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OFICIO N.° 195/19 
PROJETO DE LEI N.° 053/19 
Mensagern n.° 053/19 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Encarninhanios a Vossas Excelêricias, o Projeto de Lei que "ALTERA OS ARTIGOS 40  E 
II DA LEI MUNICIPAL N.° 3018/05 , QUE 'DISPOE SOBRE A ORGANIZAAO ADMINISTRATIVA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS', COM SUAS POSTERIORES 
ALTERAçOES; E CRIA CARGO NO ANEXO III — PARTE A, DA LEI MUNICIPAL N° 1702/93, COM SUAS 
POSTERIORES ALTERA90E5, NA FORMA QUE ESPECIFICA". 

TaI criaçâo, nobres Edis, e necessária, pois Jardinópolis e Jurucé ainda não possuem 
uma Secretaria ou Orgão correlacionado ao estimulo do desenvolvimento econômico e tecnolOgico em geral, ao 
contrârioda maioria das cidades do Estado. Portanto a criação de urn Departamento de DEPARTAMENTO DE 
INOVAcAO, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO se faz necessário visando 0 fomento de 
politicas pUblicas em favor dos interesses dos empresários aqui instalados e dos que pretendern instalar suas 
empresas em nosso municiplo. 

0 objetivo da criaQão do referido Departarnento é o trabalho para promover 0 crescimento 
econOrnico e sustentável, estimular o empreendedorismo e a inovaçâo no municipio, corn politicas publicas 
voltadas ao desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda e ao aumento da competitividade do 
setor prod utivo local. 

Conforme discorrido, podemos observar que tal adequaçao so tern a contribuir corn o 
desenvolvirnento econOmico e social do municipio. 

For outro lado, cria-se o cargo ern comissão denorninado DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO DE INOvAcAO, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, cujas atribuiçOes 
são adequadas e necessârias ao quadro atual de colaboradores do municIpio. 

Justificado nestes terrnos, mais urna vez solicitamos a devida e necessâria autorizaQão 
desse Legislativo, cuja propositura é submetida a alta consideraçao dos Nobres Edis, pedindo sua apreciação 
corn sua consequente aprovação, dentro dos termos regimentals. 

Aproveitamos a 	para renovara Vossa Excelencia e demais nobres Vereadores, 
os nossos mais sinceros protestos de 

A Sua Exceléncia a Senhora 
MARLI RODRIGUES VIOLANTE 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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"ALTERA OS ARTIGOS 40  E 11 DA LEI MUNICIPAL N.° 3018105, QUE 
'DISPOE SOBRE A 0RGANIzAcA0 ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS', COM 
SUAS POSTERIORES ALTERAçOES;  E CRIA CARGO NO ANEXO III - 
PARTE A, DA LEI MUNICIPAL N° 1702193, COlA SUAS POSTERIORES 
AI..rER1COES, NA FORIVIAQIJE ESPECIFIC44''::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

O SENHOR DR. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIQ(5ES QUE LI-fE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 
F AZ S A B E R: qua a Câmara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou 0 Projeto 
de Lei fl.0  053119, de autoria do Executivo, e ele sanciona e prornulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 1°: Fica acrescida a alinea "e" no inciso I do artigo 4 0, constante da Lei Municipal 
fl.0  3018/05, corn suas posteriores alteraçoes, que "DISPOE SOBRE A 
ORGANIzAçAO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", 0 qual passa a vigorar 
corn a seguinte redagâo: 

"ARTIGO 4°- Ficam criados nas Secretarias abaixo elencadas, Os 
seguintes Departamentos: 

I- Secretaria Municipal de Administraçao e Planejamento: 
a) Departamento de Administracao; 
b) Departamento de Planejamento; 
c) Departamento de Emprego, Industria e Comércio; 
d) Departamento Geral de CotaçOes, Compras, Licitacoes, Contratos, 

Cadastro e Almoxarifado; e 
e) IDepartamento de Inovaçao, Tecnologia e Desenvolvimento 

Econômico. 

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

V- .............................. 

VI- .............................. 

ARTIGO 20 : 	0 artigo 11, constante da Lei Municipal n.°3018105, corn suasposteriores 
alteraçoes, em especial a Lei Municipal n.° 3095/05, que 'DISPOE SOBRE 
A 0RGANIZAAO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", passa a vigorar corn a 
seguinte redaçâo: 

"ARTIGO 11 - Competem aos seguintes Departamentos: 
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- Departamento de Emprego, Industria e Comercio: a atraçao de 

iniciativas industrials e comercials de sentido econômico para o MunicIpio; a gerir os 
assuntos relativos ao Banco do Povo, Incubadora de Empresas; Distritos Industrials e 
assuntos correlatos; Desenvolvimento de atividades técnica e profissional visando 
captaçao e aperfeiçoamento de mao de obra para qualificaçao dos munhcipes para 
geracäo de emprego. 

II - Departamento Geral de Cotaçoes, Compras, LicitaçOes, Contratos, 
Cadastro e Almoxarifado: a organizaçao, controle e atualizacâo do cadastro geral de 
fornecedores e de prestadores de serviços; o processamento das Iicitacôes de 
interesse da Prefeitura; aquisiçäo de materials e o gerenciamento do almoxarifado. 

III- Departamento de Inovacao, Tecnologia e Desenvolvimento 
Economlco: Atuar corno indutor do desenvolvimento local, implementando politicas 
püblicas referentes a promoção do empreendedorismo e do desenvolvirnento econôrnico; 
Estruturar, em parceria corn as dernais secretarias municipais diretamente cnvolvidas, 
projetos que visem a melhoria e it adequacao da infraestrutura do Municipio visando o 
fomento do empreendedorisrno c o desenvolvirnento eeonômico; Prornover a 
competitividade, o desenvolvimento sustentável, A melhoria do ambiente legal e de 
negOcios das ernpresas, contribuindo corn o fortaiccimento da economia e o fomento do 
ernprecndedorismo local; Apoiar e prornover a qualificaçAo profissional cm parceria 
corn instituiçOes cspecializadas, buscando a perrnanente rnelhoria da qualidadc da mAo-
de-obra local; Organizar, coordenar e controlar as açOes de apoio as empresas do 
Municlpio; Apoiar c/ou coordenar as açOes de fomento ao empreendedorismo local, 
como o SEBRAE (Aqui, Incubadora de Ernpresas, Sala do Empreendedor e Banco do 
Povo Paulista); Apoiar as entidades parceiras (ADEJ c ACIJ) das atividades 
ernpresariais; Fornentar o cmpreendedorismo no currIculo escolar da rede püblica, corn 
objetivo de formar futuras geraçOes empreendedoras; Coordenar o sistema de 
desburocratizaçAo do processo de abertura de empresas; Fomentar cursos de 
capacitaçAo para os proprietários de pequenos ncgócios e candidatos a empreendedores, 
de acordo corn as vocaçOcs e atividades locals; Realizar e coordenar evcntos sobre o 
terna emprcendedorisrno no Municipio; Estirnular a participaçAo de micro e pequenas 
empresas, bern como os produtores rurais, nas cornpras governamentais; Estirnular o 
desenvolvimento de incubadoras de ernprcsas c parques tecnológicos; Estirnular o 
fortalecimento do sistema de rcprescntaçAo do cooperativismo I associativismo no 
rnunicipio, incentivando e orientando as cooperativas, artesAos e associaçôcs 
organizadas; Organizar, coordenar e controlar um Piano de Trabalho de acordo com as 
prioridades de implernentaçAo da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no 
MunicIpio; Incentivar a instalaçAo de novas empresas de base tecnológica (startups) e 
de econornia criativa; Colaborar corn a rnodernizaçao, arnpliaçAo e localizaçao racional 
das empresas já estabelecidas; Receber, analisar e selecionar (de acordo corn a legislaçao 
e critérios técnicos) as propostas de ernpresas industriais pie pretendem se instalar nos 
Distritos Industriais e em areas determinadas elou aprovadas pelo Executivo; 
Desenvoiver projetos c programas Para a valorizaçAo das atividades cconômicas no 
MunicIpio, buscando o desenvolvirnento, capacitaçAo teenolégica c inovaçAo; Buscar 
intercâmbios corn órgAos aims, visando ao desenvolvirnento de parcerias para a 
realizaçAo dos objetivos; Cooperar corn as iniciativas pñblicas e apoiar as iniciativas 
privadas referentes ao dcsenvolvimento sustentävel dos pequenos negócios; Apoiar e 
acompanhar as atividades referentes aos Conselhos vinculados de estirnulo ao 
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empreendedorismo e da geraçAo de emprego e renda; Exercer ontras atividades 
correlatas. 

ARTIGO 30 : Fica criado na Tabela do Anexo Ill - Parte "A", constante da Lei Municipal 
no 1702/93, corn suas posteriores alteraçoes, o cargo em comissão a seguir 
relacionado: 

Vagas 
Cargo  -. 	- 

SImbol 
-. 	

- Vencimentos 
- 

Lotaçao 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

01 lNovAçAo, TECNOLOGIA E CC-2 R$ 3.575,31 SEMAP 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 

Paragrafo CJnico: Ao cargo criado no caput deste artigo compete as atribuiçOes descritas 
no artigo 21 , ficando reservado o seu preenchimento, exclusivamente, a 
pessoas rnaiores de 21 (vinte e um) anos de idade, no gozo dos direitos 
politicos com, no minirno, graduaçâo completa em administração, 
contabilidade, economia ou direito. 

ARTIGO 41 : As despesas decorrentes da execuçâo desta lei correrâo por conta de dotaçöes 
prOprias do orcarnento municipal vigente. 

ARTIGO 51 : Esta Lei entra em vigor na data da publicaçao, revogadas outras disposiçOes ern 
contrário. 

Prefeitura Municipal de JardinOo4s,.1 dejulho de 2019. 


