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MENSAGEM N° 014/2022

Cajamar, 28 de abril de 2022

Exmo. Senhor Vereador Presidente,

Excelentissimos Senhores Vereadores da Camara Municipal de Cajamar,

Dirijo-me com muito orgulho para encaminhar aos Excelentissimos Edis de nossa 

querida Cajamar Projeto de Lei Complementar que “Dispoe sobre a Estrutura Administrativa da 

Prefeitura Municipal de Cajamar, bem como implanta principios e metricas de otimizapao e aumento 

da eficiencia da Administrapao Publica Municipal”.

0 motive de orgulho e que temos a firme convicpao, passadas 03 (tres) Apoes 

Diretas de Inconstitucionalidade propostas e julgadas procedentes em face de nossa legislapao de 

estrutura administrativa, que alcanpamos resultado de vanguarda no Quadro de Gestao que 

acompanha a presente minuta de Lei Complementar afeta a Estrutura Administrativa de Cajamar.

Digo isto em razao de termos acompanhado os criterios e principios modernos 

que tern animado o governo federal em seus esforpos de modernizapao e otimizapao de sua propria 

estrutura administrativa. Figuraram como instrumentos e guias de exemplo deste projeto de Lei 
Complementar:

® Lei federal n. 14.204, de 16 de setembro de 2021; 

® Decreto federal n. 10.382, de 28 de maio de 2020; 
® Decreto federal n. 9.739, de 28 de marpo de 2019.
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Quadro 1. Fontes de Modernizagao Quadro de Gestao
Ato Normative Tematica Dispositivo

Estabelece medidas de 
eficiencia organizacional 
para o aprimoramento da 
Administrapao 
Federal

Art. 2°. (...)
§ 1° As medidas de fortalecimento da capacidade 
institucional observarao as seguintes diretrizes:

racionalizapao de niveis hierarquicos e 
aumento da amplitude de comando;

Decreto n. 9.739/19
Publica V

Art. 3°. (...)
§ 2° Entre as medidas a que se refere o § 1°, 
observadas as atribuipoes e as especificidades do 
orgao ou entidade, o PGT contera disposipoes 
para reduzir os niveis hierarquicos de direpao de 
cargos em comissao do Grupo-Direpao e 
Assessoramento Superiores- DAS ou de Funpoes 
Comissionadas do Poder Executive - FCPE, por 
linha de comando do orgao ou entidade e de suas 
unidadesdescentralizadas, e para ampliara 
quantidade de servidores publicos subordinados 
aos ocupantes de cargos em comissao do Grupo- 
DAS ou FCPE de direpao.

Institui o Programa de 
Gestao Estrategica e 
Transformapao do Estado - 
Transform a Gov

Decreto n. 10.382/20

Art. 6° Decreto podera efetuar a alterapao,
mediante transformapao, dos quantitativos e da 
distribuipao dos atuais cargos em comissao, 
funpoes de confianpa e gratificapoes, observados 
os respectivos valores de remunerapao e desde 
que nao implique aumento de despesa.
Art. 7° Decreto podera efetuar a alterapao,
mediante transformapao, dos quantitativos e da 
distribuipao dos CCE e das FCE, observados os 
respectivos valores de remunerapao e desde que 
nao implique aumento de despesa.
Art. 9° Sao criterios gerais para a ocupapao de 
cargos em comissao e de funpoes de confianpa na 
administrapao publica federal direta, autarquica e 
fundacional: (...)
II - perfil profissional ou formapao academica 
compatlvel com o cargo ou com a funpao para a 
qual tenha sido indicado; e

Simplifica a gestao de 
cargos em comissao e de 
funpoes de confianpa na 
administrapao publica federal 
direta, autarquica e 
fundacional

Lei federal 14.204/21

A estrutura administrativa, por sua vez, adota os criterios de organizapao 

definidos pelo Manual de Estruturas Organizacionais do Poder Executive Federal, veiculado 

pela Instrupao Normativa n. 04, de 2018, da Secretaria de Gestao do Ministerio da Economia.

Quais, porem, os beneficios concretes para o Municipio de Cajamar?

O primeiro beneficio esta no desenho de estruturas organizacionais que levam em 

considerapao criterios objetivos como total de forpa de trabalho vinculada a cada unidade 

administrativa. O nome tecnico - amplitude de comando - evita que haja Diretorias ou Divisoes com

Este relatorio contem informagoes confidenciafs. Caso voce nao seja a pessoa autorizada a recebe-lo, nao devera utiliza-lo, copia-lo ou revelar o
seu conteudo.
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poucos colaboradores, enquanto outras unidades possuem sua linha de comando tensionada, com 

poucos gestores para liderar e gerir uma forga de trabalho ampla.

Sob o novo modelo, nao havera unidades administrativas sem o quantitative 

minimo de colaboradores vinculados, conforme definido pela Lei Complementar. Nao havera, 
assim, chefes de unidades esvaziadas.

Outra inovagao reside na adogao de nova categoria de diregao e assessoramento, 
formalizada pelo Decreto federal n. 9.739/2018, de diregao de projetos (cf. art. 12, III). Esta nova 

tipologia, que no projeto de Lei Complementar e denominado como gestor de programa e gestor de 

projeto, tern como papel gerenciar programas e projetos de governo e de estado, centrais para levar 

o Municipio de Cajamar a patamares ainda superiores ao que ja alcangamos nos ultimos anos. 

Afinal, como se reconhece no ambiente privado e de gestao, quern administra o cotidiano das 

rotinas administrativas dificilmente tern tempo e disposigao para se dedicar, em tempo integral, a 

programas e projetos. E, sabemos, Cajamar possui urn rico portifolio de projetos e programas, como 

Parque Cajamar Feliz, Famflia Cajamar, Defesa do Consumidor (PROCON), Casa Legal, Muito + 

Seguranga, Transporte Universitario, Colegio do Futuro, Asfalta Cajamar, Saude Animal, Coragao 

de Mae, dentre outros.

0 Quadro de Gestao, composto por 251 gestores - Secretaries Adjuntos, 

Assessores do Chefe do Executive, Assistentes, Assessores, Diretores, Chefes de Divisao, 

Supervisores, Lideres, Procurador Juridico Institucional, Ouvidor do SUS, Gestor de Programa e 

Gestor de Projetos, contribuira para a gestao dos mais de 2170 servidores que integram a Prefeitura 

Municipal de Cajamar, bem como auxiliara na implantagao do novo Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos que se avizinha e que fortalecera ainda mais a nossa cidade e Administragao Publica 

Municipal.

0 Quadro de Gestao sera integrado por servidores com requisite minimo de 

nivel superior, formagao necessaria ao apoio tecnico e responsabilidade gerencial de areas e 

processes de trabalho. Havera vagas reservadas especificamente a servidores efetivos, as 

denominadas Fungoes de Confianga. Assim, prestigiaremos nosso quadro de servidores em 

posigoes de Chefe de Divisao, Supervisor, Lider, Ouvidor do SUS e Procurador Juridico

Este relatorio contem informafdes confidenciais. Caso voce nao seja a pessoa autorizada a recebe-lo, nao devera utiliza-lo, copia-lo ou revelar o
seu conteudo.
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Institutional. Ao mesmo tempo, reservamos 10% dos cargos em comissao aqueles servidores 

efetivos com formagao de nivel superior. Nos limitamos, temporariamente, a este percentual 

razao do baixo quantitative de cargos de formagao de nivel superior no nosso Quadro de Servidores. 

Conforme levantamento promovido por consultoria especializada, temos apenas 7% de cargos de 

nivel superior, excluidos os profissionais da educagao e saude. Esta questao sera enderegada pelo 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, que sinaliza para composigao de 30% de cargos de 

nivel superior e tecnico, de forma que, quando implantado, o percentual de cargos em comissao 

£ reservados a servidores efetivos sera de 30%.

em

E importante destacar que ainda que estejamos ampliando o quantitative de 

Secretarias - de 15 para 17, uma medida necessaria para fortalecer ainda mais nossa 

municipalidade, atraindo mais recursos (Secretaria de Turismo) e melhorando nossa capacidade de 

gestao (Secretaria de Modernizagao e Tecnologia da Informagao), o custo desta estrutura 

Administrativa e inferior a prevista pela Lei Complementar n. 184/2019. 0 custo mensal do Quadro 

de Gestao proposto e de aproximados R$ 1.828.095,15 (hum milhao, oitocentos e vinte e oito mil e 

noventa e cinco reais e quinze centavos), enquanto a estrutura prevista pela Lei Complementar n. 

184/2019 era de R$ 1.854.611,20 (hum milhao, oitocentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e 

onze reais e vinte centavos). Ou seja, ha uma economia mensal de R$ 26.516,05 (vinte e seis 

mil e quinhentos e dezesseis reais e cinco centavos). Esta gestao cumpre com seu proposito 

^ de fazer mais e melhor com menos, em respeito ao contribuinte e ao erario publico, algo 

essencial em tempos como os que vivemos atualmente.

Este relatorio contem informagoes confidenciais. Case voce nao seja a pessoa autorizada a recebe-lo, nao devera utiliza-lo, copia-lo ou revelar o
seu conteudo.
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Estrutura Atual LC 184 Proposta
GRATIFICAS GRATIFiCAgNomenclatura Qtd Valor Soma Nomenclatura Qtd Valor SomaAO AO

SECRETARIO
MUNICIPAL

SECRETARIO
MUNICIPAL

R$ 18.710,20 R$ 5.613,06 R$ 280.653,0015 R$ 18.710,20 R$ 5.613,06 R$ 318.073,4017

SECRETARIO
ADJUNTO

SECRETARIO
ADJUNTO

R$ 13.742,47 R$ 4.122,7415 R$ 206.137,05 R$ 13.742,47 R$ 4.122,74 R$ 233.621,9917

AGENTE DE 
POUTICAS 
PUBLICAS

R$ 5.614,21 R$ 1.684,26 R$ 162.812,0929 R$ 4.500,00 R$ 1.350,00 R$ 76.500,00ASSISTENTE 17

ADMINISTRADOR
REGIONAL R$ 5.614,21 R$ 1.684,26 R$ 78.598,9414 R$ 5.866,77 R$ 1.760,03ASSESSOR 17 R$ 99.735,09

OFICIAL 
EXECUTIVO DO 

PREFEITO E VICE

ASSESSOR 
CHEFE DE 

EXECUTIVO
R$ 12.245,76 R$ 3.673,73 R$ 97.966,088 R$ 8.708,93 R$ 2.612,688 R$ 69.671,44

GESTOR DE 
DEPARTAMENTO R$ 10.035,23 R$ 3.010,57 R$ 481.691,0448 R$ 10.035,23 R$ 3.010,57DIRETOR 36 R$ 361.268,28

GESTOR DE 
PROG RAMA

N.A. R$ 10.035,23 R$ 3.010,5721 R$ 210.739,83

GESTOR DE 
PROJETO

N.A. R$ 5.866,77 R$ 1.760,03 R$ 152.536,0226

PROCURADOR
JURIDICO

INSTITUCIONAL

ASSESSOR
JURIDICO R$ 13.742,47 R$ 4.122,74 R$ 13.742,471 R$ 15.803,84 R$ 4.741,15 R$ 15.803,841

R$ 8.708,93 R$ 2.612,68 R$ 8.708,93OUVIDOR SUS 1 R$ 8.708,93 R$ 2.612,68 R$ 8.708,93OUVIDOR SUS 1
EIDER DE 
EQUIPE

R$ 3.293,23 R$ 987,97 R$ 19.759,38CHEFE DESETOR 6 R$ 1.500,00 R$ 450,00 R$ 19.800,0044

N.A. R$ 2.500,00 R$ 750,00SUPERVISOR R$ 16.500,0022

Este relatorio contem informagoes confidenciais. Caso voce nao seja a pessoa autorizada a recebe-lo, nao devera utiliza-lo, copia-lo ou revelar o seu conteiido.
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CHEFE DE 
D1VISAO 

COMPLEXIDADE
R$ 6.250,00 R$ 1.875,00 R$ 75.000,0012

R$GERENTE DE 
DIVISAO R$ 5.866,77 R$504.542,2286 1.760,03 CHEFE DE 

DIVISAO R$ 5.866,77 R$ 1.760,03 R$ 170.136,3329

R$ R$Total Total1.854.611,20 1.828.095,15

Este relatorio contem informa^oes confidenciais. Caso voce nao seja a pessoa autorizada a recebe-Io, nao devera utiliza-lo, copia-lo ou revelar o seu conteudo.
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For fim, deve-se destacar que, seguindo o exemplo da Lei Federal n. 14.204, de 

16 de setembro de 2021, a Lei Complementar permite que Decreto do Chefe do Executive altere os 

quantitativos dos Quadras de Gestao, transformando cargos em comissao ou alterando vagas, 
desde que nao implique aumento de custos e nao reduza o quantitative de funqoes de confianga 

previstas. Conseguimos, assim, atender as necessidades e contextos cambientes que tem 

caracterizado estes ultimos 03 anos, de pandemia e, agora, de conflito geopolitico.

Esta mobilidade do Quadra de Gestao, contudo, segue firmes parametros de 

transparencia e de responsabilidade gerencial. Decretos que definirao a estrutura pormenorizada 

de cada Secretaria, conforme os quantitativos ja anexados no presente projeto de Lei 

Complementar, especificarao o Quadra de Gestao alocado na Pasta. Os criterios de definigao de 

quantitative - amplitude de comando, total de projetos e programas associados a Secretaria - 

tambem estao acessiveis ao cidadao e aos orgaos de controle. Esta Lei Complementar associa 

flexibilidade, dinamismo, com moralidade e transparencia publica.

Encerro a presente exposigao de motives com votes de estimas e dentes e 

seguros de que temos urn novo marco normative municipal que servira como urn divisor de aguas 

na gestao de nossa estrutura nao apenas em nosso Municipio, mas que tambem figurara como urn 

^ exemplo regional.

4
\

DANILO A MACHADO
Pbfeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.

Este relatorio contem informa^oes confidenciais. Caso voce nao seja a pessoa autorizada a recebe-lo, nao devera utiliza-lo, copfa-lo ou revelar o
seu conteiido.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 006, DE 28 DE ABRIL DE 2022

“Dispoe sobre a Estrutura Administrativa 

do Municlpio de Cajamar, bem como 

implanta princlpios e metricas de 

otimiza$ao e aumento da eficiencia da 

Administragao Publica Municipal.”

Art. 1° Esta Lei Complementar dispoe sobre:

I - a estrutura administrativa do Municipio de Cajamar;

II - as diretrizes e principios de otimizapao da gestao administrativa do Municipio 

Municipal de Cajamar;

III - a instituipao de cargos em comissao e funpoes de confianpa, nos termos das 

tipologias e padroes disciplinados nesta Lei Complementar;

IV - a autorizapao para o Poder Executive transformar, sem aumento de despesa, os 

cargos em comissao e funpoes de confianpa, por meio de Decreto.

CAPITULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS E NORMAS REGENTES DA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL E QUADRO DE GESTAO DO MUNICIPIO DE CAJAMAR

Art. 2° Sao conceitos integrantes desta Lei Complementar:

I - Amplitude de Comando: proporpao existente entre ocupantes de cargos de direpao e 

chefia, bem como de funpoes de lideranpa e supervisao, em face da forpa de trabalho 

lotada na respective unidade administrativa ou atrelada a determinado turno ou equipe de 

trabalho;

II - Cargo em Comissao: cargos de direpao e assessoramento, passivel de provimento por 

servidores externos ao Quadro de Servidores Efetivos, cujo requisite de nomeapao minimo 

e formapao de nivel superior, organizado conforme as tipologias e relapao de fiducia com a 

autoridade nomeante, o Chefe do Executive e, por delegapao, nos termos do art. 86, XVIII, 
da Lei Organica Municipal, o Secretario Municipal:

a) Secretario Adjunto: cargo em comissao de Direpao vinculado diretamente a Secretaria 

Municipal, responsavel pela supervisao geral das atividades da Secretaria;

b) Diretor: cargo em comissao vinculado a unidade administrativa de Departamento, 
responsavel pela gestao de processes e equipe de trabalho;
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c) Assistente: cargo em comissao de Assessoramento vinculado a Secretaria, responsavel 
pelo assessoramento direto de Secretario Municipal, caracterizadas pela fiducia 

programatica;
d) Assessor: cargo em comissao integrante da categoria de Assessoramento vinculado a 

Secretaria, responsavel pelo assessoramento tecnico especializado ao Secretario em sua 

fungao de gestor da area;
e) Oficial Executive: cargo em comissao integrante da categoria de Assessoramento 

vinculado ao Prefeito Municipal ou ao Vice-Prefeito;
f) Gestor de Programa: cargo em comissao integrante da categoria de Assessoramento, 

responsavel pela supervisao de programa de governo atrelado a Pasta Municipal;

g) Gestor de Projeto: cargo em comissao integrante da categoria de Assessoramento, 
responsavel pela supervisao de projeto integrante de programa ou politica publica atrelada 

a Pasta Municipal.
Ill - Fungao de Confianga: cargos de chefia e assessoramento cuja designagao e 

reservada a servidores efetivos, organizado conforme as tipologias e relagao de fiducia 

com a autoridade nomeante, o Chefe do Executive e, por delegagao, nos termos do art. 

86, XVII, da Lei Organica Municipal, o Secretario Municipal:
a) Procurador Juridico Institucional: fungao de assessoramento da Secretaria Municipal de 

Governo, reservada a servidor efetivo ocupante do cargo de Procurador Municipal;

b) Ouvidor do SUS: fungao de assessoramento da Secretaria Municipal de Saude, 
responsavel pela supervisao dos processes de atendimento aos usuarios do Sistema 

Municipal de Saude;

c) Chefe de Divisao: fungao de confianga vinculada a unidade administrativa de Divisao, 

responsavel pela gestao de processes e equipes de trabalho de menor complexidade que 

urn Departamento;

d) Chefe de Divisao de Complexidade: fungao de confianga vinculada a unidade 

administrativa de Divisao, responsavel pela gestao de processes e equipes de trabalho de 

menor complexidade que urn Departamento, no ambito da saude educagao ou assistencia 

social;

e) Supervisor: fungao de confianga atribuida a servidor efetivo responsavel por gerir 

equipamento publico ou equipe de trabalho caracterizados por sua maior complexidade, 

em comparagao ao lider de equipe;

f) Lider de Equipe: fungao de confianga atribuida a servidor efetivo responsavel por 

administrar turnos ou grupos de trabalho vinculados a processes rotinizaveis.
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IV - Niveis hierarquicos: quantitative de instancias decisorias organizacionais adotadas 

pela estrutura administrativa do Municipio de Cajamar, para fins de definiqao de cargos de 

diregao, chefia, supervisao e lideranga;
V - Mobilidade do Quadro de Gestao: possibilidade de transformagao de cargo em 

comissao ou fungao de confianga, por meio de Decreto Executive, desde que nao implique 

aumento da despesa autorizada por meio desta Lei Complementar;
VI - Transparencia Gerencial: disponibilizagao 

informagoes referentes ao Quadro de Gestao, integrado por Cargos em Comissao e 

Fungoes de Confianga, com a indicagao de quantitative, por Secretaria, respective indice 

de amplitude de comando e discriminagao de projetos e programas sob responsabilidade 

de cada Secretaria Municipal.
Paragrafo unico. Adota-se como metrica de racionalidade administrativa para fins de 

amplitude de comando:

I - unidade administrativa com processes de alta complexidade: minimo de 04 

colaboradores vinculados a urn dado processo de trabalho, enquanto requisito para 

autorizar a criagao de unidade administrativa;

II - unidade administrativa com processes rotinizaveis: minimo de 10 colaboradores 

vinculados a urn dado processo de trabalho, enquanto requisito para autorizar a criagao de 

unidade administrativa;

III - media organizacional padrao: minimo de 08 colaboradores vinculados a urn dado 

processo de trabalho, enquanto requisito para autorizar a criagao de unidade 

administrativa.

no portal da Transparencia, de

Art. 3° A estrutura administrativa do Municipio de Cajamar esta organizada em 03 (tres) 

instancias decisorias:

I - Secretarias: pastas politicas, integradas por Secretaries, estrutura administrativa 

vinculada e quadro de gestao respective, responsavel por administrar, acompanhar e 

implantar as politicas de Governo da Gestao do Executive Municipal;
II - Departamentos: unidade administrativa responsavel pela gestao de processos de 

trabalho afins caracterizados por sua maior complexidade;

III - Divisao: unidade administrativa responsavel pela gestao de processos de trabalho 

afins, com complexidade inferior aquele gerido por departamentos.

§1° Fica vedada a nomeagao de cargo em comissao de Diretor, bem como a designagao 

de Chefe de Divisao, para unidades desprovidas de forga de trabalho ou que nao
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Paragrafo unico. Decreto pormenorizara as atribuipoes da Secretaria Municipal, 

discriminando o Quadro de Gestao da Secretaria, nos termos e limites desta Lei 
Complementar.

Art. 7° Compete a Secretaria Municipal de Governo:

I - promover a articulapao do Poder Executive Municipal com a Camara Municipal;
II - integrar as Pastas do Executive Municipal, com apoio da Secretaria Municipal de 

Fazenda e Gestao Estrategica, para controle e acompanhamento do Programa de 

Governo Municipal;

III - promover a articulagao entre o Poder Executive Municipal e a Sociedade Civil, com 

apoio da Secretaria Municipal de Comunicagao e Gestao de Eventos;

IV - promover a articulagao entre o Poder Executive Municipal e outros entes federativos;

V - conceder apoio administrative a gestao do Fundo Municipal de Solidariedade. 

Paragrafo unico. Decreto pormenorizara as atribuigoes da Secretaria Municipal, 

discriminando o Quadro de Gestao da Secretaria, nos termos e limites desta Lei 
Complementar.

Art. 8° Compete a Secretaria Municipal de Modernizagao, Tecnologia e Inovagao:

I - planejar e executar o Plano Diretor de Tecnologia da Informagao Municipal;

II - planejar, desenvolver, executar e acompanhar a implantagao de sistemas integrados 

que otimizem a gestao publica municipal;

III - coordenar e executar a politica de dados e de protegao de dados municipal, com 

apoio da Secretaria Municipal de Comunicagao;

IV - coordenar e executar a politica de gestao documental do Municipio de Cajamar, tanto 

em sua versao fisica como digital;

V - executar e administrar servigos de telefonia, comunicagao e de suporte de 

infraestrutura direcionados as Secretarias Municipal's;

VI - promover a politica de inovagao do Municipio de Cajamar, de forma coordenada com 

a Secretaria de Desenvolvimento Economico e Empreendedorismo.

Paragrafo unico. Decreto pormenorizara as atribuigoes da Secretaria Municipal, 

discriminando o Quadro de Gestao da Secretaria, nos termos e limites desta Lei 
Complementar.
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Paragrafo unico. Decreto pormenorizara as atribuipoes da Secretaria Municipal, 

discriminando o Quadro de Gestao da Secretaria, nos termos e limites desta Lei 
Complementar.

Art. 11. Compete a Secretaria Municipal de Educagao:

I - definir a Politica Municipal de Educagao, em consonancia com as diretrizes 

estabelecidas na legislagao municipal, estadual e federal pertinentes, bem como 

organizagoes participativas, de gestao democratica do ensino e processo de 

aprendizagem;
II - Coordenar, executar, acompanhar e avaliar o Plano Municipal de Educagao;

III - promover o ensino publico de qualidade e a democratizagao da educagao infantil, do 

ensino fundamental e de jovens e adultos e responsabilizar-se pela educagao inclusiva em 

todas as modalidades de ensino;

IV - executar o planejamento, controle e avaliagao dos recursos aplicados ao Ensino 

Fundamental e de Educagao Infantil no ambito da rede municipal de ensino;

V - gerir a infraestrutura de ensino municipal;

VI - desenvolver, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Economico e 

Empreendedorismo, agoes voltadas a capacitagao e formagao tecnico-profissional do 

municipe de Cajamar.

Paragrafo unico. Decreto pormenorizara as atribuigoes da Secretaria Municipal, 

discriminando o Quadro de Gestao da Secretaria, nos termos e limites desta Lei 
Complementar.

Art. 12. Compete a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura:

I - planejar, coordenar, executar e acompanhar as politicas publicas, programas, projetos, 
diretrizes e metas objetivando o desenvolvimento do esporte profissional, amador e de 

lazer;

II - planejar, coordenar, executar e acompanhar as politicas publicas, programas, projetos, 
diretrizes e metas objetivando o desenvolvimento da Cultura;

III - fomentar a preservagao da memoria, da historia e dos valores culturais populares do 

Municipio;

IV - gerir equipamentos desportivos, bem como culturais, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educagao, Meio Ambiente e Protegao Animal e Turismo;



Jtunicipie $e @ajamareiiura
ESTADO DE SAO PAULO

Proieto de Lei Complementar n° 006/2022- fls. 9

Paragrafo unico. Decreto pormenorizara as atribuipoes da Secretaria Municipal, 

discriminando o Quadro de Gestao da Secretaria, nos termos e limites desta Lei 
Complementar.

Art. 13. Compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servipos Publicos:

I - planejar, coordenar, executar e acompanhar obras publicas e servipos viarios, hldricos, 

de iluminapao publica e de saneamento basico desenvolvidos no ambito do Municipio de 

Cajamar;

II - promover as politicas e apoes de zeladoria urbana e manutenpao dos proprios 

municipais, incluidos parques e areas verdes do municipio;

III - administrar e acompanhar o servipo de limpeza urbana, conforme diretrizes definidas 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Protepao Animal;

IV - organizar e administrar polos de gestao regional;

V - administrar os servipos funerarios municipais, bem como o cemiterio municipal. 

Paragrafo unico. Decreto pormenorizara as atribuipoes da Secretaria Municipal, 
discriminando o Quadro de Gestao da Secretaria, nos termos e limites desta Lei 
Complementar.

Art. 14. Compete a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Protepao Animal:

I - definir diretrizes ambientais para o Municipio, incluindo a gestao integrada de residues 

solidos;

II - propor recomendapoes ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - 

COMDEMA quanto a normas tecnicas, criterios e parametros de protepao e defesa do 

meio ambiente;

III - executar a politica municipal de Meio Ambiente, com vistas a garantir a conservapao, 
defesa e recuperapao do meio ambiente;

IV - promover a fiscalizapao e educapao ambiental;

V - propor e implantar unidades municipais de conservapao, bem como apoiar na 

conservapao de unidades estaduais e federais;

VI - atuar de forma supletiva ao Estado e a Uniao na gestao do Meio Ambiente;

VII - gerir de forma coordenada com as Secretarias Municipais de Infraestrutura e 

Servipos Publicos e Secretaria Municipal de Turismo, parques municipais e areas verdes;
VIII - promover e executar politicas de bem-estar animal;
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IX - gerir equipamentos e programas de bem-estar animal no ambito do Munidpio de 

Cajamar.

Paragrafo unico. Decreto pormenorizara as atribuigoes da Secretaria Municipal, 
discriminando o Quadro de Gestao da Secretaria, nos termos e limites desta Lei 
Complementar.

Art. 15. Compete a Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano:

I - planejar e executar, de forma integrada com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Servigos Publicos, a Politica Municipal de Mobilidade Urbana;
II - promover o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, de forma integrada com as 

demais Secretarias;

III - atuar na regulagao e fiscalizagao de transit© e transport© no ambito do Municipio de 

Cajamar;

IV - promover a fiscalizagao de obras de particulares e posturas;

V - promover analise de autorizagao de obras e parcelamento do solo;

VI - promover e executar a politica municipal de habitagao e de regularizagao fundiaria; 
Paragrafo unico. Decreto pormenorizara as atribuigoes da Secretaria Municipal, 

discriminando o Quadro de Gestao da Secretaria, nos termos e limites desta Lei 

Complementar.

Art. 16. Compete a Secretaria Municipal de Saude:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as agoes e os servigos de saude e gerir e 

executar os servigos publicos de saude;

II - participar do planejamento, programagao e organizagao da rede regionalizada e 

hierarquizada do Sistema Unico de Saude (SUS);
III - promover a execugao, control© e avaliagao das agoes referentes as condigoes e aos 

ambientes de trabalho;

IV - executar servigos de control© de zoonoses, vigilancia epidemiologica, de vigilancia 

sanitaria, de alimentagao e nutrigao, de vigilancia de saude do trabalhador;

V - executar, no ambito municipal, a politica de insumos e equipamentos para a saude;

VI - controlar e avaliar a execugao de contratos e convenios firmados pelo municipio com 

as entidades prestadoras de servigos privados de saude;

VII - controlar e fiscalizar os procedimentos dos servigos privados de saude.
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Paragrafo unico. Decreto pormenorizara as atribuipoes da Secretaria Municipal, 

discriminando o Quadro de Gestao da Secretaria, nos termos e limites desta Lei 

Complementar.

Art. 17. Compete a Secretaria Municipal de Seguranpa e Defesa Social:

I - planejar, orientar e coordenar a execugao da politica municipal de seguranga publica;
II - executar, por meio do Comando da Guarda Civil Municipal, a politica de seguranga 

publica municipal e de protegao do patrimonio municipal;
III - desenvolver e executar a politica municipal de Defesa Civil, em articulagao com o 

Sistema Estadual e Federal de prevengao e combate a eventos de desastre natural;

IV - organizar o Quadro de Bombeiros Civis, em articulagao com o Governo Estadual;

V - articular a politica de Seguranga Publica com o Governo Estadual e Federal.

Paragrafo unico. Decreto pormenorizara as atribuigoes da Secretaria Municipal, 
discriminando o Quadro de Gestao da Secretaria, nos termos e limites desta Lei 

Complementar.

Art. 18. Compete a Secretaria Municipal de Turismo:

I - Planejar, desenvolver e executar o Plano Diretor de Turismo;

II - promover e executar agoes e eventos de turismo no Municipio de Cajamar;
III - gerir, de forma coordenada com a Secretaria de Meio Ambiente e Protegao Animal, 
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura, espagos de interesse turistico;

IV - promover parcerias com a sociedade civil e com entes federativos, com o objetivo de 

fomentar o fluxo turistico no municipio de Cajamar.

Paragrafo unico. Decreto pormenorizara as atribuigoes da Secretaria Municipal, 

discriminando o Quadro de Gestao da Secretaria, nos termos e limites desta Lei 
Complementar.

Segao III
Das Secretarias de Suporte Administrative

Art. 19. Compete a Secretaria Municipal de Administragao:

I - promover a administragao e manutengao do pago municipal e demais predios publicos;
II - gerir a frota municipal;

III - administrar os contratos de zeladoria dos equipamentos municipais;
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IV - administrar os servigos de copa e servigos gerais, bem como o almoxarifado do 

Munidpio.

Paragrafo unico. Decreto pormenorizara as atribuigoes da Secretaria Municipal, 

discriminando o Quadro de Gestao da Secretaria, nos termos e limites desta Lei 
Complementar.

Art. 20. Compete a Secretaria Municipal de Comunicagao e Gestao de Eventos:

I - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de comunicagao publica, institucional 

e de imprensa, necessarias para promover, divulgar e facilitar as agoes do Governo 

Municipal;

II - produzir, assessorar e efetuar a comunicagao visual dos programas, projetos, eventos 

e cerimonias da Administragao Publica Municipal;

III - promover a politica de relacionamento publico institucional do Municipio com os meios 

de comunicagao;

IV - executar as atividades de cerimonial, com o objetivo de organizar eventos e reunioes 

com a presenga do Chefe do Poder Executive e demais autoridades, adotando, quando 

necessario, os procedimentos para as viagens oficiais;

V - gerenciar e executar os procedimentos de publicagao e disponibilizagao do Diario 

Oficial Eletronico do Municipio.

Paragrafo unico. Decreto pormenorizara as atribuigoes da Secretaria Municipal, 
discriminando o Quadro de Gestao da Secretaria, nos termos e limites desta Lei 

Complementar.

Art. 21. Compete a Secretaria Municipal de Gestao e Desenvolvimento de Recursos 

Humanos:

I - formular e executar a politica de gestao do quadro de recursos humanos do Municipio 

de Cajamar;

II - administrar o cadastro de pessoal bem como a folha de pagamentos e politica de 

beneficios funcionais;

III - promover agoes de integragao e avaliagao do quadro funcional do Municipio de 

Cajamar;

IV - gerenciar o Plano de Lotagao Municipal, em atengao ao dimensionamento ideal de 

cada unidade administrativa;
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V - promover a politico de saude e seguranga ocupacional do quadro de servidores do 

Municipio de Cajamar;

Paragrafo unico. Decreto pormenorizara as atribuigoes da Secretaria Municipal, 

discriminando o Quadro de Gestao da Secretaria, nos termos e limites desta Lei 
Complementar.

Art. 22. Compete a Secretaria Municipal de Justiga:

I - promover a representagao judicial do Municipio;

II - interagir com os orgaos de controle municipal, de forma integrada com a Controladoria 

Municipal;

III - elaborar pareceres juridicos de natureza consultiva em temas afetos a gestao publica 

e direito administrative;

IV - auxiliar o Chefe do Poder Executive Municipal, de forma coordenada com a Secretaria 

Municipal do Governo, em questoes de natureza juridica;

V - promover, de forma coordenada com a Secretaria Municipal de Fazenda e Gestao 

Estrategica, a execugao fiscal;

VI - gerir ou auxiliar na gestao do programa de defesa do consumidor - PROCON.

CAPITULO III
DO QUADRO DE GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE

CAJAMAR

Segao I

Dos Cargos e Fungoes de Gestao

Art. 23. A estrutura administrativa do Municipio de Cajamar e gerida por Quadro de 

Gestao cuja atribuigao e auxiliar o Chefe do Executive Municipal e seus Secretarios 

Municipals, bem como o Quadro Funcional efetivo de Cajamar na gestao dos programas 

de governo e politicas de estado de competencia municipal.
§1° O Quadro de Gestao e composto por:
I - Secretario Adjunto;

II - Oficial Executive;

III - Assessor;

IV - Assistente;

/
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V - Gestor de Programa;

VI - Gestor de Projeto;

VII - Diretor;

VIII - Chefe de Divisao Complexidade;
IX- Chefe de Divisao;

X - Supervisor;

XI - Lider de Equipe.

§2° As unidades administrativas de Departamento e de Divisao sao geridas, 

respectivamente, por Diretores e Chefes de Divisao.

§3° A nomeapao de cargo em comissao de Diretor de Departamento ou a designapao de 

Chefe de Divisao esta condicionada a existencia de quantitativo minimo de servidores 

vinculados a respectiva unidade administrativa, conforme disposto no art. 2°, paragrafo 

unico desta Lei Complementar.

§4° Integram o Quadro de Gestao as funpoes de confianpa especificas de:

I - Procurador Juridico Institucional;

II - Ouvidor do SUS.

Art. 24. A nomeapao para qualquer cargo em comissao esta condicionada a formapao 

minima de nivel superior, cabendo ao Decreto correspondente a Secretaria Municipal de 

lotapao do Quadro de Gestao definir o perfil profissional desejado para a sua ocupapao, 
que podera consistir em:
I - titulapao especifica;

II - experiencia profissional;

III - capacitapao e formapao em gestao ou gestao publica.

Art. 25. A designapao para qualquer funpao de confianpa esta condicionada a formapao de 

nivel superior, pelo servidor efetivo.

§1° A funpao de chefia de divisao e estruturada em 02 (dois) niveis, a depender da 

complexidade dos processes sob sua responsabilidade:

I - chefia de divisao de unidades complexas: divisoes vinculadas a saude, assistencia 

social ou educapao, em razao do quantitativo de servidores alocados ou da complexidade 

de contratos e convenios vinculados;

II - chefia de divisao: divisoes responsaveis pela gestao de processes regulares ou 

equipes de menor complexidade.
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§2° As unidades administrativas poderao organizar suas equipes de trabalho, mediante a 

designagao de supervisores ou llderes de equipe.

Art. 26. Os quantitativos de cargos em comissao - CCE - ou fungoes de confianga - FCE 

- integrantes do Quadro de Gestao constam do Anexo I desta Lei Complementar.

§1° Decreto podera efetuar a alteragao, mediante transformagao, dos quantitativos e da 

distribuigao dos atuais cargos em comissao e fungoes de confianga, observados os 

respectivos valores de remuneragao e desde que nao implique aumento de despesa.

§2° Assegura-se que, no minimo, 10% dos cargos em comissao serao nomeados por 

servidores efetivos, assegurado o cumprimento do requisite de formagao minima de nivel 
superior.

§3° As atribuigoes do Quadro de Gestao e requisite de nomeagao e designagao minimos 

constam do Anexo IV desta Lei Complementar.

Segao II

Da Remuneragao do Quadro de Gestao

Art. 27. 0 Quadro de Gestao sera remunerado de acordo com o Parametro Remuneratorio 

definido no Anexo II desta Lei Complementar.

§1° O servidor concursado nomeado para cargo em comissao ou designado em fungao de 

confianga podera optar por:

I - perceber o valor nominal do vencimento-base correspondente ao cargo em comissao 

ou fungao de confianga, sendo vedada a acumulagao deste com o vencimento 

correspondente ao seu cargo de origem;

II - perceber, a titulo de gratificagao pelo exercicio de fungao, de valor correspondente a 

30% (trinta por cento) do vencimento-base, percebido como rubrica autonoma ao 

vencimento correspondente ao seu cargo de origem.

§2° Veda-se a incorporagao do valor percebido pelo servidor durante o exercicio do cargo 

em comissao ou fungao de confianga ao vencimento base de seu cargo de origem.
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Segao III
Da Transformagao de Cargos em Comissao e Fungoes de Confianga

Art. 28. Decreto do Chefe do Poder Executive podera efetuar a alteragao, mediante 

transformagao, dos quantitativos e distribuigao dos Cargos em Comissao e Fungoes de 

Confianga, observados os respectivos valores de remuneragao e desde que nao implique 

aumento de despesa.

§1° Define-se como valor global mensal, para fins de transformagao dos cargos em 

comissao e fungoes de confianga, o valor nominal constante do Anexo III desta Lei 

Complementar, definido conforme a seguinte memoria de calculo:

I - compute do valor nominal correspondente ao vencimento base do cargo em comissao 

ou fungao de confianga, multiplicado pelo total de posigoes para cada cargo em comissao 

ou fungao de confianga, a excegao da fungao de confianga de supervisor e lider de equipe;

II - computo do valor da gratificagao correspondente ao supervisor e lider de equipe, 

multiplicado pelo total de posigoes atribuidas as respectivas fungoes de confianga.
§2° Veda-se a alteragao de fungoes de confianga em cargos em comissao.

§3° O valor global definido no Anexo III sera objeto de reajuste sempre que o Chefe do 

Executive aplicar indice de recomposigao inflacionaria ou aumento real ao quadro de 

servidores do Municipio de Cajamar, adotando-se o mesmo indice de corregao ou 

aumento.

Segao IV
Da Transparencia Gerencial do Quadro de Gestao

Art. 29. A Administragao Publica Municipal divulgara em seu Portal de Transparencia os 

servidores integrantes do Quadro de Gestao, por Secretaria Municipal, discriminando:

I - relagao de gestores, por forga de trabalho vinculada a Secretaria Municipal, por meio 

de indice de amplitude de comando;

II - relagao de gestores de programa e projetos, com a discriminagao de programas e 

politicas publicas sob sua respectiva supervisao, bem como contratos e convenios 

associados.

III - requisites de designagao, por Secretaria Municipal, para os cargos em comissao ou 

fungoes de confianga integrantes do Quadro de Gestao.
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Paragrafo unico. A divulgagao dos criterios e informagoes constantes deste artigo devera 

ocorrer dentro do espago de 06 (seis) meses da publicagao desta Lei Complementar, sob 

o risco de exoneragao e impossibilidade de nova nomeagao ou designagao de gestores.

CAPlTULO IV
DAS DISPOSIQOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 30. O cargo em comissao de gestor de projeto podera ser alterado ou transformado 

em fungao de confianga quando do advento do novo Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos e respective concurso publico para cargos de nivel superior.
Paragrafo unico. O percentual de 10% de cargos em comissao reservados a servidores 

efetivos devera alcangar 30% em ate 36 meses da data da publicagao da lei de regencia 

do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Quadro Geral.

Art. 31. Revoga-se a Lei Complementar n° 184, de 18 de dezembro de 2019.

Art. 32. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicagao.

Prefeitura do Municipio de Cajamar, 28 de abril de 2022.

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal


