 Participar na formulação e implementação de políticas públicas, projetos e normas
relativas à demanda de sua Unidade assessorando nas ações que levem à
concretização do Plano de Governo;
 Ser o elo entre o Chefe do Executivo, Gestor da Unidade - Secretário Municipal e os demais
órgãos envolvidos nas ações governamentais, a fim de manter de forma crescente a perfeita
viabilização dos programas executado da Unidade de Gestão;

 Assessorar em outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO

ATRIBUIÇÕES
 Assessorar os projetos da Defesa Civil em consonância com a legislação vigente e a política de governo;
 Assessorar as ações de defesa civil em suas diversas fases de atividades, atuando nos
eventos danosos e nas situações de calamidades, aplicando as medidas necessárias de
socorro, assistenciais e recuperativas;
 Ser o elo entre os diversos órgãos quando da ocorrência de situações de desastre;
 Atuar junto à comunidade população vitimada e os diversos órgãos, desenvolvendo a
qualidade e eficiência dos planos já implantados;
 Assessorar o Prefeito ou o Gestor da Unidade - Secretário Municipal com as informações essenciais para a condução em situação de emergência e desastre;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DA AGLOMERAÇÃO URBANA DE JUNDIAÍ
SÍMBOLO: DAC-02

DESCRIÇÃO DE CARGO

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão da Casa Civil

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

FORMAÇÃO: Superior Desejável

SÍMBOLO: DAC-02

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO SUMARIA

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão da Casa Civil
FORMAÇÃO: Superior Completo

Realizar atividades de assessoramento especial para a satisfação das necessidades do
Chefe do Executivo e do Gestor da Unidade – Secretário Municipal, em consonância com
as políticas de governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao
seu cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Assessorar no planejamento regional para o desenvolvimento socioeconômico e a
melhoria da qualidade de vida;
 Prestar assessoria na cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante a
descentralização, articulação e integração dos órgãos e entidades da Administração
Direta e Indireta com atuação na região, visando ao máximo o aproveitamento dos
recursos públicos a ela destinados;
 Assessorar no incentivo a utilização racional do território, dos recursos naturais e
culturais, e a proteção do meio ambiente, mediante o controle da implantação de
empreendimentos públicos e privados na região;
 Prestar assessoria na promoção da integração do planejamento e da execução das
funções públicas de interesse comum aos entes públicos atuantes na região;
 Assessorar na busca da redução das desigualdades regionais;
 Assessorar o Prefeito, representando-o no Conselho de Desenvolvimento da
Aglomeração Urbana de Jundiaí na forma e condições previstas no artigo 6º da Lei
Complementar Estadual nº 1.146 de 24 de agosto de 2011;

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

jundiai.sp.gov.br

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil
DESCRIÇÃO SUMARIA

Realizar atividades de assessoramento especial para a satisfação das necessidades do
Chefe do Executivo e do Gestor da Unidade – Secretário Municipal, em consonância com
as políticas de governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao
seu cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Assessorar no relacionamento com instituições, empresas e organizações,
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo
desenvolvimento seja do interesse do Município;
 Assistir na realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações,
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, conforme a política de governo;
 Assessorar o Gestor da Unidade – Secretário Municipal na análise da viabilidade de
realização de projetos internacionais;
 Assumir funções de representação do Município, em assuntos internacionais, sempre
que para isso for designado pelo Prefeito ou Gestor da Unidade – Secretário Municipal;
 Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas.

Assinado Digitalmente

Imprensa Oficial do Município de Jundiaí
Edição 4390 | 20 de abril de 2018
Prefeitura
de Jundiaí

Página 52

PODER LEGISLATIVO
DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE PROJETOS ESPORTIVOS
SÍMBOLO: DAC-03

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO
SÍMBOLO: DAC-02

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Esporte e Lazer

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão da Casa Civil

FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Esporte e Lazer
DESCRIÇÃO SUMARIA

FORMAÇÃO: Superior Desejável
SUBORDINAÇÃO: Prefeito
DESCRIÇÃO SUMARIA

Realizar atividades de assessoramento especial para a satisfação das necessidades do
Chefe do Executivo e do Gestor da Unidade – Secretário Municipal, em consonância com
as políticas de governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao
seu cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

Realizar atividades de assessoramento especial para a satisfação das necessidades do
Chefe do Executivo e do Gestor da Unidade – Secretário Municipal, em consonância com
as políticas de governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao
seu cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

 Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Gestor da Unidade Secretário Municipal;

ATRIBUIÇÕES

 Propor meios de captação de recursos públicos e privados para a Unidade de Gestão
de Esporte e Lazer;

 Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Prefeito;

 Coordenar o desenvolvimento de projetos de lei de iniciativa municipal relacionados à
sua área de atuação;

 Assessorar no acompanhamento da implementação de políticas, programas e ações de
acordo com a política de governo;

 Planejar e executar a avaliação dos eventos esportivos da Unidade;

 Representar o Prefeito, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou
cerimônias;

 Estudar e propor ações de “marketing esportivo” e dos demais eventos da Unidade;
 Assessorar o Gestor da Unidade - Secretário Municipal na formulação e implementação
de políticas, projetos e normas relativas à demanda de Esporte e Lazer do Município;

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE
SÍMBOLO: DAC-02

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO VICE-PREFEITO
SÍMBOLO: DAC-03
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão da Casa Civil
FORMAÇÃO: Superior Desejável

FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Realizar atividades de assessoramento especial para a satisfação das necessidades do
Chefe do Executivo e do Gestor da Unidade – Secretário Municipal, em consonância com
as políticas de governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao
seu cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

SUBORDINAÇÃO: Vice Prefeito
DESCRIÇÃO SUMARIA

Realizar atividades de assessoramento especial para a satisfação das necessidades do
Chefe do Executivo e do Gestor da Unidade – Secretário Municipal, em consonância com
as políticas de governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao
seu cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, especialmente nas relações com a comunidade;

ATRIBUIÇÕES
 Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Vice Prefeito;

 Planejar e organizar as atividades de relacionamento com a comunidade, em todos os
Departamentos da Unidade de Gestão;

 Assessorar no acompanhamento da implementação de políticas, programas e ações de
acordo com a política de governo;

 Organizar a interlocução entre o Poder Público e a sociedade civil com a função de
acompanhar a execução das políticas públicas setoriais relacionadas à competência da
Unidade de Gestão;

 Representar o Vice Prefeito, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou
cerimônias;

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

CARGO: CHEFE DO PROCON
SÍMBOLO: DAC-02

SÍMBOLO: DAC-02

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão da Casa Civil

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania
DESCRIÇÃO SUMARIA

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil
DESCRIÇÃO SUMARIA

Realizar atividades de assessoramento especial para a satisfação das necessidades do
Chefe do Executivo e do Gestor da Unidade – Secretário Municipal, em consonância com
as políticas de governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao
seu cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

Chefiar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua
área de atuação, propondo ações que visem ao atendimento das diretrizes da política de
governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e
existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES


ATRIBUIÇÕES
 Coordenar os projetos especiais da política de governo desenvolvidas na Unidade de
Gestão da Casa Civil;
 Articular as políticas de segurança e ações sociais, priorizando a prevenção e buscando
atingir as causas que levam à violência, sem abrir mão das estratégias de ordenamento
social;
 Coordenar as ações que levam à concretização do plano de governo previamente estabelecido;
 Atuar junto à comunidade, através de suas lideranças, desenvolvendo a qualidade e eficiência dos planos já implantados e promovendo a ligação Poder Público e Comunidade;
 Coordenar as novas relações da comunidade com a Segurança Pública, pautadas pela
cidadania e prevenção, garantindo o reconhecimento da guarda e tornando-se referência para a construção da cultura de não violência;
 Articular junto às forças de segurança pública;
 Coordenar as ações do GGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal);
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.










Chefiar os programas, ações, serviços e metas sob a responsabilidade da Unidade de
Gestão;
Exercer a direção geral, coordenação, planejamento, supervisão e fiscalização das
ações da Política de Defesa dos Direitos do Consumidor, no Município nos termos da
legislação vigente e de acordo com a política de governo;
Elaborar e editar atos normativos internos para controle, organização e aperfeiçoamento
dos serviços desenvolvidos nos órgãos vinculados;
Supervisionar a política de comunicação que vise à informação, conscientização e
motivação do consumidor através dos meios de comunicação;
Orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas
afetos à Unidade, em consonância com as diretrizes do Procon Nacional e Estadual;
Promover a integração sistêmica dos programas, ações e serviços da sua Unidade e
Plataforma a que está vinculada com as demais Unidades de Gestão (UG) e
Plataformas;
Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL
SÍMBOLO: DAC-01

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL PARA ASSUNTOS LEGISLATIVOS

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Segurança Municipal
FORMAÇÃO: Superior Desejável

SÍMBOLO: DAC-02
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ocupar cargo efetivo e estável na carreira da Guarda
Municipal no cargo de Inspetor ou Subinspetor

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão da Casa Civil

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Segurança Municipal
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

FORMAÇÃO: Superior Desejável
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil
DESCRIÇÃO SUMARIA

Realizar atividades de assessoramento especial para a satisfação das necessidades do
Chefe do Executivo e do Gestor da Unidade – Secretário Municipal, em consonância com
as políticas de governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao
seu cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

Exercer a direção geral, a coordenação dos programas e atividades a cargo do órgão sob
sua direção.

ATRIBUIÇÕES


Comandar a Guarda Municipal de Jundiaí, técnica, administrativa, operacional e
disciplinarmente;



Representar a Guarda Municipal em todos os assuntos relativos à Corporação;



Cumprir e fazer cumprir as determinações legais determinadas pelo Prefeito Municipal e
pelo Gestor da Unidade de Gestão relativas aos serviços da Guarda Municipal;



 Assistir ao Gestor da Unidade - Secretário Municipal e ao Chefe do Executivo, nos
assuntos relacionados à sua área de atuação;

Aprovar normas, planos e diretrizes operacionais e de ensino, que permitam a
consecução dos objetivos da Guarda Municipal;



Nomear ou designar comissões que se tornem necessárias ao bom andamento dos
serviços da Guarda Municipal;

 Planejar e coordenar as ações de interesse da Administração Municipal, no que se
refere à elaboração de projetos de lei;



Propor e acompanhar a aplicação de penalidades cabíveis aos Guardas Municipais que
infringirem o Regulamento Disciplinar;



Agir de forma ética e criar condições para que seus subordinados também o façam,
visando ao crescimento, desenvolvimento e reconhecimento da Guarda Municipal;



Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

ATRIBUIÇÕES

 Coordenar e acompanhar as ações de sua competência, necessárias ao alcance das
metas estabelecidas, participando da discussão de assuntos relacionados ao Poder
Legislativo;
 Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com
relação às suas pretensões;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

jundiai.sp.gov.br

Assinado Digitalmente

Imprensa Oficial do Município de Jundiaí
Edição 4390 | 20 de abril de 2018
Prefeitura
de Jundiaí

Página 54

PODER LEGISLATIVO

SÍMBOLO: DAC-03

DESCRIÇÃO DE CARGO

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
FORMAÇÃO: Superior completo em Direito, Contabilidade, Administração ou Economia

CARGO: DIRETOR DA UNIDADE CENTRAL DE ENTREGAS

REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ocupar cargo efetivo no Município e ser estável

SÍMBOLO: DAC-03

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil
DESCRIÇÃO SUMARIA

Controlar, fiscalizar, prestar assistência imediata e assessoramento técnico com o objetivo
de executar as atividades de controle interno no âmbito da Administração Pública Municipal
promovendo acompanhamento de atos e decisões exarados pela Administração, mediante
a emissão de relatórios periódicos e arquivamento das análises realizadas, bem como na
realização de auditorias e inspeções.

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Governo e Finanças
FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Governo e Finanças
DESCRIÇÃO SUMARIA

ATRIBUIÇÕES


Atender às consultas relacionadas às questões de ordem administrativa e contábil da
Administração Direta e Indireta do Município;



Determinar medidas que visem à melhoria do serviço público municipal, com a
expedição de portarias, instruções normativas, orientações técnicas, recomendações,
pareceres e publicações de demais atos que visem uniformizar os procedimentos
relacionados ao registro, guarda, uso, movimentação e controle de bens e valores;



Prevenir e detectar irregularidades, erros ou falhas, através de auditorias normais, de
caráter contínuo, rotineiro e sistemático, previamente programadas, ou auditorias
especiais ou extraordinárias, na apuração de denúncias ou suspeitas;



Proceder ao controle e à fiscalização com atuações prévias, concomitantes e
posteriores aos atos administrativos visando à avaliação da ação governamental e da
gestão fiscal dos administradores por intermédio da fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, à legitimidade, à
economicidade, à aplicação das subvenções e à renúncia de receitas;



Promover a apuração, de oficio ou mediante provocação, das irregularidades de que
tiver conhecimento, relativas à lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público;



Propor a abertura de procedimento administrativo disciplinar para a apuração de
irregularidades;



Verificar a aplicação correta dos recursos financeiros disponíveis bem como a probidade
e a regularidade das operações realizadas;



Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 74 da
Constituição Federal, artigo 35 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 58 da
Lei Orgânica de Jundiaí.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre as entregas de
projetos e programas municipais, de acordo com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CORREGEDOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL
SÍMBOLO: DAC-03

CARGO: DIRETOR DA UNIDADE CENTRAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Segurança Municipal
FORMAÇÃO: Superior Completo preferencialmente com formação em Direito
REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ocupar cargo efetivo na Guarda Municipal e ser estável
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Segurança Municipal
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção da Corregedoria Geral da Guarda Municipal, sendo responsável pela sua
fiscalização e controle interno, nos termos da legislação vigente, bem como propor
soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo

ATRIBUIÇÕES


Assistir o Comando da Guarda Municipal nos assuntos disciplinares, que demandam
aplicação de penalidade, na forma prevista no Regulamento Disciplinar da Guarda;



Manifestar-se sobre assuntos de natureza disciplinar, que devam ser submetidos à
apreciação do Comandante;



Planejar, coordenar e supervisionar as atividades da Corregedoria Geral;



Apreciar e encaminhar as representações que lhe forem dirigidas, relativamente à
atuação irregular de servidores integrantes do quadro de pessoal da Guarda Municipal,
bem como propor ao Comandante a instauração de sindicâncias e inquéritos
administrativos para a apuração de infrações aos referidos servidores;



Determinar a realização de correições extraordinárias nas unidades da Guarda
Municipal remetendo relatório reservado ao Comandante;



Remeter ao Comandante relatório circunstanciado sobre a situação penal e funcional
dos servidores integrantes do quadro de pessoal da Guarda Municipal em estágio
probatório propondo, se o caso, a instauração de procedimento especial, observada a
legislação pertinente;



Verificar a pertinência de denúncias, reclamações e representações recebidas através
da Ouvidoria do Município;



Julgar os recursos de classificação e reclassificação de comportamento dos servidores
integrantes do quadro de pessoal da Guarda Municipal;



Executar outras atividades afins, legais ou delegadas.
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SÍMBOLO: DAC-03
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Governo e Finanças
FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Governo e Finanças
DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre as parcerias
estratégicas municipais, de acordo com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DA UNIDADE CENTRAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA

CARGO: DIRETOR DO COMPLEXO FEPASA

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Governo e Finanças

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Cultura

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Governo e Finanças

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Cultura

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre planejamento e
governança, de acordo com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre o gerenciamento
do Complexo Fepasa, de acordo com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO CENTRO DE LÍNGUAS E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO PAÇO

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Educação

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Desejável

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Educação

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Administração e Gestão de Pessoas

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre o estudo das
línguas e tecnologia da informação, de acordo com a legislação vigente e a política de
governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

jundiai.sp.gov.br

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a administração
do Paço Municipal, de acordo com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Governo e Finanças

FORMAÇÃO: Superior Desejável

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Agronegócio, Abastecimento e Turismo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Governo e Finanças

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre o abastecimento
do Município, de acordo com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre administração
financeira, de acordo com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
SÍMBOLO: DAC-03

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO
SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas
FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo
FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Administração e Gestão de Pessoas
DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Agronegócio, Abastecimento e Turismo
DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a administração
de pessoal, de acordo com a legislação vigente e a política de governo;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre o agronegócio no
Município, de acordo com a política de governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO PARLAMENTAR

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Educação

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão da Casa Civil
FORMAÇÃO: Superior Desejável

FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Educação

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil
DESCRIÇÃO SUMARIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a alimentação e
nutrição, de acordo com a legislação vigente e a política de governo;



Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre assuntos que
carecem de apoio parlamentar, de acordo com a política de governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;



Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;



Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;



Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;



Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;



Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO AOS CONSELHOS E ENTIDADES

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E SEGURANÇA DO
TRABALHO

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão da Casa Civil

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Administração e Gestão de Pessoas

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES


Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a segurança e
medicina do trabalho para o servidor, de acordo com a legislação vigente e a política de
governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;



Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;



Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;



Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;



Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.



Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre os conselhos e
entidades municipais, de acordo com a legislação vigente e a política de governo;
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DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Promoção da Saúde

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Promoção da Saúde

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre assuntos
fundiários, de acordo com a política de governo;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a atenção básica
à saúde, de acordo com a legislação vigente e com a política de governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao atendimento de
políticas públicas;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;


Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
SÍMBOLO: DAC-03

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL
SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Promoção da Saúde
FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Inovação e Relação com o Cidadão
FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Promoção da Saúde
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Inovação e Relação com o Cidadão
DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre atenção
ambulatorial e hospitalar, de acordo com a legislação vigente e a política de governo;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre o cerimonial dos
eventos municipais, de acordo com a política de governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia
FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Inovação e Relação com o Cidadão
FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Inovação e Relação com o Cidadão
DESCRIÇÃO SUMARIA

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia
DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES


Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a comunicação
institucional, de acordo com a política de governo;



Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;



Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;



Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;



Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;



Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre o
desenvolvimento da ciência e tecnologia no Município, de acordo com a política de
governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA JURÍDICA
SÍMBOLO: DAC-03

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania
FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas

REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ocupar cargo efetivo e estável de Procurador do
Município
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania

FORMAÇÃO: Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Administração e Gestão de Pessoas
DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES


Exercer a direção geral, coordenação, planejamento e a fiscalização dos programas e
atividades da Procuradoria e Consultoria Jurídica e da Procuradoria para Licitações e
Contratos Administrativos;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre compras
governamentais, de acordo a legislação vigente e com a política de governo;



Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Gestor da Unidade - Secretário
Municipal;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;



Distribuir os serviços aos órgãos vinculados, bem como estudar e tomar medidas para
racionalizar métodos de trabalho e garantir a eficiência e a eficácia dos processos;



Preparar e propor ao Gestor da Unidade - Secretário Municipal, na época própria,
cronograma de atividades programadas para o ano seguinte com a indicação dos
órgãos responsáveis pela execução;



Despachar e visar manifestações expedidas pelos órgãos vinculados;



Fazer elaborar estudos e pareceres em processos encaminhados pelo Gestor da
Unidade - Secretário Municipal;



Dirigir e supervisionar a execução dos serviços administrativo-judiciários dos órgãos
vinculados quanto à regularidade dos atos processuais e ao cumprimento das normas e
diretrizes da administração superior;

ATRIBUIÇÕES

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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 Manter e zelar pelo contato institucional com os representantes do Poder Legislativo,
Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria do Estado,
Procuradorias Municipais e demais órgãos oficiais nos assuntos relacionados às suas
atribuições, comparecendo nas reuniões agendadas ou despachando os expedientes
necessários junto à respectiva Autoridade, sob pedido e supervisão do Gestor da
Unidade;
 Fornecer Gestor da Unidade - Secretário Municipal, nos prazos estabelecidos, subsídios
destinados ao acompanhamento, avaliação e revisão dos programas e projetos pelos
quais é responsável, em conformidade com a política de governo;
 Propor à Administração Pública cursos de capacitação e aperfeiçoamento necessários
ao bom andamento da Procuradoria e Consultoria Jurídica e da Procuradoria para
Licitações e Contratos;
 Proceder à distribuição especial dos trabalhos, quando conveniente ou necessário ao
serviço;
 Proceder à lotação dos Procuradores do Município e demais servidores nas respectivas
Procuradorias;
 Promover a uniformização dos procedimentos a serem aplicados no âmbito da
Procuradoria e Consultoria e Jurídica e da Procuradoria para Licitações e Contratos
Administrativos, consultando-se previamente os respectivos Procuradores-Chefes;
 Decidir sobre qualquer outra matéria de interesse exclusivo das suas respectivas áreas
de atuação, ressalvada a competência privativa do Gestor da Unidade;
 Submeter à apreciação do Gestor da Unidade - Secretário Municipal os casos em que
dele for a competência, fornecendo os elementos necessários para decisão;
 Solicitar e acompanhar o levantamento de dados para avaliação do desempenho dos
órgãos vinculados e aperfeiçoamento do trâmite de processos e o planejamento
estratégico da atuação da Unidade;
 Indicar ao Gestor da Unidade - Secretário Municipal nomes dos servidores subordinados
para compor comissões, grupos de trabalho e Conselhos;
 Elaborar e propor atos normativos internos para controle, organização e
aperfeiçoamento dos serviços desenvolvidos nos órgãos vinculados;

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SÍMBOLO: DAC-03
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Governo e Finanças
FORMAÇÃO: Superior Completo em Ciências Contábeis, com inscrição no órgão de
classe
REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ocupar cargo efetivo no Município e ser estável
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Governo e Finanças
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre contabilidade do
Município, de acordo com a legislação vigente e a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Realizar atendimentos de munícipes e servidores municipais, com a finalidade de
fornecer orientação jurídica sobre processos relacionados à sua área de atuação;
 Elaborar as avaliações de desempenho dos Procuradores-Chefes da Procuradoria e
Consultoria Jurídica e da Procuradoria para Licitações e Contratos Administrativos;
 Reunir-se com os Procuradores-Chefes da Procuradoria e Consultoria Jurídica e da
Procuradoria para Licitações e Contratos Administrativos com o objetivo de tratar de
assuntos correlatos, submetendo, se necessário, para deliberação final do Gestor da
Unidade;
 Confeccionar o relatório anual da Unidade de Gestão no que se refere às atividades das
Procuradorias vinculadas no intuito de confeccionar estatísticas e indicadores de
desempenho;

 Propor à Administração Pública a elaboração de Súmula Administrativa, na forma da
legislação específica;
 Promover, em conjunto com os demais diretores da Unidade de Gestão, bem como com
os Procuradores-Chefes das Procuradorias vinculadas, o intercâmbio de informações
para integração e uniformização dos diversos procedimentos administrativos-judiciáriosprocessuais;
 Coordenar e despachar o pagamento da verba honorária devida aos Procuradores do
Município em exercício na Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania,
submetendo de imediato o apurado ao respectivo Gestor da Unidade - Secretário
Municipal;
 Auxiliar, naquilo que lhe for demandado e autorizado pelo Gestor da Unidade Secretário Municipal, os demais Diretores
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÕES
SÍMBOLO: DAC-03
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas
FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Administração e Gestão de Pessoas
DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento das
diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade – Secretário
Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a preservar a
relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo
Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre as contratações
municipais, de acordo a legislação vigente e com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos ao
Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao atendimento de
políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas
afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Casa Civil

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Administração e Gestão Pessoas

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Administração e Gestão de Pessoas

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre convênios e
parcerias, de acordo com a legislação vigente e a política de governo;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre o
desenvolvimento de pessoal, de acordo com a política de governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
SÍMBOLO: DAC-03

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Cultura
FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Educação
FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Cultura
DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Educação
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a cultura no
Município, de acordo com a política de governo;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a educação de
jovens e adultos, de acordo com a legislação vigente e a política de governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MOBILIDADE

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Educação

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão Mobilidade e Transporte

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Educação

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Mobilidade e Transporte

DESCRIÇÃO SUMARIA

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a educação
inclusiva, de acordo com a legislação vigente e a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a engenharia de
mobilidade, de acordo com a legislação vigente e a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SÍMBOLO: DAC-03

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Educação
FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Educação
FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Educação
DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Educação
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a educação
infantil, de acordo com a legislação vigente e a política de governo;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre o ensino
fundamental, de acordo com a legislação vigente e a política de governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE ADAPTADO

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE EDUCACIONAL E PARTICIPAÇÃO

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Esporte e Lazer

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão Esporte e Lazer

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Esporte e Lazer

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Esporte e Lazer
DESCRIÇÃO SUMARIA

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre esporte adaptado,
de acordo com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre o esporte
educacional e participação, de acordo com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DE FORMAÇÃO E RENDIMENTO

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Governo e Finanças

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão Esporte e Lazer

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ocupar cargo efetivo no Município e ser estável

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Esporte e Lazer

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Governo e Finanças

DESCRIÇÃO SUMARIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre esporte formação
e alto rendimento, de acordo com a política de governo;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a fiscalização

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO À INDÚSTRIA

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia

FORMAÇÃO: Superior Desejável

FORMAÇÃO: Superior Desejável

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia

DESCRIÇÃO SUMARIA

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre fomento às
indústrias no Município, de acordo com a política de governo;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre o fomento ao
comércio e serviços no Município, de acordo com a política de governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO À LEITURA E LITERATURA

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TURISMO

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Educação

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Agronegócio Abastecimento e Turismo

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Educação

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Agronegócio, Abastecimento e Turismo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre o fomento à
leitura e literatura, de acordo com a política de governo;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre o fomento ao
turismo, de acordo com a política de governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Educação

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Educação

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre capacitação e
formação, de acordo com a política de governo;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a infraestrutura
urbana Municipal, de acordo com a política de governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SÍMBOLO: DAC-03

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA EM ASSUNTOS DE
SEGURANÇA MUNICIPAL
SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos
FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Segurança Municipal
FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Segurança Municipal
DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a iluminação
pública, de acordo com a política de governo;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre inteligência em
assuntos de segurança municipal, de acordo com a política de governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS E
INSTALAÇÕES
SÍMBOLO: DAC-03

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS
SÍMBOLO: DAC-03
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

FORMAÇÃO: Superior Desejável

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Administração e Gestão de Pessoas

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

DESCRIÇÃO SUMARIA

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre o licenciamento
de obras e instalações, de acordo com a legislação vigente e a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a logística e
armazenamento de materiais, de acordo com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

FORMAÇÃO: Superior Desejável

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a limpeza pública,
de acordo com a política de governo;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre o meio ambiente,
de acordo com a legislação vigente e com a política de governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com
as autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

jundiai.sp.gov.br

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MUSEUS

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Cultura

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Cultura

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre os museus
municipais, de acordo com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre as obras públicas,
de acordo com a legislação vigente e a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO ESCOLAR

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Educação

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Governo e Finanças
FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Educação
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Governo e Finanças
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre obras e
manutenção escolar, de acordo com a política de governo;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre orçamento
público, de acordo com a legislação vigente e a política de governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PARQUES, JARDINS E PRAÇAS

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças da Unidade

FORMAÇÃO: Superior Desejável

FORMAÇÃO: Superior completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre os parques,
jardins e praças, de acordo com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre as atividades de
planejamento, gestão e finanças dos Departamentos da Unidade, de acordo com a
política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO
SÍMBOLO: DAC-03

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS URBANOS
SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Cultura
FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Cultura
DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre o patrimônio
histórico Municipal, de acordo com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre os projetos
urbanos municipais, de acordo com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTÁRIA

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Governo e Finanças

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Assistência e Desenvolvimento Social

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Governo e Finanças

DESCRIÇÃO SUMARIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a proteção social
básica, de acordo com a legislação vigente e a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre receita tributária
municipal, de acordo com a legislação e a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DA SAÚDE

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Promoção da Saúde

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Assistência e Desenvolvimento Social

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Promoção da Saúde

DESCRIÇÃO SUMARIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a proteção social
especial, de acordo com a legislação vigente e a política de governo;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre regulação da
saúde, de acordo com legislação vigente e a política de governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão Mobilidade e Transporte

FORMAÇÃO: Superior Desejável

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Mobilidade e Transporte

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre os suprimentos e
serviços municipais, de acordo com a política de governo;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre trânsito do
Município, de acordo com a política de governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TEATROS

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO
SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Cultura

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão Mobilidade e Transporte

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Cultura

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Mobilidade e Transporte

DESCRIÇÃO SUMARIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre os teatros, de
acordo com a política de governo;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre transporte
público, de acordo com a política de governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SOCIAL

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social
FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Assistência e Desenvolvimento Social
DESCRIÇÃO SUMARIA

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre o urbanismo do
Município, de acordo com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a vigilância social,
de acordo com a legislação vigente e a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Promoção da Saúde

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Desejável

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Promoção da Saúde

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a vigilância em
saúde, de acordo com a legislação vigente e a política de governo;

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre a zeladoria e
conservação municipal, de acordo com a política de governo;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR ANIMAL

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: DAC-03

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Promoção da Saúde
FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Promoção da Saúde

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

DESCRIÇÃO SUMARIA

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES



Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre as finanças do
órgão, de acordo com a legislação vigente e com a política de governo

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre o bem estar
animal, de acordo com a política de governo;



 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;

Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;



Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;



Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;

 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;



Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;



Exercer atividades tarefas afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO

 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO CONTENCIOSO

DESCRIÇÃO DE CARGO

SÍMBOLO: DAC-03

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

SÍMBOLO: DAC-03

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMAÇÃO: Superior Completo

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Educação

REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ocupar cargo efetivo e estável de Procurador do
Município

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Educação

DESCRIÇÃO SUMARIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES


Exercer a direção geral, coordenação, planejamento e a fiscalização dos programas e
atividades da Procuradoria Judicial e da Procuradoria Fiscal;



Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Gestor da Unidade - Secretário
Municipal;



Distribuir os serviços aos órgãos vinculados, bem como estudar e tomar medidas para
racionalizar métodos de trabalho e garantir a eficiência e a eficácia dos processos;



Preparar e propor ao Gestor da Unidade - Secretário Municipal, na época própria,
cronograma de atividades programadas para o ano seguinte com a indicação dos
órgãos responsáveis pela execução;



Despachar e visar manifestações expedidas pelos órgãos vinculados;



Fazer elaborar estudos e pareceres em processos encaminhados pelo Gestor da
Unidade - Secretário Municipal;



Coordenar e supervisionar a execução dos serviços administrativo-judiciários dos
órgãos vinculados quanto à regularidade dos atos processuais e ao cumprimento das
normas e diretrizes da política de governo;



Manter e zelar pelo contato institucional com os representantes do Poder Legislativo,

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre as finanças do
órgão, de acordo com a legislação vigente e a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria do Estado,
Procuradorias Municipais e demais órgãos oficiais nos assuntos relacionados às suas
atribuições, comparecendo nas reuniões agendadas ou despachando os expedientes
necessários junto à respectiva Autoridade, sob pedido e supervisão do Gestor da
Unidade - Secretário Municipal;
 Fornecer ao Gestor da Unidade - Secretário Municipal, nos prazos estabelecidos,
subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação e revisão dos programas e
projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de governo;
 Propor à Administração Pública cursos de capacitação e aperfeiçoamento necessários
ao bom andamento da Procuradoria Judicial e da Procuradoria Fiscal;
 Proceder à distribuição especial dos trabalhos, quando conveniente ou necessário ao
serviço;
 Proceder à lotação dos Procuradores do Município e demais servidores nas respectivas
Procuradorias;
 Promover a uniformização dos procedimentos a serem aplicados no âmbito da
Procuradoria Judicial e da Procuradoria Fiscal, consultando-se previamente os
respectivos Procuradores-Chefes;
 Decidir sobre qualquer outra matéria de interesse exclusivo das suas respectivas áreas
de atuação, ressalvada a competência privativa do Gestor da Unidade - Secretário
Municipal;
 Submeter à apreciação do Gestor da Unidade - Secretário Municipal os casos em que
dele for a competência, fornecendo os elementos necessários para decisão;
 Solicitar e acompanhar o levantamento de dados para avaliação do desempenho dos
órgãos vinculados e aperfeiçoamento do trâmite de processos e o planejamento
estratégico da atuação da Unidade;
 Indicar ao Gestor da Unidade - Secretário Municipal os nomes dos servidores
subordinados para compor comissões, grupos de trabalho e Conselhos;
 Elaborar e propor atos normativos internos para controle, organização e
aperfeiçoamento dos serviços desenvolvidos nos órgãos vinculados;
 Realizar atendimentos de munícipes e servidores municipais, com a finalidade de
fornecer orientação jurídica sobre processos relacionados à sua área de atuação;
 Elaborar as avaliações de desempenho dos Procuradores-Chefes da Procuradoria
Judicial e da Procuradoria Fiscal;
 Reunir-se com os Procuradores-Chefes da Procuradoria Judicial e da Procuradoria
Fiscal com o objetivo de tratar de assuntos correlatos, submetendo, se necessário, para
deliberação final do Gestor da Unidade - Secretário Municipal;
 Elaborar relatório anual da Unidade de Gestão no que se refere às atividades das
Procuradorias vinculadas no intuito de confeccionar estatísticas e indicadores de
desempenho;
 Propor à Administração Pública a elaboração de Súmula Administrativa, na forma da
legislação específica;
 Promover, em conjunto com os demais diretores da Unidade de Gestão, bem como com
os Procuradores-Chefes das Procuradorias vinculadas, o intercâmbio de informações
para integração e uniformização dos diversos procedimentos administrativos-judiciáriosprocessuais;
 Promover o aperfeiçoamento e coordenar a implantação dos sistemas informatizados
utilizados pela Unidade de Gestão nos processos judiciais ou utilizados em processos
administrativos afetos às Procuradoria Judicial e Procuradoria Fiscal;
 Coordenar e despachar o pagamento da verba honorária devida aos Procuradores do
Município em exercício na Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania,
submetendo de imediato o apurado ao respectivo Gestor da Unidade - Secretário
Municipal;
 Auxiliar, naquilo que lhe for demandado e autorizado pelo Gestor da Unidade Secretário Municipal, os demais Diretores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO PARA ASSUNTOS DE CIDADANIA
SÍMBOLO: DAC-03
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania
FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre assuntos de
cidadania, de acordo com a legislação e a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
SÍMBOLO: DAC-03
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Fundo Social de Solidariedade
FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil
DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento
das diretrizes estabelecidas pelo Chefe do Executivo e pelo Gestor da Unidade –
Secretário Municipal, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Chefe do
Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre os assuntos do
Fundo Social de Solidariedade, de acordo com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
ao Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao
atendimento de políticas públicas;
 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e
metas afetos ao Departamento;
 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento da Administração Municipal;
 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com as
autoridades superiores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: GESTOR ADJUNTO DA CASA CIVIL

CARGO: GESTOR ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

SÍMBOLO: DAC-02

SÍMBOLO: DAC-02

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão da Casa Civil

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Desejável

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade da Casa Civil

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Administração e Gestão de Pessoas
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

DESCRIÇÃO SUMARIA

Conduzir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área
de atuação, propondo ações que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo,
comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para
com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

Conduzir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área
de atuação, propondo ações que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo,
comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para
com o Chefe do Poder Executivo Municipal.
ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES
 Conduzir os programas, ações, serviços e metas sob a responsabilidade da Unidade de
Gestão;
 Orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas
afetos à Unidade;
 Promover a integração sistêmica dos programas, ações e serviços da sua Unidade e
Plataforma a que está vinculada com as demais Unidades de Gestão (UG) e
Plataformas;
 Representar o Gestor da Unidade- Secretário Municipal nos assuntos afetos a sua área
de atuação, comprometendo-se a zelar pela relação de confiança inerente ao seu cargo
e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal;
 Exercer outras atividades afins e delegadas.

 Conduzir os programas, ações, serviços e metas sob a responsabilidade da Unidade de
Gestão, especialmente sobre a administração da Prefeitura, dentro dos prazos previstos
para execução;
 Orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas
afetos à Unidade;
 Promover a integração sistêmica dos programas, ações e serviços da sua Unidade e
Plataforma a que está vinculada com as demais Unidades de Gestão (UG) e
Plataformas;
 Representar o Gestor da Unidade- Secretário Municipal nos assuntos afetos a sua área
de atuação, comprometendo-se a zelar pela relação de confiança inerente ao seu cargo
e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: GESTOR ADJUNTO DA EDUCAÇÃO

CARGO: GESTOR ADJUNTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SÍMBOLO: DAC-02
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Educação

SÍMBOLO: DAC-02
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Educação
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Assistência e Desenvolvimento Social
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Conduzir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua
área de atuação, propondo ações que visem ao atendimento das diretrizes da política de
governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e
existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Conduzir os programas, ações, serviços e metas sob a responsabilidade da Unidade de
Gestão, especialmente sobre a gestão da educação;
 Orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas
afetos à Unidade;
 Promover a integração sistêmica dos programas, ações e serviços da sua Unidade e
Plataforma a que está vinculada com as demais Unidades de Gestão (UG) e
Plataformas;
 Representar o Gestor da Unidade- Secretário Municipal nos assuntos afetos a sua área
de atuação, comprometendo-se a zelar pela relação de confiança inerente ao seu cargo
e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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Conduzir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua
área de atuação, propondo ações que visem ao atendimento das diretrizes da política de
governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e
existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.
ATRIBUIÇÕES
 Conduzir os programas, ações, serviços e metas sob a responsabilidade da Unidade de
Gestão, dentro dos prazos previstos para execução;
 Orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas
afetos à Unidade;
 Promover a integração sistêmica dos programas, ações e serviços da sua Unidade e
Plataforma a que está vinculada com as demais Unidades de Gestão (UG) e
Plataformas;
 Representar o Gestor da Unidade- Secretário Municipal nos assuntos afetos a sua área
de atuação, comprometendo-se a zelar pela relação de confiança inerente ao seu cargo
e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: GESTOR ADJUNTO DE CIDADANIA

CARGO: GESTOR ADJUNTO DE ESPORTE E LAZER

SÍMBOLO: DAC-02

SÍMBOLO: DAC-02

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Esporte e Lazer

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade Negócios Jurídicos e Cidadania

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Esporte e Lazer
DESCRIÇÃO SUMARIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Conduzir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua
área de atuação, propondo ações que visem ao atendimento das diretrizes da política de
governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e
existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

Conduzir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua
área de atuação, propondo ações que visem ao atendimento das diretrizes da política de
governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e
existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.
ATRIBUIÇÕES

ATRIBUIÇÕES
 Conduzir os programas, ações, serviços e metas sob a responsabilidade da Unidade de
Gestão, dentro dos prazos previstos para execução;
 Orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas
afetos à Unidade;
 Promover a integração sistêmica dos programas, ações e serviços da sua Unidade e
Plataforma a que está vinculada com as demais Unidades de Gestão (UG) e
Plataformas;
 Representar o Gestor da Unidade- Secretário Municipal nos assuntos afetos a sua área
de atuação, comprometendo-se a zelar pela relação de confiança inerente ao seu cargo
e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Conduzir os programas, ações, serviços e metas sob a responsabilidade da Unidade de
Gestão, dentro dos prazos previstos para execução;
 Orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas
afetos à Unidade;
 Promover a integração sistêmica dos programas, ações e serviços da sua Unidade e
Plataforma a que está vinculada com as demais Unidades de Gestão (UG) e
Plataformas;
 Prestar assistência e despachar o expediente de sua área diretamente com as
autoridades superiores;
 Avaliar o desempenho da Unidade, bem como assessorar o Gestor da Unidade –
Secretário Municipal e o Prefeito, quando necessário, sobre a área de atuação da UG;
 Representar o Gestor da Unidade- Secretário Municipal nos assuntos afetos a sua área
de atuação, comprometendo-se a zelar pela relação de confiança inerente ao seu cargo
e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: GESTOR ADJUNTO DE EMPREENDEDORISMO

DESCRIÇÃO DE CARGO

SÍMBOLO: DAC-02

CARGO: GESTOR ADJUNTO DE FINANÇAS

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

SÍMBOLO: DAC-02

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Governo e Finanças

FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia
DESCRIÇÃO SUMARIA

Conduzir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área
de atuação, propondo ações que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo,
comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para
com o Chefe do Poder Executivo Municipal.
ATRIBUIÇÕES
 Conduzir os programas, ações, serviços e metas sob a responsabilidade da Unidade de
Gestão;
 Orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas afetos
à Unidade;
 Promover a integração sistêmica dos programas, ações e serviços da sua Unidade e
Plataforma a que está vinculada com as demais Unidades de Gestão (UG) e
Plataformas;
 Representar o Gestor da Unidade- Secretário Municipal nos assuntos afetos a sua área
de atuação, comprometendo-se a zelar pela relação de confiança inerente ao seu cargo
e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal;
 Exercer outras atividades afins e delegadas.
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FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Governo e Finanças
DESCRIÇÃO SUMARIA

Conduzir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua
área de atuação, propondo ações que visem ao atendimento das diretrizes da política de
governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e
existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Conduzir os programas, ações, serviços e metas sob a responsabilidade da Unidade
de Gestão; especialmente sobre as finanças municipais, dentro dos prazos previstos
para execução;
 Orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas
afetos à Unidade;
 Promover a integração sistêmica dos programas, ações e serviços da sua Unidade e
Plataforma a que está vinculada com as demais Unidades de Gestão (UG) e
Plataformas;
 Representar o Gestor da Unidade- Secretário Municipal nos assuntos afetos a sua
área de atuação, comprometendo-se a zelar pela relação de confiança inerente ao seu
cargo e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: GESTOR ADJUNTO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

CARGO: GESTOR ADJUNTO DE GOVERNO

SÍMBOLO: DAC-02

SÍMBOLO: DAC-02

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Inovação e Relação com o Cidadão

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Governo e Finanças

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Inovação e Relação com o Cidadão

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Governo e Finanças

DESCRIÇÃO SUMARIA

Conduzir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua
área de atuação, propondo ações que visem ao atendimento das diretrizes da política de
governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e
existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

DESCRIÇÃO SUMARIA

Conduzir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área
de atuação, propondo ações que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo,
comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para
com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Conduzir os programas, ações, serviços e metas sob a responsabilidade da Unidade de
Gestão;
 Orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas
afetos à Unidade;
 Promover a integração sistêmica dos programas, ações e serviços da sua Unidade e
Plataforma a que está vinculada com as demais Unidades de Gestão (UG) e
Plataformas;
 Representar o Gestor da Unidade- Secretário Municipal nos assuntos afetos a sua área
de atuação, comprometendo-se a zelar pela relação de confiança inerente ao seu cargo
e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

ATRIBUIÇÕES
 Conduzir os programas, ações, serviços e metas sob a responsabilidade da Unidade de
Gestão; especialmente sobre as diretrizes do governo, dentro dos prazos previstos para
execução;
 Orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas
afetos à Unidade;
 Promover a integração sistêmica dos programas, ações e serviços da sua Unidade e
Plataforma a que está vinculada com as demais Unidades de Gestão (UG) e
Plataformas;
 Representar o Gestor da Unidade- Secretário Municipal nos assuntos afetos a sua área
de atuação, comprometendo-se a zelar pela relação de confiança inerente ao seu cargo
e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: GESTOR ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: GESTOR ADJUNTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

SÍMBOLO: DAC-02
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas

SÍMBOLO: DAC-02
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos

FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Administração e Gestão de Pessoas
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

FORMAÇÃO: Superior Desejável
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Conduzir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua
área de atuação, propondo ações que visem ao atendimento das diretrizes da política de
governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e
existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

Conduzir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua
área de atuação, propondo ações que visem ao atendimento das diretrizes da política de
governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e
existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Conduzir os programas, ações, serviços e metas sob a responsabilidade da Unidade de
Gestão, especialmente sobre a gestão de pessoas, dentro dos prazos previstos para
execução;
 Orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas
afetos à Unidade;
 Promover a integração sistêmica dos programas, ações e serviços da sua Unidade e
Plataforma a que está vinculada com as demais Unidades de Gestão (UG) e
Plataformas;
 Representar o Gestor da Unidade- Secretário Municipal nos assuntos afetos a sua área
de atuação, comprometendo-se a zelar pela relação de confiança inerente ao seu cargo
e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal;
 Exercer outras atividades afins e delegadas.
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ATRIBUIÇÕES
 Conduzir os programas, ações, serviços e metas sob a responsabilidade da Unidade de
Gestão, especialmente sobre a manutenção e serviços públicos, dentro dos prazos
previstos;
 Orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas
afetos à Unidade;
 Promover a integração sistêmica dos programas, ações e serviços da sua Unidade e
Plataforma a que está vinculada com as demais Unidades de Gestão (UG) e
Plataformas;
 Representar o Gestor da Unidade- Secretário Municipal nos assuntos afetos a sua área
de atuação, comprometendo-se a zelar pela relação de confiança inerente ao seu cargo
e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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PODER LEGISLATIVO
DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: GESTOR ADJUNTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

CARGO: GESTOR ADJUNTO INSTITUCIONAL
SÍMBOLO: DAC-02

SÍMBOLO: DAC-02

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Educação

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Educação
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Conduzir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua
área de atuação, propondo ações que visem ao atendimento das diretrizes da política de
governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e
existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

Conduzir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua
área de atuação, propondo ações que visem ao atendimento das diretrizes da política de
governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e
existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES



ATRIBUIÇÕES
 Conduzir os programas, ações, serviços e metas sob a responsabilidade da Unidade de
Gestão, especialmente sobre as obras de infraestrutura, dentro dos prazos previstos;
 Orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas
afetos à Unidade;
 Promover a integração sistêmica dos programas, ações e serviços da sua Unidade e
Plataforma a que está vinculada com as demais Unidades de Gestão (UG) e
Plataformas;
 Representar o Gestor da Unidade- Secretário Municipal nos assuntos afetos a sua área
de atuação, comprometendo-se a zelar pela relação de confiança inerente ao seu cargo
e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.







Conduzir os programas, ações, serviços e metas sob a responsabilidade da Unidade de
Gestão, especialmente sobre os assuntos institucionais;
Orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas
afetos à Unidade;
Promover a integração sistêmica dos programas, ações e serviços da sua Unidade e
Plataforma a que está vinculada com as demais Unidades de Gestão (UG) e
Plataformas;
Representar o Gestor da Unidade- Secretário Municipal nos assuntos afetos a sua área
de atuação, comprometendo-se a zelar pela relação de confiança inerente ao seu cargo
e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal;
Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: OUVIDOR MUNICIPAL
SÍMBOLO: DAC-03
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: GESTOR ADJUNTO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
SÍMBOLO: DAC-02

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Inovação e Relação com o Cidadão
FORMAÇÃO: Superior Completo
REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ocupar cargo efetivo no Município e ser estável
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Inovação e Relação com o Cidadão

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Promoção da Saúde
FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Promoção da Saúde

DESCRIÇÃO SUMARIA

Exercer a direção geral da Ouvidoria do Município de Jundiaí, bem como proceder à
execução e delegação de atividades relativas à sua área de atuação, propondo ações e
políticas que visem o atendimento dos munícipes e envio de respostas às suas solicitações
junto à Administração Municipal.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Conduzir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua
área de atuação, propondo ações que visem ao atendimento das diretrizes da política de
governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e
existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

ATRIBUIÇÕES
 Conduzir os programas, ações, serviços e metas sob a responsabilidade da Unidade de
Gestão;
 Orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas
afetos à Unidade;
 Promover a integração sistêmica dos programas, ações e serviços da sua Unidade e
Plataforma a que está vinculada com as demais Unidades de Gestão (UG) e
Plataformas;
 Representar o Gestor da Unidade- Secretário Municipal nos assuntos afetos a sua área
de atuação, comprometendo-se a zelar pela relação de confiança inerente ao seu cargo
e existente para com o Chefe do Poder Executivo Municipal;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

ATRIBUIÇÕES


Exercer a direção geral e supervisão das ações da Ouvidoria do Município;



Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos
à Ouvidoria do Município;



Determinar, mediante despacho, o encaminhamento de reclamações, denúncias e
sugestões aos órgãos competentes e o envio das respostas aos cidadãos;



Acompanhar o andamento dos procedimentos em curso, solicitando aos dirigentes da
Administração Pública Direta e Indireta as providências cabíveis;



Propor aos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta a adoção de medidas
destinadas ao aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e a melhoria da
prestação de serviço;



Receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos
relativos aos serviços e ao atendimento prestados pelos órgãos municipais, dando
encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas
apontados;



Contribuir para a disseminação de formas de participação popular no acompanhamento
e fiscalização dos serviços prestados pela Administração Municipal;



Divulgar, através dos diversos canais de comunicação do Município, o trabalho realizado
pela Ouvidoria, assim como informações e orientações que considerar necessárias ao

desenvolvimento de suas ações;
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PODER LEGISLATIVO
DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO CHEFE DA PROCURADORIA E CONSULTORIA
JURÍDICA

CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL

SÍMBOLO: PMC

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania

FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo

REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ocupar cargo efetivo e estável de Procurador do
Município

REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ocupar cargo efetivo e estável de Procurador do
Município

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania

SÍMBOLO: PMC

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a chefia da Procuradoria e Consultoria Jurídica da Unidade de Gestão de
Negócios Jurídicos e Cidadania, por meio do desenvolvimento de atividades de
coordenação das tarefas de consultoria jurídica, revisão de processos e gestão do pessoal
subordinado.

ATRIBUIÇÕES
 Chefiar e coordenar os trabalhos e tarefas confiadas à Procuradoria e Consultoria Jurídica;
 Distribuir e verificar os trabalhos e tarefas executados pelos servidores lotados no órgão;
 Apreciar os pareceres dos Procuradores do Município, fornecer subsídios para decisão
do Diretor e do Gestor da Unidade - Secretário Municipal e uniformizar o entendimento
da Procuradoria sobre determinados assuntos com o objetivo de garantir tratamento
isonômico para situações idênticas ou similares;
 Apresentar e discutir com o Diretor, em época própria, o programa de trabalho dos órgãos e equipes vinculadas e assessorar o Diretor na elaboração de atos relacionados
ao trâmite de processos na Procuradoria;
 Encaminhar ao Diretor, nos períodos determinados, relatórios das atividades dos órgãos vinculados;
 Promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços e tarefas dos servidores lotados no órgão;
 Atender servidores e munícipes que o procurarem para tratar de assuntos afetos à Procuradoria, em dia e horários predeterminados de acordo com a disponibilidade de
agenda e demanda do serviço;
 Manter a disciplina e o convívio harmonioso entre os servidores lotados no órgão;
 Emitir parecer sobre o desempenho dos servidores subordinados, referentes à avaliação de desempenho e aprovação em estágio probatório, nos prazos previstos na legislação referente;
 Relacionar e requisitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades inerentes ao órgão;
 Acompanhar ou representar, quando solicitado, o Diretor ou o Gestor da Unidade - Secretário Municipal em reuniões com agentes públicos dos órgãos municipais ou com representantes de órgãos ou Poderes de outros entes federados, como Defensoria Pública, Poder Judiciário e Ministério Público;
 Organizar e administrar a escala de férias e férias-prêmio dos servidores lotados no órgão;
 Opinar sobre o provimento de cargos e funções que integram os órgãos vinculados;
 Acompanhar a atividade jurídico-consultiva da Administração, propondo, quando for o
caso, a uniformização da interpretação e da aplicação de dispositivos constitucionais,
legais e regulamentares;
 Participar de reuniões, realizar estudos, formular propostas e elaborar instrumentos jurídicos a fim de atender e assessorar, sob o ponto de vista jurídico, os órgãos do Município;
 Prestar assessoramento aos órgãos municipais em procedimentos administrativos em
trâmite perante o Ministério Público;
 Propor ao Gestor da Unidade - Secretário Municipal a expedição de súmula para uniformização de jurisprudência administrativa e extensão administrativa de decisões judiciais reiteradas;
 Submeter ao Gestor da Unidade - Secretário Municipal para a liquidação do montante
apurado para o período correspondente a título de verba honorária entre os ocupantes
do cargo de Procurador do Município em exercício na Unidade de Gestão de Negócios
Jurídicos e Cidadania, com fulcro na Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015,
denominado de Código de Processo Civil;
 Praticar os atos e tarefas atinentes ao cargo de Procurador do Município nas causas de
competência da Procuradoria e Consultoria Jurídica;
 Avocar processo administrativo, bem como redistribuí-lo a Procurador do Município designado;
 Auxiliar, naquilo que lhe for demandado e autorizado pelo Gestor da Unidade - Secretário Municipal, bem como nos assuntos de consultoria às demais consultorias;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

Exercer a chefia da Procuradoria Fiscal da Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e
Cidadania, por meio do desenvolvimento de atividades de coordenação das tarefas
relacionadas ao assessoramento e procedimento de cobrança da dívida ativa do
Município, revisão de processos e gestão do pessoal subordinado.

ATRIBUIÇÕES




































Chefiar e coordenar os trabalhos e tarefas confiadas à Procuradoria Fiscal;
Distribuir e verificar os trabalhos e tarefas executados pelos servidores lotados no órgão;
Apreciar os pareceres dos servidores lotados no órgão, fornecer subsídios para decisão
do Diretor e do Gestor da Unidade - Secretário Municipal e uniformizar o entendimento
da Procuradoria sobre determinados assuntos com o objetivo de garantir tratamento
isonômico para situações idênticas ou similares;
Apresentar e discutir com o Diretor, em época própria, o programa de trabalho dos órgãos e equipes vinculadas e assessorar o Diretor na elaboração de atos relacionados
ao trâmite de processos na Procuradoria;
Encaminhar ao Diretor, nos períodos determinados, relatórios das atividades dos órgãos vinculados;
Promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços e tarefas dos servidores lotados no órgão;
Atender servidores e munícipes que o procurarem para tratar de assuntos afetos à Procuradoria, em dia e horários predeterminados de acordo com a disponibilidade de
agenda e demanda do serviço;
Manter a disciplina e o convívio harmonioso entre os servidores lotados no órgão;
Emitir parecer sobre o desempenho dos servidores subordinados, referentes à avaliação de desempenho e aprovação em estágio probatório, nos prazos previstos na legislação referente;
Relacionar e requisitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades inerentes ao órgão;
Acompanhar ou representar, quando solicitado, o Diretor ou o Gestor da Unidade - Secretário Municipal em reuniões com agentes públicos dos órgãos municipais ou com representantes de órgãos ou Poderes de outros entes federados;
Organizar e administrar a escala de férias e férias-prêmio dos servidores lotados no órgão;
Opinar sobre o provimento de cargos e funções que integram os órgãos vinculados;
Acompanhar a atividade jurídico-fiscal da Administração, propondo, quando for o caso,
a uniformização da interpretação e da aplicação de dispositivos constitucionais, legais e
regulamentares;
Participar de reuniões, realizar estudos, formular propostas e elaborar instrumentos jurídicos a fim de atender e assessorar, sob o ponto de vista jurídico, os órgãos do Município;
Praticar os atos e tarefas atinentes aos Procuradores do Município em qualquer juízo
ou instância, judicial ou extrajudicial, nas causas de competência da Procuradoria Fiscal em que o mesmo for autor, réu, assistente, oponente ou de qualquer forma interessado;
Propor ao Gestor da Unidade - Secretário Municipal a expedição de súmula para uniformização de jurisprudência administrativa e extensão administrativa de decisões judiciais reiteradas;
Submeter ao Gestor da Unidade - Secretário Municipal para a liquidação do montante
apurado para o período correspondente a título de verba honorária entre os ocupantes
do cargo de Procurador do Município em exercício na Unidade de Gestão de Negócios
Jurídicos e Cidadania, com fulcro na Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015,
denominado de Código de Processo Civil;
Praticar os atos e tarefas atinentes ao cargo de Procurador do Município nas causas de
competência da Procuradoria Fiscal;
Avocar processo judicial ou administrativo, bem como redistribuí-lo a Procurador do
Município designado;
Solicitar ao Tabelionato de Protesto a retirada ou cancelamento de apontamento de títulos, quando houver justa causa ou quando solicitado formalmente pelo órgão competente;
Opinar acerca da falta de necessidade ou conveniência de interposição de recursos as
Cortes Superiores, submetendo à deliberação da Diretoria;
Auxiliar, naquilo que lhe for demandado e autorizado pelo Gestor da Unidade - Secretário Municipal, os Diretores;
Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO CHEFE DA PROCURADORIA JUDICIAL
SÍMBOLO: PMC
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
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PODER LEGISLATIVO
DESCRIÇÃO DE CARGO

ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania
FORMAÇÃO: Superior Completo

CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO CHEFE DA PROCURADORIA PARA LICITAÇÕES
E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ocupar cargo efetivo e estável de Procurador do
Município

SÍMBOLO: PMC

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a chefia da Procuradoria Judicial da Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e
Cidadania, por meio do desenvolvimento de atividades de coordenação das tarefas
relacionadas à representação processual e extraprocessual do Município nas demandas
em que é parte ou interessado, revisão de processos e gestão do pessoal subordinado.

ATRIBUIÇÕES
 Chefiar e coordenar os trabalhos e tarefas confiadas à Procuradoria Judicial;
 Distribuir e verificar os trabalhos e tarefas executados pelos servidores lotados no órgão;
 Apresentar e discutir com o Diretor, em época própria, o programa de trabalho dos órgãos e equipes vinculadas e assessorar o Diretor na elaboração de atos relacionados
ao trâmite de processos na Procuradoria;
 Encaminhar ao Diretor, nos períodos determinados, relatórios das atividades dos órgãos vinculados;
 Promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços e tarefas dos servidores lotados no órgão;
 Atender servidores e munícipes que o procurarem para tratar de assuntos afetos à Procuradoria, em dia e horários predeterminados de acordo com a disponibilidade de
agenda e demanda do serviço;
 Manter a disciplina e o convívio harmonioso entre os servidores lotados no órgão;
 Emitir parecer sobre o desempenho dos servidores subordinados, referentes à avaliação de desempenho e aprovação em estágio probatório, nos prazos previstos na legislação referente;
 Relacionar e requisitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades inerentes ao órgão;
 Acompanhar ou representar, quando solicitado, o Diretor ou o Gestor da Unidade - Secretário Municipal em reuniões com agentes públicos dos órgãos municipais ou com representantes de órgãos ou Poderes de outros entes federados;
 Organizar e administrar a escala de férias e férias-prêmio dos servidores lotados no órgão;
 Opinar sobre o provimento de cargos e funções que integram os órgãos vinculados;
 Acompanhar a atividade judicial da Administração, propondo, quando for o caso, a uniformização da interpretação e da aplicação de dispositivos constitucionais, legais e regulamentares;
 Participar de reuniões, realizar estudos, formular propostas e elaborar instrumentos ju-














rídicos a fim de atender e assessorar, sob o ponto de vista jurídico, os órgãos do Município;
Praticar os atos e tarefas atinentes aos Procuradores do Município em qualquer juízo
ou instância, judicial ou extrajudicial, nas causas de competência da Procuradoria Judicial em que o mesmo for autor, réu, assistente, oponente ou de qualquer forma interessado;
Propor ao Gestor da Unidade - Secretário Municipal a expedição de súmula para uniformização de jurisprudência administrativa e extensão administrativa de decisões judiciais reiteradas;
Submeter ao Gestor da Unidade - Secretário Municipal para a liquidação do montante
apurado para o período correspondente a título de verba honorária entre os ocupantes
do cargo de Procurador do Município em exercício na Unidade de Gestão de Negócios
Jurídicos e Cidadania, com fulcro na Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015,
denominado de Código de Processo Civil;
Praticar os atos e tarefas atinentes ao cargo de Procurador do Município nas causas de
competência da Procuradoria Judicial;
Avocar processo judicial ou administrativo, bem como redistribuí-lo a Procurador do
Município designado;
Opinar acerca da falta de necessidade ou conveniência de interposição de recursos as
Cortes Superiores, submetendo à deliberação do Departamento de Contencioso Jurídico;
Auxiliar, naquilo que lhe for demandado e autorizado pelo Gestor da Unidade - Secretário Municipal, os Diretores;
Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.
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FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania
FORMAÇÃO: Superior Completo
REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ocupar cargo efetivo e estável de Procurador do
Município
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania
DESCRIÇÃO SUMARIA

Exercer a chefia da Procuradoria para Licitações e Contratos Administrativos da Unidade
de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania, por meio do desenvolvimento de atividades
de coordenação das tarefas relacionadas aos procedimentos licitatórios e parcerias, bem
como ao controle externo das contas públicas, revisão de processos e gestão do pessoal
subordinado.

ATRIBUIÇÕES
































Chefiar e coordenar os trabalhos e tarefas confiadas à Procuradoria para Licitações e
Contratos Administrativos e parcerias;
Distribuir e verificar os trabalhos e tarefas executados pelos servidores lotados no órgão;
Apreciar os pareceres dos Procuradores do Município, fornecer subsídios para decisão
do Diretor e do Gestor da Unidade - Secretário Municipal e uniformizar o entendimento
da Procuradoria sobre determinados assuntos com o objetivo de garantir tratamento
isonômico para situações idênticas ou similares;
Apresentar e discutir com o Diretor, em época própria, o programa de trabalho dos órgãos e equipes vinculadas e assessorar o Diretor na elaboração de atos relacionados
ao trâmite de processos na Procuradoria;
Encaminhar ao Diretor, nos períodos determinados, relatórios das atividades dos órgãos vinculados;
Promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços e tarefas dos servidores lotados no órgão;
Atender servidores e munícipes que o procurarem para tratar de assuntos afetos à Procuradoria, em dia e horários predeterminados de acordo com a disponibilidade de
agenda e demanda do serviço;

Manter a disciplina e o convívio harmonioso entre os servidores lotados no órgão;
Emitir parecer sobre o desempenho dos servidores subordinados, referentes à avaliação de desempenho e aprovação em estágio probatório, nos prazos previstos na legislação referente;
Relacionar e requisitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades inerentes ao órgão;
Acompanhar ou representar, quando solicitado, o Diretor ou o Gestor da Unidade - Secretário Municipal em reuniões com agentes públicos dos órgãos municipais ou com representantes de órgãos ou Poderes de outros entes federados, em especial do Tribunal
de Contas;
Organizar e administrar a escala de férias e férias-prêmio dos servidores lotados no órgão;
Opinar sobre o provimento de cargos e funções que integram os órgãos vinculados;
Acompanhar a atividade jurídico-consultiva da Administração, propondo, quando for o
caso, a uniformização da interpretação e da aplicação de dispositivos constitucionais,
legais e regulamentares;
Participar de reuniões, realizar estudos, formular propostas e elaborar instrumentos jurídicos a fim de atender e assessorar, sob o ponto de vista jurídico, os órgãos do Município;
Prestar assessoramento aos órgãos municipais em procedimentos administrativos de licitação e contratos administrativos e nos expedientes em trâmite perante o Tribunal de
Contas;
Propor ao Gestor da Unidade - Secretário Municipal a expedição de súmula para uniformização de jurisprudência administrativa e extensão administrativa de decisões judiciais reiteradas;
Praticar os atos e tarefas atinentes ao cargo de Procurador do Município nas causas de
competência da Procuradoria para Licitações e Contratos Administrativos;
Avocar processo administrativo, bem como redistribuí-lo a Procurador do Município designado;
Representar e defender os interesses do Município perante o Tribunal de Contas;
Auxiliar, naquilo que lhe for demandado e autorizado pelo Gestor da Unidade - Secretário Municipal, os Diretores;
Exercer
outras
atividades
afins,
legais
ou
delegadas.
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DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: PROCURADOR DO MUNICÍPIO CHEFE PARA ASSUNTOS DE CIDADANIA

CARGO: SUBCOMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL
SÍMBOLO: DAC-03

SÍMBOLO: PMC
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania
FORMAÇÃO: Superior Completo
REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ocupar cargo efetivo e estável de Procurador do
Município

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
FORMAÇÃO: Superior Desejável
ORGÃO DE LOTAÇÃO: Unidade de Gestão de Segurança Municipal
FORMA DE PROVIMENTO: Ocupar cargo efetivo e estável na carreira da Guarda Municipal
no cargo de Inspetor ou Subinspetor
SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Segurança Municipal
DESCRIÇÃO SUMARIA

SUBORDINAÇÃO: Gestor da Unidade de Negócios Jurídicos e Cidadania
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar os diversos órgãos nas questões práticas da Administração Municipal,
propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

Assessorar o Diretor para Assuntos de Cidadania nos assuntos afetos aos direitos dos
cidadãos, por meio do desenvolvimento de atividades de coordenação das tarefas de
consultoria jurídica, revisão de processos e gestão do pessoal subordinado.

ATRIBUIÇÕES


Auxiliar e substituir o Comandante nos seus impedimentos legais;



Intermediar a expedição de ordens relativas a serviços gerais, emanadas ao Comando,
fiscalizando sua execução;



Colaborar no exercício das atividades relativas às finanças e orçamento da Guarda
Municipal;



Cumprir e fazer cumprir as normas gerais de ação e regulamentos;



Zelar pela conduta pessoal e profissional dos Inspetores, Subinspetores e Guardas
Municipais;



Organizar as escalas de serviços gerais e administrativos, fiscalizando e controlando as
cargas horárias de trabalho;



Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, quando da ausência ou
impedimento ocasional do Comandante, dando-lhe ciência na primeira oportunidade;



Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

ATRIBUIÇÕES
 Assessorar nos trabalhos e tarefas confiadas ao Departamento para Assuntos de Cidadania;
 Distribuir e verificar os trabalhos e tarefas executados pelos servidores lotados no órgão;
 Apreciar os pareceres dos servidores lotados no órgão, fornecer subsídios para decisão
do Diretor e do Gestor da Unidade - Secretário Municipal e uniformizar o entendimento
sobre determinados assuntos com o objetivo de garantir tratamento isonômico para situações idênticas ou similares;
 Apresentar e discutir com o Diretor, em época própria, o programa de trabalho dos órgãos e equipes vinculadas e assessorar o Diretor na elaboração de atos relacionados
aos processos em trâmite;
 Encaminhar ao Diretor, nos períodos determinados, relatórios das atividades dos órgãos vinculados;
 Promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços e tarefas dos servidores lotados no órgão;
 Atender servidores, munícipes e cidadãos que o procurarem para tratar de assuntos
afetos à cidadania, em especial aos direitos do consumidor, em dia e horários predeterminados de acordo com a disponibilidade de agenda e demanda do serviço;
 Manter a disciplina e o convívio harmonioso entre os servidores lotados no órgão;
 Emitir parecer sobre o desempenho dos servidores subordinados, referentes à avaliação de desempenho e aprovação em estágio probatório, nos prazos previstos na legislação referente;
 Relacionar e requisitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades inerentes ao órgão;
 Acompanhar ou representar, quando solicitado, o Diretor ou o Gestor da Unidade - Secretário Municipal em reuniões com agentes públicos dos órgãos municipais ou com representantes de órgãos ou Poderes de outros entes federados, como Defensoria Pública, Poder Judiciário e Ministério Público;
 Organizar e administrar a escala de férias e férias-prêmio dos servidores lotados no órgão;
 Opinar sobre o provimento de cargos e funções que integram os órgãos vinculados;
 Acompanhar a atividade jurídico-consultiva da Administração, propondo, quando for o
caso, a uniformização da interpretação e da aplicação de dispositivos constitucionais,
legais e regulamentares;
 Participar de reuniões, realizar estudos, formular propostas e elaborar instrumentos jurídicos a fim de atender e assessorar, sob o ponto de vista jurídico, os órgãos do Município nos temas afetos à cidadania, notadamente quanto aos direitos do consumidor e
ao núcleo de cidadania;
 Prestar assessoramento aos órgãos municipais em procedimentos administrativos em
trâmite perante órgãos públicos de outros entes da Federação;
 Propor ao Gestor da Unidade - Secretário Municipal a expedição de súmula para uniformização de jurisprudência administrativa e extensão administrativa de decisões judiciais reiteradas;
 Praticar os atos e tarefas atinentes ao cargo de Procurador do Município nas causas de
competência do Departamento de Cidadania;
 Avocar processo administrativo;
 Auxiliar, naquilo que lhe for demandado e autorizado pelo Gestor da Unidade - Secretário Municipal, os Diretores;
 Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

PROJETO DE LEI N°. 12.513
(Prefeito Municipal
Altera as Leis 4.624/95 e 8.762/17, para modificar a reestruturação e a reorganização da Fundação
Municipal de Ação Social-FUMAS.

Art. 1º. O artigo 1º da Lei Municipal nº 8.762, de 03 de março de 2017, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º. (…)
(…)
IV – Unidade Adjunta de Política Habitacional;
(…)
VII – Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças;
(...)” (NR).
Art. 2º. Ficam alteradas as denominações dos cargos de provimento em comissão indicados a
seguir, criados pelo art. 3º da Lei nº 8.762, de 2017:

Denominação atual
Coordenador Executivo de Política
Habitacional

Diretor do Núcleo de Planejamento,
Gestão e Finanças

Nova Denominação
Superintendente Adjunto de Política
Habitacional

Diretor do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças

Símbolo

DAC-02

DAC-03

Assessor Fundacional I

Assessor de Ação Social

DAC-04

Assessor Fundacional II

Assessor

DAC-05

Art. 3º. O art. 15 da Lei nº 4.624, de 14 de setembro de 1995, alterado pelas Leis nºs 6.625, de 21
de dezembro de 2005, 8.261, de 16 de julho de 2014, 8.571, de 28 de dezembro de 2015 e 8.762,
de 03 de março de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 15. A Secretaria Executiva compõe-se do Superintendente da Fundação, do

DESCRIÇÃO DE CARGO

Superintendente Adjunto de Política Habitacional, do Diretor do Departamento de Planejamento,

CARGO: ASSESSOR

Gestão e Finanças, do Procurador Jurídico Fundacional Chefe, do Diretor do Departamento de Ação

SÍMBOLO: DAC-05

Social, do Diretor do Departamento de Obras e Projetos, do Diretor do Departamento de
Regularização Fundiária e do Diretor do Departamento de Serviço Funerário Municipal.
§ 1º. Os integrantes da Secretaria Executiva da Fundação serão escolhidos

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Departamento ou Superintendência da Fundação Municipal de Ação Social –
FUMAS

dentre pessoas de ilibada reputação, cabendo a indicação do Superintendente ao Prefeito

FORMAÇÃO: Ensino Médio ou Técnico

Municipal, “ad referendum” da Câmara Municipal, enquanto que o Superintendente Adjunto de

SUBORDINAÇÃO: Superintendente, Superintendente Adjunto ou Diretor da Fundação Municipal de Ação
Social – FUMAS

Política Habitacional, o Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças, o Procurador
Jurídico Fundacional Chefe, o Diretor do Departamento de Ação Social, o Diretor do Departamento

DESCRIÇÃO SUMARIA

de Obras e Projetos, o Diretor do Departamento de Regularização Fundiária e o Diretor do
Departamento de Serviço Funerário Municipal, serão indicados pelo Superintendente da Fundação,
“ad referendum” do Conselho Curador e nomeados pelo Prefeito.
(...)” (NR).

Realizar atividades de assessoramento ao Superintendente, Superintendente Adjunto ou Diretores, no
atendimento e comunicação com os diversos segmentos da sociedade civil para, em consonância com as
políticas de governo, obter informações necessárias para subsidiar as decisões de governo,
comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o
Superintendente.

Art. 4º. Os cargos e as descrições constantes do Anexo a esta Lei passam a substituir o Anexo II da
Lei nº 8.762, de 03 de março de 2017.

ATRIBUIÇÕES

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal



Assistir o Superintendente, Superintendente Adjunto ou Diretores a que estiver subordinado, no
fomento à interlocução entre o poder público e a sociedade civil;



Colaborar na recepção das informações ao público em geral, ouvindo-o e dando encaminhamentos
pertinentes com as diretrizes governamentais;

Anexo
Descrição dos cargos de provimento em comissão

DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: PROCURADOR JURIDICO FUNDACIONAL-CHEFE

CARGO: ASSESSOR DE AÇÃO SOCIAL

SÍMBOLO: PFC

SÍMBOLO: DAC-04

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Procuradoria Jurídica Fundacional
REQUISITO PARA PROVIMENTO: Ocupar cargo efetivo de Procurador Jurídico Fundacional e ser estável

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Departamento ou Superintendência da Fundação Municipal de Ação Social-FUMAS
FORMAÇÃO: Superior Completo

FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Superintendente da Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS
DESCRIÇÃO SUMARIA

SUBORDINAÇÃO: Superintendente, Superintendente Adjunto ou Diretor da Fundação Municipal de Ação
Social - FUMAS

DESCRIÇÃO SUMARIA

Exercer a chefia da Procuradoria Jurídica Fundacional, por meio de desenvolvimento de atividades de
coordenação das tarefas de contencioso judicial e consultoria jurídica, revisão de processos e gestão do
pessoal subordinado.
ATRIBUIÇÕES

Realizar atividades de assessoramento ao Superintendente, Superintendente Adjunto e Diretores em
consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a preservar a relação de confiança inerente
ao seu cargo e existente para com o Superintendente.

ATRIBUIÇÕES

 Assistir o Superintendente, Superintendente Adjunto ou Diretores a que estiver subordinado, no
planejamento e organização de ações gerenciais da Fundação, para o cumprimento de suas funções
e metas consoantes a política de governo;

 Auxiliar e orientar o superior hierárquico nas decisões relacionadas à sua área de atuação e de
acordo com as competências da Fundação;





Chefiar e coordenar os trabalhos e tarefas confiados à Procuradoria Jurídica Fundacional;



Distribuir e verificar os trabalhos e tarefas executados pelos servidores lotados na Procuradoria;



Apreciar os pareceres e peças jurídicas elaboradas pelos Procuradores Jurídicos Fundacionais;



Fornecer subsídios para decisão do Superintendente e uniformizar o entendimento da Procuradoria
sobre determinados assuntos com o objetivo de garantir o tratamento isonômico para situações
idênticas ou similares;



Apresentar e discutir com o Superintendente, em época própria, o programa de trabalho dos órgãos
e equipes vinculadas e assessorá-lo na elaboração de atos relacionados ao trâmite de processos na
Procuradoria;



Encaminhar ao Superintendente, nos períodos determinados, relatórios das atividades dos órgãos
vinculados;



Promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços e tarefas dos
servidores lotados no órgão;



Atender servidores e munícipes que o procurarem para tratar de assuntos afetos à Procuradoria,
em dia e horários predeterminados de acordo com a disponibilidade de agenda e demanda do
serviço;



Manter a disciplina e o convívio harmonioso entre os servidores lotados no órgão;



Emitir parecer sobre o desempenho dos servidores subordinados, referentes à avaliação de

Assessorar em outras atividades afins, legais ou delegadas.
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desempenho e aprovação em estágio probatório, nos prazos previstos na legislação referente;
 Relacionar e requisitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das
atividades inerentes ao órgão;
 Acompanhar ou representar, quando solicitado, o Superintendente em reuniões com agentes
públicos dos órgãos municipais ou com representantes de órgãos ou Poderes de outros entes
federados, como Defensoria Pública, Poder Judiciário e Ministério Público;
 Organizar e administrar a escala de férias e férias-prêmio dos servidores lotados no órgão;

CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL
SÍMBOLO: DAC-03
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL
FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Superintendente da Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS

 Opinar sobre o provimento de cargos e funções que integram os órgãos vinculados;
 Acompanhar a atividade jurídico-consultiva e contenciosa da Fundação, propondo, quando for o
caso, a uniformização da interpretação e da aplicação de dispositivos constitucionais, legais e
regulamentares;
 Participar de reuniões, realizar estudos, formular propostas e elaborar instrumentos jurídicos a fim
de atender e assessorar, sob o ponto de vista jurídico, a Fundação;

DESCRIÇÃO SUMARIA

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento das diretrizes
estabelecidas pelo Superintendente, em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se
a preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Superintendente.

 Prestar assessoramento à Fundação em procedimentos administrativos em trâmite perante o
Ministério Público;

ATRIBUIÇÕES

 Avocar processos administrativos ou judiciais, bem como redistribui-los a Procurador Jurídico
Fundacional designado;



Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre assuntos funerários, de acordo
com a política de governo;

 Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas.



Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetos ao
Departamento nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao atendimento de políticas
públicas;



Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas afetos ao
Departamento;



Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento do Serviço Funerário Municipal;



Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com o
Superintendente;



Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
SÍMBOLO: DAC-03
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Superintendente da Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS

DESCRIÇÃO DE CARGO

DESCRIÇÃO SUMARIA

CARGO: SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE POLÍTICA HABITACIONAL
SÍMBOLO: DAC-02

Dirigir os órgãos e as equipes sob sua responsabilidade, a fim de garantir o cumprimento das diretrizes
estabelecidas pelo Superintendente em consonância com as políticas de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Superintendente.

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Fundação Municipal de Ação Social - FUMAS
FORMAÇÃO: Superior Completo
SUBORDINAÇÃO: Superintendente da Fundação Municipal de Ação Social – FUMAS

ATRIBUIÇÕES
DESCRIÇÃO SUMARIA

 Exercer a direção geral e supervisão das ações, especialmente sobre as atividades de planejamento,
gestão e finanças dos Departamentos da Fundação, de acordo com a política de governo;
 Planejar, monitorar e avaliar a execução dos programas, ações, serviços e metas afetas ao
Departamento, nos prazos previstos para a sua realização, objetivando ao atendimento de políticas
públicas;

Conduzir a Unidade Adjunta nas questões da Fundação relacionadas à área habitacional, propondo
ações que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo, comprometendo-se a
preservar a relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Superintendente.

ATRIBUIÇÕES

 Dirigir e orientar seus subordinados na realização dos programas, ações, serviços e metas afetas ao
Departamento;



 Participar de forma articulada e integrada com as demais estruturas organizacionais no
planejamento das ações da Fundação;

Conduzir os programas, ações, serviços e metas sob a responsabilidade da Unidade Adjunta,
especialmente sobre a gestão de política habitacional;



Orientar seus subordinados na realização dos programas, ações e serviços e metas afetos da
Fundação;



Promover a integração sistêmica dos programas, ações e serviços da sua Unidade com os
demais Departamentos;



Representar o Superintendente nos assuntos afetos a sua área de atuação, comprometendo-se
a zelar pela relação de confiança inerente ao seu cargo e existente para com o Superintendente;



Exercer outras atividades afins, legais ou delegadas.

 Prestar assistência e despachar o expediente do seu Departamento diretamente com o
Superintendente;


Executar outras atividades afins, legais ou delegadas.
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VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI N.º 12.262

Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu
funcionamento (art. 22).

Ofício GP.L nº 076/2018
Processo nº 8.906-0/2018

Do raciocínio até aqui desenvolvido, resta evidenciada a competência
do Município para legislar sobre o assunto, e partindo dessa
premissa, diante das particularidades do caso, torna-se imperioso
perquirir-se, se iniciativas dessa natureza podem emanar do Poder
Legislativo, a exemplo do ocorrido no presente caso.
Nota-se que a iniciativa invade esfera de competência do Prefeito, a
quem compete a iniciativa de proposituras que imponham atribuições
aos órgãos da Administração, bem como envolvam organização
administrativa e serviços públicos, a saber:

Jundiaí, 12 de abril de 2018.
Excelentíssimo Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:
Cumpre-nos comunicar a V. Exª. e aos Nobres Vereadores que, com
fundamento no artigos 72, inciso VII e 53, da Lei Orgânica do
Município, estamos apondo VETO TOTAL ao Projeto de Lei nº
12.262, aprovado por essa E. Edilidade em Sessão Ordinária
realizada no dia 20 de março de 2018, por considerá-lo ilegal e
inconstitucional, desatendendo a razoabilidade, na forma a seguir
aduzida.
O Projeto de Lei em tela tem por finalidade exigir em
estabelecimentos privados de saúde, atenção diferenciada a
parturiente de natimorto ou com óbito fetal e seu encaminhamento e
atendimento psicológico.
Não obstante a louvável intenção do autor do projeto, a proposta se
afigura eivada dos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade, não
tendo condições de prosperar, como a seguir se demonstrará.
Em conformidade com os preceitos constitucionais vigentes, as ações
e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único (art. 198 da CF
vigente).
Ao seu turno certo é que, nos termos do disposto no art. 199 da
Carta Magna vigente, a assistência à saúde é livre à iniciativa
privada, assim prevendo:
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste,
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência
as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos
previstos em lei.
Nessa linha de raciocínio, em conformidade com o ordenamento
jurídico vigente, certo é que os serviços privados de assistência à
saúde integram o Sistema Único de Saúde, e o seu funcionamento se
subsume aos seus regramentos.
No plano infraconstitucional a matéria está disciplinada na Lei Federal
nº 8080, de 19 de setembro de 1990, que assim estabelece em seus
art. 15, inciso IX e art. 18, inciso XI e XII:
Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:
(...)
XI - elaboração de normas para regular as atividades de serviços
privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública;
(...)
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de
saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de
saúde;
XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de
saúde no seu âmbito de atuação. (g.n.)
Por outro lado, o citado diploma legal ainda prevê que na prestação
de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os
princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do
jundiai.sp.gov.br

“Art. 46 – Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa de projetos
de lei que disponham sobre:
(...)
IV – organização administrativa, matéria orçamentária, serviços
públicos e pessoal da Administração.
A matéria ora em exame é de competência da Unidade de Gestão de
Saúde a quem compete, em conjunto com os demais organismos
técnicos regulamentar o assunto no âmbito do Município.
Resta evidenciado que a propositura encerra precipuamente atos de
gestão afetos ao Poder Executivo, e nesse sentido, as lições da
doutrina pátria:
A atribuição típica e predominante da Câmara é a normativa, isto é, a
de regular a administração do Município e a conduta dos munícipes
no que afeta aos interesses locais. A Câmara não administra o
Município; estabelece, apenas, normas de administração. Não
executa obras e serviços públicos; dispõe, unicamente, sobre sua
execução. Não compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura;
edita, tão-somente, preceitos para sua organização e direção. Não
arrecada nem aplica as rendas locais; apenas institui ou altera
tributos e autoriza sua arrecadação e aplicação. Não governa o
Município; mas regula e controla a atuação governamental do
Executivo, personalizado no prefeito.
Eis aí a distinção marcante entre a missão normativa da Câmara e a
função executiva do prefeito; o Legislativo delibera e atua com caráter
regulatório, genérico e abstrato; o Executivo consubstancia os
mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos
da administração. (...) A interferência de um Poder no outro é
ilegítima, por atentatória à separação institucional de suas funções
(CF, art. 2º). Por idêntica razão constitucional, a Câmara não pode
delegar funções ao prefeito, nem receber delegações do Executivo.
Suas atribuições são incomunicáveis, estanques, intransferíveis (CF,
art. 2º). Assim como não cabe à Edilidade praticar atos do Executivo,
não cabe a este substituí-la nas atividades que lhe são próprias. Em
sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara
elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais, e obrigatórias de
conduta. Esta é sua função específica, bem diferenciada da do
Executivo, que é a de praticar atos concretos de administração (...)
Daí não ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas
atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões
administrativas especiais manifestadas em ordens, proibições,
concessões, permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos,
entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos,
realizações materiais da Administração e tudo o mais que se traduzir
em atos ou medidas de execução governamental” (MEYRELLES,
Hely Lopes, Direito Municipal, 13ª Edição, São Paulo: Malheiros, p.
585-586)
Nesse sentido os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:
Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação
Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município
do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em
escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de
iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder
Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública,
não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do
regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral
reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5.
Recurso extraordinário provido” (Repercussão Geral no Recurso
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Extraordinário com Agravo nº 878.911/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, j.
em 30.09.2016). (g.n.)

LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº
7.506, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016, DO MUNICÍPIO DE
GUARULHOS, QUE "CRIA O SERVIÇO DE TRANSPORTE
GRATUITO A PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
PÓS-PARTO". PROPOSTA NORMATIVA ORIGINÁRIA DO
LEGISLATIVO. RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, 47, II, XI E XIV, E 144, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INGERÊNCIA NAS ATIVIDADES
PRÓPRIAS DE DIREÇÃO DA CIDADE. INADMISSIBILIDADE. Não
cabe ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao
postulado da separação de poderes, ainda que por lei, praticar atos
de caráter administrativo próprios do Poder Executivo, cuja atuação
privativa na deflagração do processo legislativo está definida no texto
constitucional. Essa prática legislativa de invadir a esfera de
competência exclusiva do Executivo, quando efetivada, subverte a
função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do
poder, representa comportamento heterodoxo da instituição
parlamentar e importa em atuação 'ultra vires' do Poder Legislativo,
que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites
que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. FONTE
DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA.
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ARTIGOS 25,
174, INCISO III E 176, INCISO I, TODOS DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. LEI QUE CRIA DESPESAS, A DESPEITO DA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO, NÃO DEVEM
SER DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS, MAS APENAS FICAM
IMPEDIDAS DE TER SUA EXEQUIBILIDADE NO EXERCÍCIO EM
QUE FORAM CRIADAS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO PROCEDENTE.

Ao
Exmo. Sr.
Vereador GUSTAVO MARTINELLI
Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí
NESTA

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2149035-10.2017.8.26.0000;
Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
22/11/2017; Data de Registro: 23/11/2017) (g.n.)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei nº 13.863 de
26 de outubro de 2016, do Município de Ribeirão Preto, que dispõe
sobre a garantia do direito dos pacientes ficarem com uma cópia da
guia de encaminhamento médico nas unidades da rede municipal de
saúde Matéria de iniciativa reservada ao poder Executivos Artigos 5º
e 47, da Constituição Estadual Ação Procedente.” (ADI nº 202627389.2017.8.26.0000, rel. Des. ANTONIO CARLOS MALHEIROS, j. em
28.06.2017);
Ademais, não é razoável exigir dos estabelecimentos privados
atendimentos não adotados no Sistema Único de Saúde,
considerando o dever do Estado oferecer um serviço público
adequado, pois, nesse cenário ofereceria na Rede Pública um
atendimento inferior ao exigido de estabelecimento privado de saúde.
Destaque-se, ainda que por contrariar a Lei Orgânica do Município, o
presente Projeto de Lei afronta um dos princípios da Administração
Pública contidos no artigo 111 da Constituição Estadual:
“Art. 111 – A administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos poderes do Estado, obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade,
finalidade, motivação e interesse público.”
Considerando-se, ainda, a ingerência do Poder Legislativo em esfera
que não lhe é própria, encontra-se maculado o projeto de lei em
apreço com os vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade, em
ofensa ao princípio da independência e harmonia dos Poderes,
previsto nos artigos 2º, 5º e 4º das Constituições Federal, Estadual e
Lei Orgânica do Município, respectivamente.
Dessa forma, ficam caracterizados os vícios que pesam sobre o
Projeto de Lei ora vetado e que impedem a sua transformação em lei.
Restando assim demonstradas as razões que maculam a presente
iniciativa, temos certeza que os Nobres Vereadores não hesitarão em
manter o VETO TOTAL ora aposto.
Nesta oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima
e distinta consideração.
Atenciosamente,
jundiai.sp.gov.br
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MOÇÃO N° 117
APELO aos prefeitos dos municípios do Aglomerado Urbano de
Jundiaí (AUJ) e aos de Cajamar, Itatiba e Morungaba por instituição
de consórcio para manutenção do Serviço de Verificação de Óbito de
Jundiaí.
Ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) compete fazer autópsia em
casos de morte natural e, no que couber, prever ações de politica
pública para o bem-estar da população. É portanto serviço de
utilidade pública, necessário à coletividade, em respeito à cidadania e
à dignidade da pessoa humana, preceitos previstos na Constituição
Federal (art. 1º, II e III).
Segundo dados da página da internet da Prefeitura
Municipal de Jundiaí em relação a levantamento havido em 2015, o
SVO de Jundiaí custa anualmente quase R$ 2,4 milhões, sendo que
cerca de 50% dos procedimentos ali executados destinam-se a
municípios vizinhos, da parte dos quais não há cooperação financeira
nem em materiais nem em equipamentos nem em recursos humanos,
tendo Jundiaí que suportar sozinha todo o ônus. Objeto da Lei local
2.287, de 27 de fevereiro de 1978, convênio correlato com o Estado
não prevê, para este, contrapartidas em relação ao SVO.
Ora, se o SVO de Jundiaí tem abrangência regional, cabe
discutir o tema para que o ônus seja repartido proporcionalmente
entre os municípios favorecidos – o que se faria via consórcio,
modalidade de pacto prevista na Lei Orgânica de Jundiaí, art. 13, XIV.
APRESENTO portanto à Mesa, na forma regimental, para
apreciação do Plenário, Moção de APELO aos prefeitos dos
municípios do Aglomerado Urbano de Jundiaí (AUJ) e aos de
Cajamar, Itatiba e Morungaba por instituição de consórcio para
manutenção do Serviço de Verificação de Óbito de Jundiaí. Dê-se
ciência aos Prefeitos Municipais de: 1. Cabreúva; 2. Cajamar; 3.
Campo Limpo Paulista; 4. Itatiba; 5. Itupeva; 6. Jarinu; 7. Jundiaí; 8.
Louveira; 9. Morungaba; 10. Várzea Paulista; 11. ao Governador do
Estado; 12. ao Diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí.
Sala das Sessões, 17-04-2018.
ANTONIO CARLOS ALBINO
(Albino)

MOÇÃO N° 118
APOIO ao Projeto de lei 392/16 da Senadora Rose de Freitas, que
permite saque integral da conta vinculada do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) no caso de pedido de dispensa por parte
do trabalhador.
A legislação atual sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) é distorcida, pois condiciona o saque a situações alheias à
vontade do trabalhador: quando a rescisão é iniciativa do empregador
os créditos são liberados; quando é iniciativa do trabalhador, os
créditos são retidos. Tal diferença de tratamento não é justificável pois
valoriza as razões do empregador.
O saque da conta vinculada do FGTS cabe, entre outros casos, em
dispensa sem justa causa, doença grave, idade de 70 anos, compra
de imóvel e aposentadoria; com a entrada em vigor da chamada
reforma trabalhista, é possível sacar parte do FGTS na demissão por
acordo com a empresa.
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É positivo saber agora que tramita no Congresso Nacional o Projeto
de lei 392/16 da Senadora Rose de Freitas – que altera a legislação
do FGTS para permitir saque integral da conta vinculada no caso de
pedido de dispensa por parte do trabalhador –, razão pela qual
APRESENTO à Mesa, na forma regimental, para apreciação do
Plenário, esta Moção de APOIO ao Projeto de lei 392/16 da Senadora
Rose de Freitas, que permite saque integral da conta vinculada do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no caso de pedido
de dispensa por parte do trabalhador. Dê-se ciência a: 1.Senadora
Rose de Freitas; 2. Presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo
Maia.
Sala das Sessões, 17-04-2018.
ADRIANO SANTANA DOS SANTOS
(Dika Xique-Xique)

MOÇÃO N° 119
APELO ao Deputado estadual Júnior Aprillanti (José Roberto Aprillanti
Júnior) por inserção, no orçamento estadual de 2019, de emenda
parlamentar para aquisição de maquinário para desassoreamento de
corpos d'água em propriedades rurais participantes do Programa
“Nascentes Jundiaí”, no valor de R$ 400.000,00.
O Programa “Nascentes Jundiaí” estabelece medidas de
conservação, recuperação e proteção dos mananciais do município
de Jundiaí, com foco na bacia hidrográfica do rio Jundiaí-Mirim,
principal fonte abastecimento hídrico da cidade. Uma vez que a maior
parte das nascentes e corpos d’água encontra-se na zona rural do
município, faz-se importante o apoio técnico e financeiro aos
produtores rurais, para que estes tenham condições adequadas de
recuperar e preservar as nascentes e corpos d’água existentes em
suas propriedades – que abastecem toda a cidade de Jundiaí –, para
cujos serviços de desassoreamento é essencial a aquisição de
maquinários.
APRESENTO portanto à Mesa, na forma regimental, para apreciação
do Plenário, esta Moção de APELO ao Deputado estadual Júnior
Aprillanti (José Roberto Aprillanti Júnior) por inserção, no orçamento
estadual de 2019, de emenda parlamentar para aquisição de
maquinário para desassoreamento de corpos d'água em propriedades
rurais participantes do Programa “Nascentes Jundiaí”, no valor de R$
400.000,00. Dê-se ciência a: 1. Deputado estadual Júnior Aprillanti
(José Roberto Aprillanti Júnior); 2. Gestor da Unidade de
Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Eduardo José da Silveira
Alvarez; 3. Gestor da Unidade de Planejamento Urbano e Meio
Ambiente, Sinésio Scarabello Filho; 4.
Diretor-Presidente da DAE S.A. Água e Esgoto, Eduardo Santos
Palhares.
Sala das Sessões, 17-04-2018.
CRISTIANO LOPES

13ª Audiência Pública da 17ª Legislatura,
em 25 de abril de 2018, às 19H00
PAUTA
Item único: PROJETO DE LEI N.º 12.329/2017 – PAULO SERGIO
MARTINS, FAOUAZ TAHA, LEANDRO PALMARINI, RAFAEL
ANTONUCCI – Veda fogos de artifício no Território de Gestão da
Serra do Japi.
Em 17 de abril de 2018
GUSTAVO MARTINELLI
Presidente

PORTARIA Nº 3858, DE 18 DE ABRIL DE 2018
Nomeia o Sr. RAFAEL HECTOR CENSI, para o cargo de Assessor
Parlamentar, de provimento em comissão, símbolo CC-1, do QPL.
jundiai.sp.gov.br
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