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L E I 	 N.°4591/19 
=DE 13 DE AGOSTO DE 2019= 

"ALTERA Os ARTIGOS 40  E 11 DA LEI MUNICIPAL N.° 3018/05, QUE 
'DISPOE SOBRE A 0RGANIzAçA0 ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS E DA OUTRAS_PROVIDENCIAS', COM 
SUAS POSTERIORES ALTERAcOES; E CRIA CARGO NO ANEXO III - 
PARTE A, DA LEI MUNICIPAL N° 1702/93, COM SUAS POSTERIORES 
ALTERACOES I  NA FORMA QUE ESPECIFICA"::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

O SENHOR DR. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBuIcOES QUE LHE SAO CONFERIDAS 
POR LEI, 
F AZ S A B E ft que a Camara Municipal de Jardinopolis, deste Estado, aprovou o Projeto 
de Lei fl. 0  053/19, de autoria do Executivo, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 1 1 : Fica acrescida a alinea "e"  no inciso I do artigo 40, constante da Lei Municipal 
n.° 3018/05, corn suas posteriores alteraçOes, que "DISPOE SOBRE A 
ORGANIZAQAO ADMINISTRATIVA CA PREFEITURA MUNICIPAL CE 
JARDINOPOLIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", o qual passa a vigorar 
corn a seguinte redaçâo: 

"ARTIGO 40  Ficam criados nas Secretarias abaixo elencadas, Os 

seguintes Departamentos: 

I- Secretaria Municipal de Administraçâo e Planejamento: 
a) Departamento de Administraçao; 
b) Departamento de Planejamento; 
c) Departamento de Emprego, Industria e Comercio; 
d) Departamento Geral de Cotaçoes, Compras, Licitaçoes, Contratos, 

Cadastro e Almoxarifado; e 
e) Departamento de lnovaçâo, Tecnologia e Desenvolvimento 

Econômico. 

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

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

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

ARTIGO 2°: 	0 artigo 11, constafite da Lei Municipal fl. 0  3018/05, corn suas posteriores 
alteraçOes, em especial a Lei Municipal n.° 3095/05, que "DISPOE SOBRE 
A ORGANIZAQAO ADMINISTRATIVA CA PREFEITURA MUNICIPAL CE 
JARDINOPOLIS F DA OUTRAS PROVIDENCIAS", passa a vigorar corn a 
seguinte redaçao: 

"ARTIGO 11 — Competem aos seguintes Departamentos: 
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I - Departamento de Emprego, Industria e Comércio: a atracao de 

iniciativas industriais e comerciais de sentido econômico para 0 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 aperfeicoamento de mao de obra para qualificaçao dos munIcipes para 
geracão de emprego. 

II - Departamento Geral de CotacOes, Compras, Licitaçoes, Contratos, 
Cadastro e Almoxarifado: a organizacao, controle e atualizaçao do cadastro geral de 
fornecedores e de prestadores de servicos; o processamento das Iicitaçoes de 
interesse da Prefeitura; aquisiçâo de materlais e o gerenciamento do almoxarifado. 

III- Departamento de Inovaçâo, Tecnologia e Desenvotvimento 
Econamico: Atuar corno indutor do desenvolvimcnto local, implernentando politicas 
püblicas referentes It prornoçAo do empreendedorismo e do desenvoivirnento econôrnico; 
Estruturar, em parceria corn as demais secretarias rnunicipais diretamente envolvidas, 
projetos que visem It meihoria e It adequaçao da infraestrutura do Municipio visando o 
fornento do crnpreendedorisrno c o desenvolvirnento econôrnico; Prornover a 
competitividade, o desenvolvirnento sustentável, It meihoria do ambiente legal e de 
negOcios das empresas, contribuindo corn o fortalecirnento da econornia e o fornento do 
empreendedorismo local; Apoiar e promover a qualificaçIto profissional em parceria 
corn instituiçöes especializadas, buscando a perrnanente melhoria da qualidade da mao-
de-obra local; Organizar, coordenar e controlar as açôes de apoio as ernpresas do 
MunicIpio; Apoiar c/on coordenar as açôes de fornento ao ernpreendedorisrno local, 
como o SEBRAE (Aqui, Incubadora de Ernpresas, Sala do Ernpreendedor e Banco do 
Povo Paulista); Apoiar as entidades parceiras (ADEJ e ACIJ) das atividades 
empresariais; Fomentar o ernpreendedorismo no currIculo escolar da rede püblica, corn 
objetivo de formar futuras geraçôcs ernpreendedoras; Coordenar o sistema de 
desburocratizaçAo do processo de abertura de ernpresas; Fornentar cursos de 
capacitaçAo para as proprietários de pequenos ncgócios e candidatos a ernpreendedores, 
de acordo corn as vocaçöes e atividades locais; Realizar e coordenar eventos sobre o 
terna crnpreendedorisrno no Municipio; Estirnuiar a participaçIto de micro e pequenas 
crnpresas, bern corno os produtores rurais, nas compras governarnentais; Estirnular o 
desenvolvirncnto de incubadoras de empresas e parques tecnológicos; Estirnular o 
fortalecirnento do sistema de representaçAo do cooperativisrno / associativisrno no 
rnunicIpio, incentivando e orientando as cooperativas, artesItos e associaçOcs 
organizadas; Organizar, coordenar e controlar urn Piano de Trabaiho de acordo corn as 
prioridadcs de irnplernentaçao da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no 
MunicIpio; Incentivar a instalaçao de novas empresas de base tecnológica (startups) e 
de economia criativa; Colaborar corn a rnodernizaçao, arnpliaçao e loealizaçAo racional 
das ernprcsas já estabelecidas; Receber, analisar e selecionar (de acordo corn a lcgislaçIto 
c critérios técnicos) as propostas de crnpresas industrials que pretendern se instalar nos 
Distritos Industriais e em areas determinadas e/ou aprovadas pelo Executivo; 
Desenvoiver projetos e programas para a valorizaçAo das atividades econôrnicas no 
Municipio, buscando o desenvoivimento, capacitaçAo tecnolOgica e inovaçIto; Buscar 
intercârnbios corn órgAos afins, visando ao desenvoivirnento de parccrias para a 
realizaçao dos objetivos; Cooperar corn as iniciativas péblicas e apoiar as iniciativas 
privadas referentes ao desenvolvirnento sustentávei dos pequenos negócios; Apoiar e 
acornpanhar as atividades referentes aos Conseihos vinculados de estIrnulo ao 
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empreendedorismo e da geração de emprego e renda; Exercer outras atividades 
correlatas. 

ARTIGO 31: Fica criado na Tabela do Anexo Ill - Parte "A", constante da Lei Municipal 
n° 1.702/93, corn suas posteriores alteraçOes, 0 cargo em comissâo a seguir 
relacionado: 

vagal
- Cargo - 	

Simbol Vencimentos Lotaçao s 	
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

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

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 

Parágrafo Unico: Ao cargo criado no caput deste artigo compete as atribuiçôes descritas 
no artigo 21, ficando reservado o seu preenchimento, exclusivarnente, a 
pessoas matores de 21 (vinte e urn) anos de idade, no gozo dos direitos 
politicos corn, no minirno, graduaçâo complete em administraçao, 
contabilidade, economia ou direito. 

ARTIGO 41 : As despesas decorrentes da execuçâo desta lei correrão por conta de dotaçoes 
próprias do orçamento municipal vigente. 

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

Prefeitura Municipal de Jar4noolis, 3 de agost 	2019. 
I/i  

nicipal 

PUBLICADA F REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JARDINOPOLIS/SP, EM 13 DE AGOSTO DE 2019. 

th~OS NASCIMENTO 
RESP/pela Secretaria da Prefeitura Municipal 


