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RESUMO

O presente trabalho destina-se a analisar, com suporte em pesquisa empírica, tanto
no âmbito da estrutura administrativa legal, quanto no orçamento municipal, as
dimensões da governança e do desenvolvimento turístico dentro dos municípios
estâncias paulistas. O Estado de São Paulo criou regras de governança municipal
através da Lei Complementar n. 1.261/15 e do fundo para desenvolvimento destes
municípios, instrumentalizado pela Lei n. 16.283/16, havendo dotações orçamentárias
voluntárias do governo estadual para investimento em infraestrutura turística.
Objetiva-se comparar os municípios estância de Campos do Jordão, Mongaguá e
Olímpia em confronto com os municípios de Capivari, Monte Mor e Porto Feliz, a fim
de ver as semelhanças e diferença entre eles nos seguintes critérios: estrutura
administrativa legal e orçamento anual aplicado. O estudo baseia-se nos dados
coletados do período de 2008-2018 com a finalidade de minimizar os efeitos sazonais
políticos-governamentais. Espera-se contribuir com um panorama comparativo que
demonstre quais os impactos de configuração de um Município como estância turística
no tocante ao seu orçamento, bem como à sua estruturação administrativa, para então
contribuir para o debate da governança turística e seus reflexos financeiros e
administrativo-organizacionais, do ponto de vista do desenvolvimento local e da
sustentabilidade. Trata-se, portanto, de pesquisa que envolve questões de políticaspúblicas, modelos de gestão e de desenvolvimento.

Palavras-chave: desenvolvimento turístico; governança pública; estrutura
municipal, orçamento municipal, municípios estância

ABSTRACT

This paper aims to analyze, with support in empirical research, both within the legal
administrative structure and in the municipal budget, the dimensions of governance
and tourism development within the municipalities of São Paulo. The State of São
Paulo created municipal governance rules through Complementary Law n. 1,261 / 15
and the development fund of these municipalities, instrumented by Law no. 16,283 /
16, with voluntary state budget allocations for investment in tourism infrastructure. The
objective of this study was to compare the municipalities of Campos do Jordão,
Mongaguá and Olímpia in comparison with the municipalities of Capivari, Monte Mor
and Porto Feliz, in order to see the similarities and differences between them in the
following legal administrative structure and annual budget applied . The study is based
on data collected from the 2008-2018 period to minimize seasonal political-government
effects. It is hoped to contribute with a comparative panorama that demonstrates the
impacts of the configuration of a Municipality as a tourist resort in relation to its budget,
as well as its administrative structure, to contribute to the debate of tourism governance
and its financial and administrative- organizational, from the point of view of local
development and sustainability. It is, therefore, a research that involves questions of
public policies, models of management and development.
Keywords: tourism development; public governance; municipal structure,
municipal budget, resort municipalities
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1. INTRODUÇÃO

A monografia “ Impactos do desenvolvimento e da governança turística nas
transformações das estruturas legais administrativas em municípios estâncias
turísticas: estudo comparado de casos” que a seguir se desenvolve trata dos efeitos
que a atividade turística, com suas características socioeconômicas, sob a forma que
municípios estância do Estado de São Paulo organizam sua estrutura administrativa
estabelecida em ato legal. De forma secundária, analisam-se os dados orçamentários
tanto previstos quanto o efetivo pago em cada uma de suas unidades organizacionais.
O ambiente paulista é selecionado para o estudo uma vez que a unidade
política da federação referida possui políticas públicas de fomento ao turismo e à
infraestrutura turística sólidas. Para além da elaboração de políticas públicas, o
Estado é a maior porta de turistas internacionais do Brasil e vem apresentando
crescimento constante e acima da média nacional no setor de turismo. Suas marcas
socioeconômicas permitem tanto o turismo internacional quanto o doméstico,
justificando o crescimento anteriormente citado e abaixo desenvolvido.
Os municípios estância acima referidos foram selecionados por suas
características demográficas, orçamentárias e geográficas em comparação a
municípios sem tal título estadual, com requisitos igualmente semelhantes. Em ordem,
demograficamente os municípios selecionados possuem população estimada entre
45.000 a 60.000 habitantes. Na questão orçamentária, há em torno de 200 milhões de
reais, para fins dessa pesquisa, desconsiderou-se o Produto Interno Bruto – PIB dos
municípios da amostra para delimitação do objeto da pesquisa. Por fim, os municípios
selecionados pertencem a regiões administrativas imediatas do Estado de São Paulo
diferentes, na forma que se específica, Campos do Jordão pertencente à região de
Taubaté-Pindamonhangaba, Capivari à região de Piracicaba, Mongaguá à região de
Santos, Monte Mor à região de Campinas, Olímpia à região de Barretos e Porto Feliz
à região de Sorocaba.
A monografia destina-se a investigar e responder quais seriam os possíveis
impactos da atividade turística sob as administrações públicas dos municípios de
pequeno porte selecionados. Para além disso, secundariamente, busca-se analisar as
21

finanças municipais, a partir do exame das receitas de origem de fomento ao turismo
e dos gastos públicos, tanto vinculados quanto discricionários.
Assim, indica-se que os municípios estância turística do Estado de São
Paulo possuem a estrutura administrativa legal organizada de forma a destacar a
atividade turística. Ocorre o mesmo com o orçamento público destes entes,
diferentemente dos municípios comuns no mesmo Estado, pois as estâncias dedicam
fatia maior de seu orçamento do turismo. Os municípios que não possuem o título de
estância, e, portanto, não possuem o turismo como fonte de renda relevante, não
dedicam nem sua máquina pública nem seu orçamento ao fomento e manutenção
deste.
O turismo é atividade econômica complexa, englobando diversos agentes
públicos e privados de setores diferentes para que as engrenagens desse setor
possam girar com harmonia. Todavia, o setor traz efeitos que em municípios de menor
porte podem ser percebidos e isolados a fim de analisar seus impactos, sendo a
principal problemática a sazonalidade do fluxo de turistas. Assim, entende-se ser de
suma importância a temática para solução de problemas locais em um país altamente
municipalizado e que pode dar avanços no sentido de estabelecer, a partir da racional
estruturação administrativa, meios adequados para que haja governança turística
impulsionadora do desenvolvimento local sustentável.
O presente trabalho contempla, portanto, pesquisa empírica quantitativa de
análise de dados legislativos, orçamentários, demográficos e econômicos dos
municípios selecionados e do Estado de São Paulo através de pesquisa booleana e
método snowball. O embasamento teórico se deu pelo método indutivo hipotético com
o estudo exploratório livre de obras sobre o tema.
O trabalho possui a presente estrutura: metodologia, no qual explica-se os
métodos de pesquisa do presente trabalho; municipalidade, capítulo destinado a tratar
apenas da evolução histórica do município brasileiro e de suas atuais características;
estado de São Paulo – estâncias turística, mostra a realidade dos destinos turísticos
dentro do referido Estado; métodos de organização de administração pública, este
capítulo trata sobre as diversas formas que administração pública pode se organiza;
entre os capítulos 6 a 11 há o estudo de cada caso dos municípios selecionados; após
22

há a comparação de resultados no capítulo 12; e, por fim, a conclusão. O trabalho
também engloba anexos de A a L.
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2. METODOLOGIA
O presente trabalho tem como pilar o estudo comparado de casos,
utilizando como instrumento paralelo e auxiliar o método de indução dedutivo, bem
como estudo exploratório com biografia selecionada.
No tocante ao levantamento de dados utilizou-se de pesquisa em 03 (três)
etapas. Primeiro, a utilização de método booleano adotando como palavra padrão
“estrutura”. Após a obtenção de resultado preliminar, adotou-se palavras como
“secretaria de turismo” “estrutura organizacional”. Após obtenção de resultados mais
específicos verificou-se por referências normativas internas. Por fim, procurou-se
passar o pente fino em todos os atos normativos editados pela administração em
questão para evitar perda de dados.
Toma-se como marcos temporais o período compreendido entre 2008 e
2018, analisando, assim, 10 (dez) anos de legislação. Adota-se esse limite a fim de
poder observar políticas de Estado e não de Governo, minimizando os efeitos
partidários, sem que o presente estudo termine em revisão normativa municipal, o que
não é objetivo primário deste.
Os municípios possuem autonomia para escolher o sistema de informação
que lhe for conveniente os municípios de Olímpia, Mongaguá e Porto Feliz adotam o
sistema Leis Municipais, disponível em leis municipais.com. Já os municípios Campos
do Jordão, Capivari, Monte Mor e Porto Feliz utilizam sistema próprio de busca
legislativa. Apesar de o sítio de Lei Municipais não ser o órgão oficial para busca
legislativa, ainda é possível, em alguns desses casos, encontrar leis dos referidos
municípios no sitio eletrônico em questão.
Para os municípios de Olímpia, Campos do Jordão e Porto Feliz foi possível
encontrar tantos os atos primários, quanto atos secundários como decretos. Para os
municípios Mongaguá, Campos do Jordão, Capivari somente foi possível encontrar
atos primários.
Para selecionar os casos do presente estudo, utilizaram-se quatro critérios
em ordem, demográfico, orçamentário, disponibilidade de informação e distância até
a capital.
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Os municípios, dentro os classificados como estâncias, foram separados
em faixas populacionais, sendo o foco dessa pesquisa os municípios entre 45.000 até
60.000 habitantes. São esses, Campos do Jordão, Bertioga, Mongaguá, Olímpia,
Batatais e Ibitinga. Respectivamente possuem 49,442, 58595, 52169, 51826, 59167,
57022 habitantes. O quantitativo habitacional foi obtido através do site da Fundação
Sistema Estadual de Dados (SEADE) entre o período de 23/01/2018 a 26/01/2018.
Quanto ao orçamento, pode-se observar que os municípios estâncias
nessa faixa populacional possuem orçamento anual de acordo com o RROE do 6º
bimestre do ano de 2016, com exceção do município de Mongaguá, o qual não foi
possível entrar o RROE, utilizou-se como fonte então o orçamento previsto no site do
TCE-SP e o município de, entre 132.818.000,00 até 415.485.667,96. Todavia, notase que a mediana de 192.382.882,92. Para esses municípios, não se aplicam os
critérios de disponibilidade de informação, tão pouco a distância até a capital. Logo,
encontram-se da seguinte maneira.

Tabela 1– Dados Demográficos e Orçamentários dos municípios estância do Estado
de São Paulo
Município População
Orçamento
Campos
49.442
182.632.073,97
do Jordão
Bertioga

58.595

415.485.667,96

Mongaguá

52.169

202.133.691,95

Olímpia

51.826

203.623.383,37

Batatais

59.167

158.828.017,48

Ibitinga

57.022

132.818.000,00

Fonte: Elaboração própria do autor
Os municípios de Campos do Jordão, Mongaguá e Olímpia são os que mais
se assemelham entre sim. Pontua-se que pouco importa o tipo de estância que esses
municípios figuram para critérios de semelhança, apenas observa-se o tamanho
populacional e a disponibilidade orçamentária anual. Por conseguinte, uma vez que o
critério demográfico foi estabelecido acima como limite mínimo de 45.000 até 60.000
habitantes, resta limitar agora o critério orçamentário. Sendo assim, nota-se a
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mediana é de 192.382.882,92, admitindo variações de 20% tanto para mais quanto
para menos, sendo o limite mínimo de 160.319.069,10 e o limite máximo de
230.859.459,50. Os casos citados acima se enquadram nesse perfil.
Figura 1 - Análise de quartis dos orçamentos de municípios estância
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Fonte: Elaboração própria do autor
Delimitados os dois primeiros critérios, foram selecionados municípios
comuns no Estado de São Paulo que possuíssem as mesmas características
escolhidas para as estâncias. Deste universo, analisando apenas o primeiro filtro,
encontrou-se 30 municípios paulista: Rio Grande da Serra, Pontal, Itararé, Tremembé,
Piedade, São Joaquim da Barra, Monte Alto, Capão Bonito, Pedreira, Jales, Santa
Isabel, Arthur Nogueira, Santa Cruz do Rio Pardo, Mirassol, Mairinque, Vargem
Grande Paulista, Andradina, Nova Odessa, São José do Rio Pado, Taquaritinga,
Registro, Porto Ferreira, Boituva, Cabreúva, Porto Feliz, Itupeva, Jaguariúna e
Louveira. Todos esses municípios encontram-se entre 45.000 a 60.000 habitantes. O
quantitativo habitacional foi obtido através do site da Fundação Sistema Estadual de
Dados (SEADE) entre o período de 06/02/2018 a 12/03/2018
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Tabela 2 - Dados demográfico e orçamentários de municípios do Estado de São
Paulo
Município

População

Orçamento

Rio Grande da Serra
Pontal
Itararé
Tremembé
Piedade
São Joaquim da Barra
Monte Alto
Capão Bonito
Pedreira
Jales
Santa Isabel
Arthur Nogueira
Santa Cruz do Rio Pardo
Mirassol
Mairinque
Vargem Grande Paulista
Andradina
Nova Odessa
São José do Rio Pardo
Taquaritinga
Registro
Porto Ferreira
Boituva
Cabreúva
Monte Mor
Capivari
Porto Feliz
Itupeva
Jaguariúna
Louveira

48.648
46.869
48.633
45.066
53.078
49.569
47.959
46.247
45.161
47.204
54.191
50.351
45.671
56.685
45.439
50.797
55.886
56.142
52.960
54.381
54.133
53.361
54.871
47.068
56.359
52.543
50.877
54.901
52.125
45.326

80.966.836,44
82.104.335,38
102.965.612,52
106.642.743,08
111.140.740,67
114.479.699,65
123.210.209,41
124.270.827,16
126.508.887,13
133.648.249,34
139.265.007,16
140.401.656,95
141.989.413,07
142.527.332,02
142.711.763,68
148.414.958,21
150.050.429,64
164.149.982,38
165.945.962,12
168.758.961,59
169.430.026,86
170.189.882,42
179.560.412,89
179.924.947,56
190.355.219,80
197.214.289,29
224.126.384,70
232.787.597,96
338.186.458,41
414.791.482,10

Fonte: Elaboração própria do autor
Já no critério de orçamentário, os dados foram obtidos através daqueles
fornecidos pelo site do TCE-SP, diferente do que ocorre com as estâncias, o desvio
padrão orçamentário nesses municípios é mais elevado. Rio Grande da Serra possui
o orçamento anual de 80.966.836,44, enquanto Louveira possui 414.791.482,10.
Soma-se a isso, a mediana também é menor, sendo aqui em 145.563.360,95.
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Figura 2 - Análise de quartis dos orçamentos de municípios
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Fonte: Elaboração própria do autor
Os municípios que melhor se enquadram com o perfil dos selecionados
acima são: Capivari, Monte Mor e Porto Feliz. Cumpre dizer que se buscou também
municípios de regiões administrativas diferentes.
Para o estudo dos objetos selecionados de acordo com os critérios
estabelecidos acima, utiliza-se o método de estudo comparado de casos. Para Robert
K. Yin 1 , “os casos devem servir de maneira similar aos experimentos múltiplos, com
resultados similares (replicação literal) ou resultados contrastantes (replicação teórica)
previstos explicitamente no início da investigação.”

1

Yin, Robert K. Estudo de caso: Planejamento e métodos – 5. Ed. Porto Alegre : Bookman,2015. P.65-66
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O presente estudo utiliza-se de ambos os métodos, uma vez que há a
comparação entre municípios com a mesma característica de estância turística e
municípios que não possuem tal título. Dessa forma, podemos comparar os resultados
similares entre si, da mesma forma comparar os objetos de tipos diferentes para obter
resultados contrastantes. Esse processo pode ser exemplificado pela figura 3 abaixo:

Figura 3– Fluxograma de estudos de casos

Fonte: Robert K. Yin
Para a percepção dos dados orçamentários, diferente do que foi
apresentado para a seleção do estudo de caso, cabe estudar como o município monta
seu orçamento e como ele irá executá-lo. Para tal, levantaram-se as legislações
orçamentárias utilizando o mesmo critério aplicado a busca histórico normativa.
Pormenorizando, no caso de Olímpia, através do site da transparência – 03/04/2019
- , foi possível perceber as despesas mensais dos anos de 2019, 2018, 2017, 2016,
2015 e 2009, porém o ano de 2019 não faz parte do escopo da presente pesquisa e
o ano de 2009 apresenta apenas as despesas mensais do mês de agosto, não sendo
útil à análise orçamentária, que visa apurar o aplicado durante todo o ano, disponível
de forma compilada nas despesas do mês de dezembro do fim de cada ano.
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Quanto ao caso de Mongaguá, o levantamento de dados através do site da
transparência – 03/04/2019 – pelos dados fornecidos pela aba de “Despesas >
Despesas por Órgão” entre 2018 a 2013.
O último caso dentre os municípios estância turística, o município de
Campos do Jordão disponibiliza em balancetes o total pago no ano, porém o ano de
2014 não possui o mês de dezembro, impossibilitando a análise confiável do período
e ficando de fora do escopo.
Iniciando o levantamento orçamentário dos municípios ditos comuns, a
municipalidade de Porto Feliz somente disponibiliza os dados dos balancetes a partir
do ano de 2017, dificultando comparações ao longo da linha do tempo, conforme
explicita a figura 4 abaixo.
Figura 4– Portal da transparência do município de Porto Feliz

Fonte: Portal da Transparência de Porto Feliz
O município de Capivari possui dois modos de apresentar suas contas
públicas dentro de seu portal da transparência, a primeira em “Contas Públicas” e a
segunda em “Portal da Transparência”, conforme demonstrado em figura_____. O
primeiro modo apesar de fornecer informações, – 11/04/2019 - orçamentárias do
período de 2013 a 2019, ele não apresenta de forma útil para fins desta pesquisa. Os
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dados apresentados são genéricos e sem divisão ou precisão necessárias para o
isolamento de unidades organizacionais. Já o segundo modo é capaz de fornecer
informações precisas sobre as despesas pagas de cada secretaria entre os anos de
2019 a 2011. Todavia, o ano de 2010 apesar de constar na lista de dados, não é
possível extrair nenhum, conforme demonstrado em figura________.
Figura 5– Portal da transparência do município de Porto Feliz

Fonte: Portal da Transparência de Capivari
Figura 6– Despesas Orçamentárias de 2010

Fonte: Portal da Transferência de Capivari
Por fim, o município de Monte Mor oferece duas formas de apresentar suas
contas públicas: a primeira pelos resultados relatórios de balancetes de despesas
mensais, o segundo método de obtenção de dados está disponível em site dentro da
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transparência de forma interativa. Todavia, esses dados não são compatíveis entre si.
Tendo vista este conflito de informações opta-se por utilizar os dados provenientes
dos relatórios de balancetes de despesas mensais.
Esses dados estão disponíveis de maneira sistematizada entre os anos de
2016 – 2018. O ano de 2015 possui relatório de balancete de despesas mensais,
porém, não organizado por divisões dos órgãos municipais, possuindo somente a
descrição e o gasto com cada programa desempenhado pela Prefeitura Municipal de
Monte Mor. Devido a este fato, opta-se por retirar o ano de 2015 do escopo da
presente pesquisa.
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3. MUNICIPALIDADE
Este item destina-se a analisar historicamente o desenvolvimento municipal
e em especial o município brasileiro, que pode ser considerado único o tratamento
que as constituições brasileiras deram a ele durante os anos. Antes de qualquer
discussão legal ou doutrinária, vale salientar o ponto que Regina Maria Macedo Nery2
traz em sua obra ao citar Pedro Calmon sobre a construção espontânea da autonomia
municipal, pois este ente transcende as barreiras políticas, jurídicas e constitucionais
por conto de sua construção histórica, social e cultural. Sua constituição é natural,
sendo espécie de associação entre vizinhos em determinada territorialidade. Essas
características remetem ao período colonial e ao estilo de colonização proposta na
América portuguesa.
Não sendo necessária remissão até o município romano, passando pelo
esvaziamento ocorrido na Alta Idade Média, as construções de burgos na baixa idade
média, cartas florais dos municípios lusitanos, pois, como já dito anteriormente, o
município brasileiro se destaca sobre esses sendo único.
Após a descoberta do território brasileiro em 1500, os portugueses não
encontraram as riquezas esperadas em nossa costa, além do mais, a colônia indiana
ainda era grande forte de renda. Sendo assim, o Reino de Portugal passa a não se
interessar pela organização do território recém-descoberto. Este fator reforça a ideia
de surgimento espontâneo das instituições municipais brasileiras. As ordenações
filipinas que ditavam a vida no Brasil colônia determinavam a organização política dos
municípios brasileiros, sendo a primeira eleição para câmara de vereadores ocorrida
em São Vicente/SP em 1523, sendo considerada a primeira cidade a ser fundada no
Novo território. Outro aspecto importante que diferencia os municípios brasileiros dos
lusitanos é a extensão territorial. A colônia brasileira continha sesmarias maiores que
o próprio território de Portugal, existiam províncias com grandes extensões territorial
sem a autonomia necessária. Enquanto as ordenações filipinas comandavam os
municípios nas colônias, os municípios portugueses exibiam com orgulho a conquista
das cartas florais.

Ferrari, Regina Maria Macedo Ney. Elementos de Direito Municipal. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo.
1993. p.63-64

2
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Esse orgulho português não se reproduz na oligarquia municipal brasileira.
O ambiente bucólico lusitano passa ao largo da agita vida da colônia. O ciclo do pau
Brasil, açúcar, ouro, café e os surtos de industrialização fizeram das cidades
brasileiras grandes polos de desenvolvimento econômico e, por consequência,
atraiam pessoas. Somente a título de exemplo, Ouro Preto em Minas Gerais chegou
a ter mais de 20.000 habitantes durante o auge do ciclo do ouro 3. Devido a intensa
atividade econômica, mais de 5 milhões de escravos africanos. São Paulo que em
1870 tinha apenas 31.385 habitantes, chega em 1920 com 579.033 para que em 1940
ultrapasse a marca de 1 milhão de habitantes, 1.326.261 de habitantes para ser
exato 4. Essas evidências demográficas não somente demonstram a capacidade
atrativa que o Brasil exerceu durante toda a idade moderna até metade do século XX,
mas também o papel decisivo das cidades neste processo.
Estes ciclos econômicos pautados na exploração de atividade de setor
primário diferenciam tanto a classe social predominante tanto quanto a organização
do espaço geográfico ocorrido no Brasil para o processo no continente europeu. Os
grandes proprietários de terra eram quem ditavam as conduções da vida política na
colônia e as cidades se construíam em prol da produção dessas terras. Enquanto na
Europa, os proprietários de terra haviam perdido seu espaço na vida pública com a
ascensão da burguesia mercantil. Assim, a cidade europeia renasce pautada nas
atividades comerciais e nas grandes feiras.
A figura do município não sumiu durante o passar dos anos. O Brasil
passou de colônia a Reino, de Reino para Império e de Império para República, esta
variando entre regimes autoritários e democráticos. Nenhum dos regimes políticos
conseguiu acabar, na totalidade, com autonomia que esses possuíam.
Toda a espontaneidade no surgimento municipal, descrita acima, perde
força com a vinda da corte brasileira de 1808. Esta elevação de colônia para Reino, e
posteriormente a Império, faz com que o movimento centralizador ganhasse força. As
províncias da época e os municípios perdem força em prol do governo central. A

3

Viera, Liliane de Castro; Ouro Preto e o Século XIX: o mito da decadência; Revista CPC. São Paulo, n. 22, p.
153, jul/dez. 2016
4
Marcilio, Maria Luiza; História da Cidade de São Paulo, v.1: a cidade colonial, p.266. São Paulo : Paz e Terra,
2004
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Constituição Imperial concedia aos municípios a autonomia administrativa exercida na
forma parlamentarista, sendo exercida pelo presidente da câmara municipal. Todavia,
os municípios não possuíam autonomia plena, o artigo 169 da Constituição da
Mandioca determinava que o exercício do poder de polícia, aplicação de rendas e
outras particularidades seriam reguladas por lei regulamentar.
Alterações vieram na constituição republicana de 1891, embebida nos
ideais federativos protagonizados pelos Estados Unidos da América, dispôs em seu
artigo 68 que os Estados deveriam se organizar de forma a assegurar a independência
dos municípios em seus interesses particulares. Entretanto a autonomia municipal
ficou somente no papel, conforme explicita José Cretella Junior em sua obra Direito
Administrativo Municipal 5. A sistemática política da época permitia que a vontade
estadual imperasse sobre os interesses municipais através de mecanismos como o
coronelismo, cabos eleitorais, representantes estaduais e afins. Nesta época, a
autonomia municipal não era considerada princípio constitucional, nem o mesmo o
princípio da eletividade não era absoluto, diversos estados brasileiros mantiveram o
sistema de nomeações para prefeituras.
Antes da Constituição de 1934, o cenário brasileiro se encontrava em crise,
com os estados brasileiros rebaixados a condição de províncias novamente pelo
Decreto nº 19.398/1930 e a autonomia municipal sendo cerceada. O governo central
procurou ajustar a situação, balanceando o direito dos Estados-membros sobre a
regulação de seus municípios e autonomia destes.
A constituição de 1934, apesar da curta duração de vigência, buscou
garantir a autonomia municipal, concedendo-lhes garantia quanto a rendas
municipais, eleição de prefeitos e vereadores e seus interesses locais. Durando
apenas 03 anos, a análise de seus efeitos no tempo fica prejudicada. Em 1937, a
autonomia municipal veio a ser restringida com a Constituição outorgada por Getúlio
Vargas durante seu período ditatorial. Apesar de ainda prever algumas receitas
municipais, as eleições municipais para prefeito deixaram de ocorrer, passando ser
um cargo de livre indicação dos interventores do Estado.

5

Júnior, José Cretella. Direito Administrativo municipal. Editora Forense. Ed. 2a . Rio de Janeiro. p. 42
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A constituição de 1946 vem restaurar o movimento municipalista, sendo a
mais municipalista até aquele momento. A União passou a poder intervir em Estadosmembros a fim de garantir a autonomia municipal, conforme o disposto no artigo 23:
Art 23 - Os Estados não intervirão nos Municípios, senão para lhes.
regularizar as finanças, quando: I - se verificar impontualidade no serviço de
empréstimo garantido pelo Estado; II - deixarem de pagar, por dois anos
consecutivos, a sua dívida fundada.

Artur Machado Paupério trata o município como ente federativo a partir
deste momento, formando uma tríade com os Estado e a União. Destaca-se que tal
tríade já vinha sendo construída desde a Constituição de 1934. As eleições municipais
voltam a ocorrer tanto para prefeito, quanto tanto para vereadores. Estes entes
conquistam autonomia para decretar e regular seus interesses locais, aplicação de
suas rendas e serviços públicos.
Após esse período democrático, o Brasil volta a viver um período ditatorial
com o Golpe de 1964, a nova constituição garante aos municípios eleições de
prefeitos e vereadores simultaneamente com dois anos de diferença às eleições
estaduais, porém, na prática tais garantias não eram observadas, pois os prefeitos
das capitais, estâncias hidrominerais e os declarados como interesse de segurança
nacional, sendo comum o termo de prefeito mecânico, sendo utilizado quando o
governo estadual ou federal substituía o prefeito eleito por alguém que agradasse os
governos centrais. Além do mais, os municípios não possuíam autonomia para criar
suas leis orgânicas. Não se pode esquecer que o Estado de São Paulo possuía
autonomia para escolher o prefeito da capital e das estâncias turísticas
Após esse período de 21 anos, o Brasil passa por uma nova constituição
em vigor até hoje. Os princípios republicanos são ressuscitados e os municípios
recuperam sua autonomia política, suas competências administrativas e legislativas
encontram-se no artigo 23 e 30 da Constituição Federal, sendo expressa e
suplementar às normas gerais elaboradas pela união, os estados, todavia, vão na
contramão possuindo atribuições residuais. Em comparativo, parte das atribuições
que outrora eram de competência estadual passa a ser municipal.
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José Afonso da Silva em sua obra questiona sobre a qualidade de ente
federativo do Município devido à ausência do poder judiciário, de uma entidade
federativa dos municípios e participação nas decisões federais. Todavia, esse tipo de
pensamento já foi superado não tendo como negar a intenção do legislador
constituinte brasileiro ao dar capacidades legislativas, administrativas e tributárias e
colocando a forma federativa como clausula pétrea, conforme explicita Hely Lopes
Meirelles em sua obra tratando-o como ente federativo de terceiro grau.
A autonomia municipal pode ser dividida em 04 tipos de autonomia: política,
administrativa, legislativa e financeira. Vale lembrar que municípios não possuem
autonomia judiciária, isso lhes foi vetado pela constituição, sendo uma autonomia do
Estado ou da União, a depender da matéria.
A autonomia política consiste na capacidade de auto-organização interna,
o que atualmente consiste na elaboração de Lei Orgânica, e na capacidade de eleger
seus governantes. A autonomia administrativa consiste em organizar seus serviços
públicos, bem como sua “máquina pública”. A autonomia legislativa se perfaz na
capacidade de legislar sobre as matérias que lhe foram atribuídas. Por fim, a
autonomia financeira ou fiscal permite aos municípios obter receitas própria que estão
no artigo 158 e seguintes da Constituição Federal e na aplicação desses recursos. A
discussão sobre o engessamento do orçamento dos entes públicos será feita em item
próprio abaixo.
O município, mesmo com as mudanças constitucionais vistas no Brasil ao
longo de sua História, não pode ser reduzido apenas a divisão geográfica, conforme
explicita Artur Machado Paupério em seu livro “O Município e seu Regime Jurídico no
Brasil” 6. O Município além de possuir o direito de auto-administrar-se, este deve ser
considerado a menor unidade política dentro de nossa federação, funcionando como
célula para o devido funcionamento do corpo.
O município é visto como ente federativo de direito público interno, situação
similar a dos estados e Distrito Federal. Assim, ante a visão da Constituição de 1967,
que deixava os municípios com autonomia política limitada, dado vista que estes eram
6

Paupério, André Machado. O Município e seu regime jurídico. Distribuidora Récord Editora. Rio de Janeiro.
p.10
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considerados propriedades dos Estados, e estes entes poderiam legislar sobre os
municípios, indicar prefeitos e indicar suas leis orgânicas. Assim, é clara a autonomia
que a Constituição Federal de 1988 dá aos municípios, impondo limites e eliminando
hierarquias, repondo no lugar divisão de competências. As intervenções viram
exceções reguladas em dispositivos constitucionais. O artigo 34 da referida
constituição estabelece que a união não intervirá em estados e distrito federal exceto
para garantir a autonomia municipal, dentre outras situações previstas em suas
alíneas e incisos. Já o artigo 35 vem para limitar o poder da autonomia municipal
determinando os momentos que é possível a intervenção do estado sobre os
municípios circunscritos em seu território e evitando os excessos e imperícias do
administrador local.
A autonomia municipal passa a ser analisada em 03 (três) etapas:
autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. Estes tópicos
serão devidamente tratados abaixo.
A autonomia política municipal, conforme doutrina Hely Lopes Meirelles 7, é
dividida em: poder de auto organizar-se; poder de eletividade; e a autonomia
legislativa.
A constituição federal é clara no caput artigo 29 que os municípios serão
regidos por Lei Orgânica, esta está vincula aos preceitos estabelecidos nos incisos
abaixo e a limitação do parágrafo único do artigo 11 do ADCT. Desta forma, a autoorganização municipal encontra-se atrelada aos princípios e normas dispostos tanto
na Constituição Federal, quanto estadual e os limites impostos no artigo 29. Sendo
assim, um município não poderia se organizar de forma diversa a federativa, uma vez
que isso violaria a constituição federal.
Os limites estabelecidos pelo artigo 29 encontram-se mais próximos da
autonomia legislativa e no poder de eletividade. O poder de eletiva traz a garantia
democrática aos cidadãos/eleitores daquela municipalidade a capacidade de
escolher, através de voto, os representantes tanto para o poder executivo e tanto
quanto para o poder legislativo. Os três primeiros incisos do artigo acima disposto
7

Meirelles, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. Ed 14. São Paulo. Editora Malheiros. p.94
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tratam sobre eleição e posse de prefeito e vice-prefeito. Já o inciso IV limita o número
máximo de vereadores dentro da Câmara Municipal de acordo com a população lá
residente.
A autonomia legislativa vem da divisão de competências estabelecida na
constituição. As atribuições legislativas encontram no artigo 30, incisos I, II, VIII e IX:

Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; (...)VIII promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano; IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local,
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Ademais, existem as competências comuns dos entes da federação,
estabelecidas no artigo 23:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios: I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das
instituições democráticas e conservar o patrimônio público; II - cuidar da
saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras
de deficiência; III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis
e os sítios arqueológicos; IV - impedir a evasão, a destruição e a
descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico,
artístico ou cultural; V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à
educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; VI - proteger o
meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII preservar as florestas, a fauna e a flora; VIII - fomentar a produção
agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; IX - promover
programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico; X - combater as causas da pobreza e
os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores
desfavorecidos; XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus
territórios; XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança
do trânsito.

Existe um rol taxativo sobre as matérias que são possíveis do município
legislar sobre, pode-se questionar sobre a generalidade da expressão interesse local
contida no inciso I, do artigo 30, todavia, esse fato não altera a qualidade dos róis.
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A autonomia administrativa 8 consiste na capacidade de gerir os serviços
locais, ou seja, o município brasileiro possui competência e autonomia para compor,
organizar e prestar os serviços públicos da melhor forma que lhe convir. Os casos que
a constituição federal determina que são de competência municipal estão no rol do
artigo 30:
Art. 30. Compete aos Municípios: IV - criar, organizar e suprimir distritos,
observada a legislação estadual; V - organizar e prestar, diretamente ou sob
regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; VI - manter, com
a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de
educação infantil e de ensino fundamental; VII - prestar, com a cooperação
técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde
da população; VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano; IX - promover a proteção do patrimônio históricocultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e
estadual.

A autonomia financeira se resume à capacidade de determinar o valor de
seus impostos e seu recolhimento, porém o município não possui capacidade para
criar impostos 9. O artigo 30, inciso III explicita isso: “III - instituir e arrecadar os tributos
de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade
de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;”.
Os municípios encontram duas restrições a aplicabilidade de suas rendas.
A primeira refere-se ao setor de educação, o artigo 212 da constituição federal que
determina a aplicação de no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos na
manutenção do ensino. A segunda restrição vem por força da Emenda Constitucional
– EC n. 29/00, que determina a aplicação de 15% dos recursos municipais, seja pela
arrecadação de impostos ou transferências entre entes.

8

Meirelles, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. p. 109. Ed 14. São Paulo. Editora Malheiros

9

Meirelles, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. p. 111. Ed 14. São Paulo. Editora Malheiros
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4. ESTADO DE SÃO PAULO – ESTÂNCIAS TURÍSTICAS

Atualmente, há no Estado de São Paulo 70 municípios que possuem o
título de estância turística e mais 140 municípios que possuem o título de município
de interesse turístico. Essas unidades federativas possuem características, sejam
econômicas, sociais, culturais ou naturais que atraem fluxo constante ou sazonal de
pessoas com caráter transitório.
O Estado possui políticas públicas para o fomento destes municípios desde
a década de 60. Durante o período militar, os municípios não possuíam autonomia
legislativa, tendo sua organização ditada pelo ente federativo a qual era vinculado.
Isso não significa que estes não detinham poder executivo ativo e com capacidade de
auto-administração e Câmara Municipal com poderes legislativos, porém os entes
federativos poderiam intervir mais nos municípios e lhe retiravam o poder de autoorganização. Diferente da sistemática constitucional atual, que atribuí aos municípios
a qualidade de ente federativo e por consequentemente o poder original derivado, ou
seja, a capacidade de desenvolver sua Lei Orgânica. Tal capacidade permite que o
município se autodefina.
A Lei n. 9.842/1967 a qual dispõe sobre a organização dos municípios
paulistas trata em seu artigo 81 sobre os municípios estâncias, que poderiam ser
hidrominerais, climáticas ou turísticas. A atribuição desse título dependeria de análise
de órgãos técnicos estaduais e da aprovação pela maioria absoluta dos membros da
Assembleia Legislativa Estadual.
Atualmente no Estado de São Paulo há 70 municípios classificados como
estâncias turísticas. A legislação paulista, no Anexo I da Lei Complementar n.
1.261/2015, permite que sejam classificados nos seguintes termos:
a) Turismo Social: é a forma de conduzir e praticar a atividade turística
promovendo a igualdade de oportunidades, a equidade, a solidariedade
e o exercício da cidadania na perspectiva da inclusão; b) Ecoturismo:
segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a
formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação
do ambiente, promovendo o bem-estar das populações; c) Turismo
Cultural: compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do
conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e
dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e
imateriais da cultura; d) Turismo Religioso: configura-se pelas atividades
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turísticas decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa em
espaços e eventos relacionados às religiões institucionalizadas,
independentemente da origem étnica ou do credo; e) Turismo de
Estudos e Intercâmbio: constitui-se da movimentação turística gerada
por atividades e programas de aprendizagem e vivências para fins de
qualificação, ampliação de conhecimento e de desenvolvimento pessoal
e profissional; f) Turismo de Esportes: compreende as atividades
turísticas decorrentes da prática, envolvimento ou observação de
modalidades esportivas; g) Turismo de Pesca: compreende as
atividades turísticas decorrentes da prática da pesca amadora;
h) Turismo
Náutico:
caracteriza-se
pela
utilização
de
embarcações náuticas com a finalidade da movimentação turística;
i) Turismo
de
Aventura:
compreende
os
movimentos
turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura de
caráter recreativo e não competitivo; j) Turismo de Sol e Praia: constituise das atividades turísticas relacionadas à recreação, entretenimento ou
descanso em praias; k) Turismo de Negócios e Eventos: compreende o
conjunto de atividades turísticas decorrentes dos encontros de
interesse profissional,
associativo,
institucional,
de
caráter
comercial, promocional,
técnico,
científico
e
social;
l) Turismo Rural: é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no
meio rural, comprometido com a produção agropecuária, agregando
valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio
cultural e natural da comunidade; m) Turismo de Saúde: constitui-se das
atividades turísticas decorrentes da utilização de meios e serviços para
fins médicos, terapêuticos e estéticos.

A figura abaixo ilustra geograficamente a posição de cada município
estância dentro de estado de São Paulo:
Figura 7– Estância turísticas do Estado de São Paulo

Fonte: Secretaria Estadual de Turismo
42

A atividade econômica causada pelo Turismo começou a ser divulgada pelo
IBGE, em conjunto com o relatório da Pesquisa de Mensal de Serviços 10, a partir do
ano de 2015 e é divulgado para apenas 12 estados da federação, inclusive São Paulo.
Desde que a pesquisa foi divulgada o setor somente cresceu dentro do Estado,
conforme se demonstra na imagem abaixo.

Figura 8– Crescimento da atividade turística do Estado de São
Paulo entre o período de 2015-2018

Crescimento do Setor de Turismo
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Fonte:IBGE
Quanto a composição econômica dos municípios analisados, a Fundação
de Análise de Dados – SEADE, divulga anualmente o resultado do PIB anual dos
municípios paulistas bem como cada setor econômico representou, tanto em valores
nominais, quando em valores relativos. Ao analisar esses dados torna-se claro que os
municípios estância possuem o setor de serviços, o qual o turismo está incluído, como
principal atividade econômica.
Tratando apenas da realidade estadual, o PIB de 2016 era de R$
2.038.004.931,00, os impostos arrecadados totalizaram R$ 313.450.001,00,
representando 15,38% do PIB total. O total produzido pelo setor de serviços

10

https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=72419 acessado em
10/05/2019
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representava 64,74% de todas as riquezas geradas. A administração pública
encontra-se incluída dentro do setor de serviços, então em comparação ao PIB ela
representa 8,18%, já destacando somente o setor específico que integra, representa
12,63%.
Já, na realidade do conjunto dos municípios paulistas, a administração
pública representa em média 18,16% do PIB municipal, a administração pública com
maior participação é do Município de Pracinha com 55,62%, já com menor
participação, de apenas 2,2%, é do Município Alegre. No tocante à questão com a
arrecadação de impostos, a média era de 7,61%. O município de Sarutaiá era que
menos arrecadava impostos dentro da análise em relação ao total, com apenas
0,05%. Já Iracemápolis é o que mais arrecada, com a participação de 51,01% do PIB
municipal sendo proveniente de impostos.
O município selecionado como caso de Campos do Jordão teve o PIB
municipal de R$ 1.197.119.000,00, os impostos públicos representavam 5,78% deste
valor, a administração pública,18,06% e o setor de serviços detinha 80,43% das
riquezas produzidas na municipalidade.
O município de Capivari teve o PIB municipal de R$ 1.606.978.000,00, os
impostos representavam 13,88%, já a administração pública representava 13,57%, o
setor de serviço por sua vez representava 58,03%.
O município de Mongaguá teve o PIB municipal de R$ 913.697.000,00, os
impostos representavam 5,26%, a administração pública representava 24,45% e o
setor de serviços alcançava 80,21%.
O município de Monte Mor teve o PIB municipal no ano em questão de R$
2.260.958.000,00, sendo que impostos representavam 18,31% do total, enquanto a
administração pública, 9,88% e o setor de serviços, 45,05%.
O município de Olímpia alcançou a cifra de R$ 1.899.123.000,00, os
impostos representavam 8,73% deste valor, enquanto a administração pública
representava 11,01% e o setor de serviços 59,45%.
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Por fim, o município de Porto Feliz alcançou a cifra de R$ 1.639.061.000,00,
deste valor, impostos representavam 14,83%, a administração pública, 13,92% e o
setor de serviços, 56,73%.
Tendo em vista esses dados, torna-se evidente que nas estâncias turísticas
o setor de serviços tem peso maior na participação do PIB, com patamar acima de
60%, em valores arredondados, enquanto o mesmo fenômeno não ocorre com os
municípios comuns analisados, com o patamar médio girando entorno de 55%. Vale
ressaltar que não foi considerada na análise para delimitação do objeto da presente
pesquisa o PIB de cada um dos municípios, o que não impede a análise econômica
breve sob o tema.
Nota-se que é comum a todos os municípios em questão a participação do
setor público na produção econômica que varia entre um décimo a um quarto de todas
as riquezas produzidas no ano de 2016. Esses dados evidenciam a importância do
setor público, em todos os âmbitos da federação, como agente direto e indireto na
economia e sua alta capacidade influir sob esta com diversos mecanismos, tendo em
vista que não há relação direta, pelos dados analisados, entre a participação da
administração pública na composição do PIB com o percentual de imposto
arrecadado.
O Fundo de Melhoria das Estâncias Turística tem seu funcionamento
disposto pela Lei n. 16.283/16. O fundo é composto por 11% dos impostos estaduais
arrecadados nos limites dos municípios estâncias turísticas e com interesse turístico,
sem prejuízo de transferências devido a acordos e convênios, operações financeiras
com os recursos do fundo e doações de natureza diversa.
Sendo 80% do fundo destinado às estâncias turísticas e 20% destinado aos
Municípios classificados com Interesse Turístico. Tratando apenas do montante
direcionado ao objeto do presente estudo, 50% do valor é dividido equitativamente,
enquanto o restante é dividido proporcionalmente ao contribuído ao fundo.
Em 2008, a Lei orçamentária do referido ano previa recursos para
municípios estâncias turísticas dentro da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo.
Divididos entre os programas “Capacitação e Qualificação para Área do Turismo”,
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“Consolidando o Turismo Paulista” e “Promoção e Divulgação do Turismo no Estado
de São Paulo”. O total orçamentário para a Secretaria era de R$ 98.842.444,00. Para
Capacitação e Qualificação para Área do Turismo foram destinados R$ 243.161,00,
representando 0,25% do orçamento da secretaria daquele ano. O segundo programa
consumiu R$ 2.675.600,00 representando 2,71%. Por fim, ao programa de “Promoção
e Divulgação do Turismo no Estado de São Paulo” foi o segundo programa que mais
utilizou recursos, totalizando R$ 1.866.771,00 com impacto de 1,89%. Os valores
encontram-se demonstrados nas figuras abaixo.
Figura 9– Orçamento Secretaria de Turismo referente ao ano de 2008 em valores
totais
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Fonte: Elaboração própria do autor
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Figura 10– Orçamento Secretaria de Turismo referente ao ano de
2008 em valores totais

Percentual 2008
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Fonte: Elaboração própria do autor
No ano de 2009, foi inserido na Secretaria de Economia e Planejamento o
programa de “Projetos do Fundo de Melhorias das Estâncias”, logo, o orçamento do
turismo no Estado ficou divido em duas secretarias. Foi destinado ao programa o valor
de R$ 173.605.086,00 correspondendo a 16,34% do orçamento daquela secretaria.
Essa estrutura se manteve até o ano de 2011, neste período o programa
de “Capacitação e Qualificação para Área de Turismo” teve desvalorização real de
90,22%, visto que a inflação do período foi de 31,87% e o valor destinado a ele foi de
R$ 31.369,00. Outro programa com redução das dotações orçamentárias foi
“Consolidando o Turismo Paulista” com redução real de 76,65%, com valor final de
R$ 823.716,00. O programa de “Projetos do Fundo de Melhorias das Estâncias” teve
participação do programa dentro do orçamento da Secretaria de Economia e
Planejamento saltou de 16.34% para 27,60%. Outro programa que teve seu
orçamento aumentado foi “Promoção e Divulgação do Turismo no Estado de São
Paulo” que terminou o período com crescimento real de 56,09%, com orçamento final
de R$ 3.842.580,00. Os movimentos orçamentários analisados acima estão
demonstrados nas figuras abaixo. Como os valores entre os programas possuem
grandezas diferentes, optou-se por desmembrar o gráfico para melhor visualização do
dado.
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Figura 11– Evolução do orçamento público entre 2008/2009 – 2011 em
valores totais (1)
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Fonte: Elaboração própria do autor
Figura 12- Evolução do orçamento público entre 2008/2009 – 2011 em
valores totais (2)
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Fonte: Elaboração própria do autor
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Figura 13– Variação real dos programas orçamentários relacionados ao
turismo

Variação real (2011-2009/2008)
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Fonte: Elaboração própria do autor
A partir de 2012, os programas passam por reestruturação por conta da
criação da Secretaria de Turismo, assim passam a integrar um único programa
“Infraestrutura Turística dos Municípios Estâncias Paulistas”. Inicialmente, o programa
detinha o orçamento anual de R$ 246.187.149,00, esse valor é 8,83% maior que a
soma de todos os programas analisados acima em 2011 – R$ 226.211.398,00 –,
enquanto a Secretaria de Turismo possuía R$ 292.143.129,00. Novo programa
consumia 84,27% do orçamento total da Secretaria a qual estava vinculado.
Esse é o sistema que vigora até 2018, marco final de análise, durante esse
período o programa, apesar de apresentar variação de 35,29%, ao adicionar a inflação
à equação, obtemos a deflação real de 9,36%. Enquanto a Secretaria de Turismo
obteve aumento real orçamentário na ordem de 15,77%. Isso também reflete no
impacto que o programa possuía, anteriormente em 84,27%, passa agora a ser
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71,07%. Em 2018, surge um novo programa “Gerenciamento de Projetos dos
Municípios-Estâncias e de Interesse Turístico” com orçamento de R$ 17.347.796,00,
seu impacto é pequeno comparado ao outro programa, representando apenas 3,70%
do orçamento da Secretaria.
Figura 14 – Participação dos programas orçamentários relacionados ao turismo
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Fonte: Elaboração própria do autor
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5. MÉTODOS DE ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O desenvolvimento da ciência da administração pública possui três escolas
clássicas, estadunidense, francesa e alemã 11. Os estadunidenses tomaram o viés
industrial da organização administrativa influenciando tanto os setores privados
quanto os públicos 12. Já os franceses observavam as deficiências do setor público
local, criando um padrão universal atividade administrativa 13. Por fim os alemães,
encabeçados por Max Weber, criam teorias sobre o tipo ideal de administração e
funcionamento da burocracia pública 14.
A visão americana de administração inicia-se pela organização empresarial
promovida inicialmente por Henry Ford, ao criar o fordismo, movimento focado em
criar processos de trabalho segmentados mecânicos e repetitivos com a finalidade de
aumenta a eficiência da empresa, e depois desenvolvida por Frederick Winslow
Taylor. Este segundo desenvolveu o movimento chamado de taylorismo, expandindo
as ideias do fordismo e começa a fundamentar a administração científica. Estabelece
quatro princípios básicos, são esses: cada elemento do trabalho deve possuir uma
ciência; capacitação científica dos funcionários; divisão equilibrada de trabalho e
responsabilidade entre administração e funcionários; e cooperação com funcionários,
a fim de garantir a ciência desenvolvida.
A visão francesa de administração foi desenvolvida por Henri Fayol,
enquanto o fordismo e taylorismo estavam focados na melhoria de eficiência do
sistema de produção, a teoria desenvolvida por Fayol vai além e atinge os setores de
planejamento. Estabelecendo uma série de princípios administrativos visando a
previsibilidade, organização, comando, coordenação e controle da administração, não
só empresarial, mas de qualquer unidade social. São esses os princípios elencados:
divisão do trabalho; autoridade; disciplina; unidade de comando; unidade de direção;
subordinação do interesse individual ao coletivo; remuneração equitativa do esforço;

11

Maximiano, Antonio Cesars Amaru, Gestão Pública: Abordagem integrada da Administração e do Direito
Administrativo. p. 26/ Antonio Cesar Amaru Maximiano, Irene Patrícia Nohara . – 1. Ed: Atlas, 2017.
12
Vide ref.11
13
Vide ref.11
14
Vide ref. 11
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grau de centralização e descentralização; cadeia hierárquica; ordem; equidade no
tratamento dos empregados; estabilidade do pessoal; iniciativa; e espírito de equipe. 15
Por fim, Max Weber encabeçou a escola alemã de administração ao
desenvolver a teoria da burocracia ideal. Este modelo visa dar racionalidade e poder
de comando às burocracias, que nada mais são que as organizações formais, públicas
ou privadas. O modelo ideal de burocracia obedece a três princípios básicos, os quais
o leitor irá facilmente associar aos estabelecidos dentro do artigo 37 e seguintes da
constituição federal, são estes: a formalidade, expressada em legalidade e soberania
da ordem legal, seja promovida por norma ou por autoridade judicial; a
impessoalidade, fortificação do cargo, devendo este deter poder e não o agente
público, político ou técnico, que o detém; e o profissionalismo, este princípio atua em
duas vertentes relacionadas. A primeira vertente é a capacidade técnica para assumir
cargo que deve ser inerente ao funcionário. A segunda relaciona-se a burocracia
oferecer aos seus funcionários um meio de vida e deve fornecer processo de
capacitação contínuo a estes. As desvantagens do sistema burocrático desenvolvido
são tratadas no item abaixo.
A Escola de Administração da FGV, em 1955, traz em seu livro métodos de
organização da administração pública, muito influenciado pelo desenvolvimento
municipal ocorrido entre o final do século XIX e a primeira metade do séc. XX. O
crescimento populacional rápido que a industrialização, junto com o aumento do fluxo
de imigrantes europeu, trouxe as cidades estadunidense a necessidade de organizar
de forma profissional seus serviços prestados ao público. Com isso, as seguintes
formas foram elaboradas: por objetivo, processo, área especialidade, por geografia,
por público alvo 1617.
A organização por objetivo visa atingir órgãos na administração pública que
possuem grande número de serviços, dando-lhes plena noção do objetivo central.
Este método de organização ajuda no processo de tomada de decisão, uma vez que
15

Maximiano, Antonio Cesars Amaru, Gestão Pública: Abordagem integrada da Administração e do Direito
Administrativo. p. 26/ Antonio Cesar Amaru Maximiano, Irene Patrícia Nohara . – 1. Ed: Atlas, 2017.Figura 2.5
pág. 33
16
Neste ponto, altera-se o termo emprega pelo livro “clientela”, para público alvo a fim de evitar confusão com
o termo clientelismo.
17
Escola Brasileira de Administração Pública, Técnica de Administração Municipal. Rio de Janeiro. 1995
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dá ao gestor encarregado instrumentos mais precisos e dá maior eficiência aos
servidores públicos envolvidos no processo de trabalho. O livro já traz também seus
malefícios ou dificuldades gerenciais, o primeiro fator de risco que o referido método
traz à administração pública municipal é a precisão da separação de objetivos, já que
as demandas modernas exigem maior interação entre os setores e objetivos. Outra
característica a se preponderar é a possibilidade de exclusão de processos
secundários sejam prejudicadas pelo objetivo principal da unidade organizacional.
A organização por processo agrega especialização técnica às unidades
organizacional com a supervisão técnica adequada também. Este método permite à
Administração Pública Municipal a execução de serviços em massa, essencial para
atender a demanda crescente devido ao êxodo rural vivenciado ao longo do século
XX. Este método atende aos princípios weberianos de administração pública,
possibilitando, independente do objetivo que queira alcançar, a realização de tarefas
com a mesma finalidade utilizando a mesma máquina e mesma técnica. Assim como
o processo de organização por objetivo apresenta desvantagens, a organização por
processo também demonstra riscos. A administração pública pode ficar refém do
processo tornando-se este fim da administração, retirando o foco primário da entrega
do serviço. A técnica vira meio de si mesma travando o processo de entrega de
serviços.
A organização por área atende a anseios de descentralização da máquina
pública e geralmente não é observada em espaços geográficos pequenos, ou seja,
entes públicos de pequena extensão territorial como municípios de pequeno porte.
Esse método divide o ente em seu território as unidades organizacionais. É comum
em unidades organizacionais referentes à Saúde, Segurança Pública, Assistência
Social, dentre outros. Para fins ilustrativos, a cidade de São Paulo subdivide em
subprefeituras com atribuições específicas para atender as necessidades locais.
Por fim, a organização por público alvo divide a administração pública de
acordo com a população que ela pretende atingir. O texto elaborado pela Escola de
Administração da Fundação Getúlio Vargas trata esse tópico como clientela, todavia,
um dos malefícios causados pelo patrimonialismo é o clientelismo, tratado com mais
especificidade abaixo, a fim de evitar confusões com nomenclaturas técnicas alterou53

se clientela por público alvo. Assim, a administração cria unidades organizacionais
específicas à grupos sociais com demandas especiais, como criança e adolescente,
idosos, pessoa em situação de rua e afins. Este método garante melhor técnica ao
tratar dessas necessidades especiais e simplifica a administração na visão do
administrado interessado nesta divisão.
Atualmente há duas grandes vertentes de administração da máquina
pública, a primeira mais antiga desenvolvida durante os anos 70 e 80 e a segunda
desenvolvida nos anos 90 e 2000. A Nova Governança Pública tem sua maior
desenvoltura nos países anglo-saxões e está relacionada a governos neoliberais,
apesar de haver exceções como a reforma promovida por Bill Clinton em 1994 O
modelo pregava a diminuição da burocracia, diminuição do pessoal, cidadão cliente,
lógica empresarial.
O movimento que é desenvolvido a fim de preencher as lacumas deixadas
pelo NPG é a Governança Pública. Esta pretende restaurar alguns ideais de
administração pública, diferenciando o que é administração de entes privados e
públicos. O ente público não deve ser orientado somente por princípios econômicos e
buscar o lucro. Pierre e Prats18. argumentam que o principal ponto de discussão da
Governança Pública é a criação de mecanismos de interação entre a administração
pública e outros organismos sociais.
Admite-se que a administração pública é demasiadamente burocráticas, o
que lhe torna menos efetiva que o setor privado, todavia, não se pode negar,
principalmente com as reformas de NGP, a influência deste setor sobre a
administração pública. Um dos efeitos perversos é a falta de legitimidade que o poder
público.
Deste contexto que surge a governança turística. O turismo é atividade
transversal econômica, social e cultural, como tratado no capítulo anterior, de alta
complexidade. Assim, começa-se a traçar o turismo como objeto de políticas públicas,
estando sob o foco do processo de tomada de decisões. Essas decisões possuem

Peters, B. Guy; Pierre, John. Governance without governmente? Rethinking public administration. Journay of
public administration research and theory. 1998
18
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três grupos alvos 19: políticas voltadas aos turistas; às empresas turísticas; e aos
destinos.
Assim, a política pública sempre surgirá de uma situação-problema e terá
um público alvo. Essas políticas vêm com o objetivo de amenizar os impactos
negativos do turismo e promover os efeitos positivos.

5.1 PROCESSO DE REFORMA ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO FEDERATIVO
BRASILEIRO
O processo organizacional brasileiro vem se formando desde a época do
Brasil Império até os dias modernos, visto que a ciência da Administração Pública é
dinâmica e orgânica. Ele é marcado por movimentos interdependentes e conexos e
não por processos catárticos entre si. É possível, como será evidenciado a seguir, que
os modos de gestão não se apresentam em uma linha progressiva, mas sim por idas
e vindas. Sendo assim, podemos dividir em 03 (três) principais movimentos:
patrimonialista, burocrática e gerencial.
O modelo patrimonialista é marcado pela confusão entre a coisa pública e
a propriedade privada do ocupante do cargo público. Podemos observar que a
questão existe até hoje quando o STJ ao julgar o caos, determinou que o palácio da
Guanabara, atual sede do governo do Estado do Rio de Janeiro, não pertence à
família real, conforme alegado pelos herdeiros, mas sim ao Estado do Rio de Janeiro.
O modelo patrimonialista é permeado por questões subjetivas, dando
poderes quase ilimitados ao “gestor público”. Sendo assim, não é um modelo o qual
se rege pela legalidade. Não se entenda por isso que é um sistema sem leis, mas sim
como método de gestão que se mascara, permitindo que o governante se aproprie da
máquina pública para benefício próprio. A título de exemplo, a Lei das Estatais veda
expressamente a indicação política, porém o projeto de Lei tramitado na Câmara dos
Deputados tem como pretensão permitir que ocorram indicações políticas dentro das
empresas estatais. Em 19 de dezembro de 2018, a Comissão de Constituição,

González, María Velasco Gonzalez. Governanza Turística: Políticas públicas inovadora o retórica banal?.
Caderno virtual de turismo. Vol. 14, núm.1. 2014. Rio de Janeiro. pp. 9-22.
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Cidadania e Justiça do Senado – CCJ – decidiu por revogar as emendas aprovadas
na Câmara no tocante à essa matéria. Os procedimentos criados para evitar esse tipo
de ação orquestrada pelos deputados federais serão discutidos em momento posterior
e próprio.
O modelo patrimonialista estende-se de todo o período desde a colônia até
a Era Vargas nos anos 30. Como é pretexto consolidado que o Estado é reflexo da
sociedade que lhe circunda, não sendo possível sua separação como ente autônomo
e livre de influências externas, nota-se que o Estado brasileiro herdou diversas
práticas de um país agrário e oligárquico. Essas oligarquias utilizavam das instituições
públicas em benefício próprio, controlando não apenas essas, mas também a própria
forma de exercer os processos democráticos e a cidadania. Esse período é
denominado de Coronealismo. Assim as principais formas de controle das oligarquias
sob o Estado era o Voto de Cabresto, o Clientelismo e o Patrimonialismo.
O Voto de Cabresto é marcado pela ausência de sigilo no voto, não pode
ser entendido como um conceito isolado, mas sim como uma ferramenta de controle
social. Os coronéis determinavam em quem a população, que dependia dele, deveria
votar em troca de favores políticos.
O Clientelismo é se concretiza na prestação de serviços públicos, sem
critério objetivo ou finalidade pública, mas sim pelo pessoalismo em sua prestação,
somente quem era amigo do governante tinha acesso aos serviços prestados pelo
Estado. Vale destacar que nesse momento histórico o Estado ainda não possuía
atribuições positivas na promoção de serviços públicos. Tais atribuições são
capitaneadas pela constituição mexicana de 1917 e pela Constituição de Weimar de
1919. No Brasil, tais direitos somente serão inseridos na ordem jurídico-constitucional
coma Constituição de 1934.
O patrimonialismo, conforme expõe Irene Patricia Nohara, é o sistema no
qual os funcionários públicos não ingressam em seus cargos por vias contratuais, mas
sim na lógica de servidão, e, a partir desse momento, passam a integrar o patrimônio
estatal. A relação entre administrado e administrador é submetida ao arbítrio deste.
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Esse sistema encontrará sua crise ao fim da fase liberal do Estado, quando
as reformas industriais tomam fôlego tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A
crise institucional e social se dá simultaneamente com a economia. A quebra da Bolsa
de Nova York em 1929 foi determinante para impulsionar reformas administrativas em
todo o mundo para limitar a atuação do mercado e seus malefícios. Conforme dito
acima, o Estado passa a ter a função de agir ativamente na promoção dos direitos
fundamentais de 2ª Geração, ou seja, de direitos sociais.
Para a promoção destes direitos foi-se necessário a criação de instituições
públicas com capacidade de autonomia financeira e administrativa. Buscou-se
eliminar a Administração Pública toda a forma de gestão patrimonialista, adotando a
forma weberiana de administração. Esse modelo é conhecido como modelo
burocrático de administração. Baseado na legalidade, hierarquia e controle de
processos.
No Brasil, ao fim da República Café com Leite, as mudanças sociais foram
impulsionadas pela imigração de europeus, incentivados a vir para o Brasil pelo
Estado a fim de substituir a mão de obra escrava e promover o branqueamento da
população. Todavia, essa população europeia trazia consigo todas as ideias
desenvolvidas no velho continente. É notável que o Estado brasileiro buscava de
diversas formas agradar essa nova população. A título de exemplo e meramente
simbólico, o município de São Paulo, um dos maiores receptores de mão de obra
imigrante à época, construiu o Teatro Municipal somente para deixar a cidade com
padrões europeus e agradar os novos moradores.
Outro ponto, foi a promulgação de leis mais progressistas, como o Código
eleitoral em 1930, permitindo o voto feminino; a regulação do trabalho infantil,
feminino, jornada de trabalho e afins. Já no âmbito administrativo, Getúlio Vargas
implementou o Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP –
responsável a época pela promoção de políticas públicas com a finalidade de
transformar a Administração Pública.
O aspecto econômico que permeia os ideais burocráticos encontra
respaldos nas teorias desenvolvimentistas de John Maynard Keynes. Conforme citado
acima, a crise do modelo liberal, desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores de
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Nova Iorque em 29 de outubro de 2019 20, tanto quanto ao tocante ao Estado, quanto
à Economia de Mercado, gerou a necessidade de criar governos mais atuantes em
todos os aspectos da vida tanto particular quanto pública de seus administrados.
Assim o Estado Keynesianista é concebido de forma altamente intervencionista,
atuando de forma anticíclica, a fim de não apenas suprir as necessidades que o
“Mercado Livre” deixou de prover, mas também ser agente de promoção de direitos,
interesses nacionais, desenvolvimento e afins.
Aos moldes de um Estado Autoritário, tanto a Era Vargas, quanto o período
militar, buscaram implementar à sociedade brasileira modelo de gestão o qual
permitisse o controle de processos, por mais que houvesse desconcentração de poder
no período militar ao instituírem uma administração pública indireta forte. Movimento
contrário ao apresentado durante a Era Vargas que buscou criar um Poder Executivo
Macrocefálico. Apesar de movimentos bem distintos entre si durante esses períodos
históricos podemos afirmar que foram expoentes do processo burocrático brasileiro.
Mesmo assim, ao analisar com calma os processos realizados não seguem
apenas o modelo weberiano de administração pública, ainda há rastro do
patrimonialismo. Tal fato faz com que Joan Prats i Català 21, ao citar Ph. C. Schmitter,
descrever o Brasil da seguinte maneira:
“A ação do Estado sofreu o que, em relação ao Brasil, Schmitter tem chamado
de “sobreburocratização estrutural” em conjunto com “infraburocratização de
comportamentos; em outras palavras, a papelada e o formalismo se fizeram
sistêmicos com o patrimonialismo, o clientelismo e a insegurança jurídica...” 22

A última grande reforma administrativa observada no Brasil foi realizada
com a promulgação da Emenda Constitucional nº 19/98, não pretende agora realizar
grande análise sobre esta, apenas destacar alguns pontos importantes para o
movimento organizacional brasileiro. Nota-se também que esta reforma, pelo contexto
histórico político, não visa realizar mudanças quanto à Estrutura da Administração

20

https://www.al.sp.gov.br/noticia/?26/10/2004/outubro-de-1929--a--quebra--da-bolsa-de-valores-de-novayork- Acessado em 10/05/2019
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Català, Joan Prats i. De la burocracia al management, del management a la gobernanza. Instituto Nacional de
Administración Pública. Madrid; 1ª ed., 2005 p. 51
22
“La acción del Estado sufrió de lo que, en relación a Brasil, Schmitter ha llamado << sobreburocratización
estructural>> combinada com <<infraburocratización de comportamentos>>; en otras palabras, el papeleo y el
formalismo se hicieron sistémicos com el patrimonialis, la clientelización y la inseguridad jurídica...”
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Pública, mas foca sobre o controle de gastos da Administração em específico com o
custo de pessoal. Tendo isto em vista, destaque-se a alteração no caput do art. 37 ao
incluir aos princípios da Administração Pública a Eficiência, bem como a Eficácia, e,
por fim, o §3º do mesmo artigo, ao tratar da participação do usuário/cidadão no
controle de serviços da Administração Pública.
O primeiro tópico a tratar dessa reforma não gera efeitos diretos, pois se
trata apenas de princípios da Administração Pública:
“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 ...”

O princípio da eficiência é norteador da Administração Pública. Todavia, o
legislador não traz no dispositivo a definição do que seria eficiência. Não sendo
possível ter aplicação automática, ou seja, não é uma norma constitucional cogente.
Pelo conjunto de reformas administrativas realizados no período, entendese que o referido princípio se aproxima mais da economicidade do que da eficácia.
Sendo assim, pode-se equacionar da seguinte maneira: a eficiência se concretiza no
aumento da produtividade com diminuição de custos.
Todavia, há atualmente a discussão do binômio eficiência-eficácia. Devido
à natureza sus generis do Estado, não é possível aplicar princípios puramente
derivados das instituições privadas à Administração Pública. O princípio da eficácia,
apesar de não estar expresso na nossa Carta Magna, é decorrência de uma
interpretação extensiva do princípio constitucional referido.
Vejamos, acima equacionamos o princípio da eficiência como uma relação
simbiótica com /a economicidade da administração pública, todavia, a Prof Irene
Patricia Nohara apresenta uma crítica muito concisa sobre a visão “cidadão-cliente”
que a privatização ocorrida nos anos 90 trouxe para o setor público brasileiro. O
cidadão passa a ser visto como um pagador de impostos e, devido a isso, cliente de
serviços públicos. Entretanto, somente esse fator da prestação de serviços de
qualidade não é o suficiente para suprir o conceito de cidadão, o qual deve
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transcender a esse mero fato. Neste momento que entra a eficácia, o setor público
possui atribuições maiores que apenas prestar um bom serviço. A transparência
pública, tanto ativa quanto passiva, e a criação de conselhos participativos elevam os
cidadãos à categoria de agentes de transformação dentro da administração pública.
A reforma administrativa promovida pela EC n. 19/98 somente atinge a
estrutura administrativa dos entes públicos quando trata sobre a participação ativa dos
cidadãos. Esta norma não possuía força cogente até ser regulada pela Lei de acesso
à informação – LAI. As administrações públicas se viram obrigadas, para além de criar
sistema de informações devido a transparência ativa, mas a transparência passiva faz
com que os governos se adaptem para poder atender as demandas, tanto on-line,
através do e-sic, mas também através de um órgão físico. Assim surge a figura das
ouvidorias dentro da administração pública, como irá de demonstrar com os casos
apresentados abaixo.
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6. ESTUDO DE CASO – CAMPOS DO JORDÃO

O processo legislativo municipal de Campos do Jordão encontra-se na
Subseção I “Disposição Geral” da Seção XIV “Do Processo Legislativo” do Capitulo II
“Do Poder Legislativo” no artigo 44 e corresponde à : emendas à Lei Orgânica
Municipal; Leis Complementares; Leis Ordinárias; Medidas Provisórias; Decretos
Legislativos e; Resoluções. A Lei orgânica destina a Lei Complementar as matérias
relativas a: Código Tributário Municipal; Código de Obras ou de Edificações; Códigos
de Posturas; Código de Zoneamento; Código de Parcelamento do Solo; Plano Diretor;
e Regime Jurídico dos Servidores. Reserva-se a iniciativa privativa de lei ao Chefe do
Executivo as seguintes matérias: o regime jurídico dos servidores públicos municipais,
modificações de cargos, empregos e funções; LDO; LOA; PPA; serviços públicos e;
criação na estrutura e atribuições dos órgãos da Administração Pública Direta
Municipal.
Não há rol taxativo para as matérias referentes à Lei, porém ao longo do
texto legal, há trechos que remetem o que deve ser feito em lei, como os critérios e
condições para a prestação de serviços de assistência social, seja diretamente ou por
meio de outras instituições (art. 6º, XII); subsídio de Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente
da Câmara, Vereadores e Secretários Municipais (art. 17); Indenização de despesas
de viagem do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores (art. 21);
Já para Decreto, a Lei Orgânica reserva rol não taxativo no inciso I, artigo
99, sendo as seguintes matérias: regulamentação de lei; modificações em
gratificações; abertura de créditos especiais e suplementares; declaração de utilidade
pública ou de interesse social para efeito de desapropriação ou servidão
administrativa; modificações em órgãos da Prefeitura; definição da competência dos
órgãos e servidores da Prefeitura; aprovação de regulamentos e regimentos dos
órgãos da administração direta; aprovação dos estatutos dos órgãos da administração
descentralizada; modificações dos preços dos sérvios prestados pelo Município e
aprovação dos preços dos serviços concedidos ou autorizados; aprovação de planos
de trabalho dos órgãos da Administração direta; modificações de direitos dos
administrados; medidas executórias ou plano diretor; e outras normas de efeitos
externos.
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A partir da análise dos róis acima descritos, vemos algumas zonas de
conflito entre os tipos normativos. Uma vez que as hipóteses de Lei encontram-se ao
longo da Lei e as atribuições de iniciativa de lei privativa do Prefeito enumeram tanto
matérias relativas à lei completar e lei ordinária sem discriminar apropriadamente. O
mesmo ocorre quando é permitido tanto à lei quanto ao decreto modificações na
estrutura administração pública da Prefeitura. Durante o levantamento do histórico
normativo, somente foi possível identificar 01 decreto que modificasse a estrutura.
Todavia, o aparente conflito gera um sistema de incertezas.
O histórico normativo da municipalidade de Campos do Jordão encontrase nos Anexos. Não foi possível encontrar próximo ao período de análise nenhum ato
normativo que compilasse a estrutura administrativa da Prefeitura. Dito isso, seguese a análise das alterações organizacionais no período entre 2008 e 2018.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente possui somente uma pequena
alteração no período analisado. Ficou instituído sobre sua supervisão a Estação
Ecológica da Serra da Mantiqueira e o Centro de Triagem e de Reabilitação de
Animais de Vida Silvestre.
Já o Departamento de Gestão de Convênios, inicialmente vinculada ao
Gabinete do Prefeito, foi criado pela Lei n. 3.237/09. Em 2013, o Departamento deixa
de ser vinculado ao Gabinete, passando a ser vinculado à Secretaria Municipal de
Planejamento – SEPLAN/CJ.
Figura 15– Organograma do Departamento de Gestão de Convênios/Campos do
Jordão
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Fonte: Elaboração própria do autor
Tratando sobre a Secretaria de Educação, a Lei n. 3.244/09 incluiu em sua
estrutura a o Centro Municipal de Apoio à Leitura – CEMAL.
Em 2009, com advento da Lei n. 3.292/2009, a Procuradoria Geral do
Município foi reestruturada, passando-se a chamar Secretaria de Negócios Jurídicos
– SNJ. Sua estrutura organizacional encontra-se ilustrada na figura abaixo.
Figura 16– Organograma da Secretaria dos Negócios Jurídicos/Campos do Jordão
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Fonte: Elaboração própria do autor
Mudanças na Secretaria de Cultura ocorreram em 2010, quando vinculouse administrativamente a ela a Pinacoteca, o Museu de História, Imagem e Som e o
Espaço Cultura “Dr. Além”. Em ato diverso, o Conselho Gestor do Telecentro
Comunitário também foi incorporado à Secretaria. Em 2011, a Pinacoteca e o Museu
da Imagem e do Som foram vinculados a Casa de Cultura Municipal.
Em 2010, houve pequenas mudanças dentro da Secretaria de
Administração com a alteração da nomenclatura do Departamento de Pessoal para
Departamento de Recursos Humanos. Para além, foi criada a Coordenadoria de
Saúde do Servidor vinculado a este.
Banco de Medicamentos, criado pela Lei n. 3.553/13, encontra-se vinculado
a Gerência Executiva da Secretaria Municipal de Saúde, porém o exercício de suas
atribuições se dá através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Promoção
Social.
6.1 ORÇAMENTO MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
A análise orçamentária do município de Campos do Jordão tem como
marco inicial o ano de 2013 e final 2018. O padrão de organização orçamentária não
se altera substancialmente no período, sendo a única mudança a alteração de
nomenclatura ocorrida na Secretaria de Assuntos Jurídicos conforme explicitado
acima no subitem referente à estrutura organizacional.
No ano de 2013, o orçamento em valores absolutos alcançava a cifra de
R$ 118.669.278,94, deste total as Secretarias de Educação e Saúde alcançavam
juntas o percentual de 64,08%. Neste ano, a secretaria de Turismo era a quinta com
o menor orçamento dentro da Prefeitura com participação de 0,70%. O orçamento de
2018 alcançou a cifra de R$ 182.996.586,42, esse valor é 54,21% maior que o
observado durante o ano inicial de análise. Entretanto, as secretarias aumentaram
seus orçamentos de forma distinta, enquanto as Secretarias de Turismo, Obras e Vias
Públicas, Esportes e Negócio Jurídicos cresceram acima de 150%, o Gabinete do
Prefeito a as Secretarias de Educação, Meio Ambiente e Serviços públicos cresceram
abaixo dos 50%.
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Isso se reflete na perda de participação no orçamento público da Secretaria
de Educação, que passou de 42,87% para 36,17%, junto com a Secretaria Municipal
de Saúde ocupavam 61,11%, percentual menor do que o observado em 2013. Já a
Secretaria Municipal de Turismo passa a ser a sétima secretaria com o menor
orçamento, representando 1,53% dos valores pagos no ano de 2018.

Figura 17– Orçamento público de 2013/Campos do Jordão
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0,70%
0,59%
0,58%
0,55%
0,43%

Orçamento 2013
1,09%

Secretaria Municipal de Agricultura
Secretaria Municipal de Cultura

1,27%

Secretaria Municipal de Esportes

1,33%
2,39%

Secretaria Municipal de Planejamento

3,34%
3,83%

4,79%
42,87%
5,75%

9,30%

Secretaria de Turismo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de
Desenvolcimento e Assistência Social
Secretaria Municipal de Obras e Vias
Públicas
Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal de Informaçãoe
Defesa do Cidadão
Procuradoria Municipal
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Serviços
Públicos
Secretaria Municipal de Saúde

21,21%

Secretaria Municipal de Educação

Fonte: Elaboração própria do autor

Figura 18– Orçamento público de 2018/Campos do Jordão
66
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Fonte: Elaboração própria do autor
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Figura 19 - Crescimento por Secretaria Muncipal
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Fonte: Elaboração própria do autor

7. ESTUDO DE CASO – CAPIVARI

A lei orgânica do município de Capivari tem regulado seu processo
legislativo na Seção XI – Do Processo legislativo, art. 89 e seguintes. Estabelece que
compreende ao processo legislativo a elaboração dos seguintes tipos: Emendas à Lei
Orgânica; Leis Complementares; Leis Ordinárias; Decretos Legislativos; e
Resoluções. O rol das matérias afetas às Leis Complementares não é taxativo,
prevendo a possibilidade de ter outras matérias esparsas em meio a Lei Orgânica, e
está previsto no parágrafo único do artigo 91 e são as seguintes: Código Tributário
Municipal; Código de Obras e Edificações; Plano Diretor; Código de Posturas;
modificações

em

distritos;

Regime

Jurídico

dos

Servidores

Municipais;

estabelecimento e organização da Guarda Municipal; Zoneamento Urbano, Uso e
Ocupação do Solo; e Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Já espaçado pela Lei
Orgânica
As alterações sobre a estrutura organizacional dentro da Prefeitura
Municipal de Capivari são promovidas através de Lei. A maior mudança ocorreu pela
Lei n. 4.633/15 que será devidamente analisada em ponto oportuno.
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A primeira alteração que pode se observar dentro do período de análise é
a vinculação da Guarda Civil e o Departamento de Trânsito à Secretaria Municipal de
Defesa Social estabelecida pela Lei n. 3.371/08, conforme ilustra a figura abaixo.
Figura 20 - Organograma da Secretaria Municipal de Defesa Social/Capivari

Secretaria
Municipal de
Defesa Social

Guarda Civil

Departamento
de Trânsito

Fonte: Elaboração própria do autor
A Secretaria Municipal de Educação teve sua estrutura administrativa
reestruturada pela Lei n. 3.974/12 e passa a ter a estrutura demonstrada na figura
abaixo.
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Figura 21 - Organograma da Secretaria Municipal de Educação/Capivari
Secretaria
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Diretoria
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Departamento
Administrativo
de Pessoal

Departamento
de Merenda
Escolar

Departamento
de
Planejamento
Educacional

Fonte: Elaboração própria do autor
As modificações nos anos seguintes são simples e alteram apenas a
nomenclatura das Secretarias. A Lei n. 4.634/15 estabelece que a Secretaria da
Fazenda passa a ser denominada Secretaria Municipal de Finanças, acrescentando
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em sua estrutura dois departamentos. Por fim, a Lei n. 5.211/17 altera a nomenclatura
da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil para Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa Civil.

7.1 ORÇAMENTO MUNICIPAL DE CAPIVARI
O orçamento público de Capivari tem como marco inicial o ano de 2011 e
contava com 17 secretarias com dotações orçamentárias. As Secretárias de
Educação e Saúde ocupavam 62,56% do orçamento anual, sendo, respectivamente,
38,96% e 23,60%. O gasto com a Secretaria de Cultura e Turismo foi na ordem de
1,12%. Os demais gastos públicos encontram-se discriminados na figura abaixo.

Figura 22 - Orçamento Público Capivari 2011
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Orçamento - 2011
Sec. Mun. Projetos Convênnios e
Captação Recursos
Superintendência de
Controladoria
0,67% 0,76%
0,66%
0,40%

Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Econômico

0,82%
0,90%

Secretaria de Comunicação Social

1,12%

0,25%

Secretaria da Habitação

1,72%

Secretaria da Juventude Esporte
e Lazer

2,95%
3,22%
4,21%
38,96%

4,28%
5,83%

9,65%

Secretaria de Transportes
Públicos e Trânsito
Secretaria da Cultura e Turismo
Gabinete do Prefeito
Secretaria de Inclusão e
Desenvolvimento Social
Secretaria de Administração
Secretaria da Defesa Social

23,60%

Secretaria de Planejamento e
Obras
Secretaria da Fazenda
Secretaria De Serviços Públicos e
Meio Ambiente
Secretaria da Saúde
Secretaria da Educação

Fonte: Elaboração própria do autor
A estrutura orçamentária se mantém a mesma até o ano de 2015. Também
se permanecem quase intactas os percentuais de participação do orçamento anual.
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Figura 23 - Orçamento público de Capivari 2015

Orçamento - 2015
Sec. Mun. Projetos Convênnios e
Captação Recursos
1,14%
0,53%
0,51%
0,45%

Secretaria de Comunicação Social

1,14%

Secretaria da Habitação

1,16%

Superintendência de
Controladoria

1,85%

0,17%

2,43%
2,77%
2,83%
3,01%

37,99%

4,08%
7,30%

7,98%

Secretaria de Planejamento e
Obras
Secretaria de Transportes
Públicos e Trânsito
Secretaria da Cultura e Turismo
Secretaria da Juventude Esporte
e Lazer
Gabinete do Prefeito
Secretaria de Inclusão e
Desenvolvimento Social
Secretaria de Administração
Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Econômico

24,66%

Secretaria da Defesa Social
Secretaria De Serviços Públicos e
Meio Ambiente
Secretaria da Fazenda
Secretaria da Saúde
Secretaria da Educação

Fonte: Elaboração própria do autor
Em 2016, deixam de serem 17 secretarias municipais para 15
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Figura 24 - Orçamento público de Capivari de 2016

Orçamento - 2016
Sec. Mun. Projetos Convênnios e
Captação Recursos
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0,29%
0,15%
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1,00%
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2,65%
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3,95%
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Secretaria de Mobilidade Urbana
Secretaria da Habitação

4,34%

37,81%

8,43%

Gabinete do Prefeito
Secretaria do Desenvolvimento
Social
Secretaria de Governo

9,97%
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Emprego
Secretaria de Segurança Pública
23,90%
Secretaria de Finanças
Secretaria de Desenvolvimento
Urbano
Secretaria da Saúde
Secretaria da Educação

Fonte: Elaboração própria do autor
Figura 25 - Orçamento público de Capivari de 2018
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Orçamento - 2018
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0,51%
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0,22%

Sec. Mun. Projetos Convênnios e
Captação Recursos

0,55%

Superintendência de
Controladoria

0,55%
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4,45%

Gabinete do Prefeito

6,24%

31,14%

7,60%

8,42%

19,71%

Secretaria da Cultura e Turismo
Secretaria de Mobilidade Urbana
Secretaria do Desenvolvimento
Social
Secretaria de Segurança Pública
Secretaria de Governo

14,10%

Secretaria da Habitação
Secretaria de Finanças
Secretaria de Desenvolvimento
Urbano
Secretaria da Saúde
Secretaria da Educação

Fonte: Elaboração própria do autor

Figura 26 - variação orçamentárias entre 2016 e 2018
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Variação 2016-2018
Total
Secretaria da Educação
Secretaria da Saúde
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Secretaria de Finanças
Secretaria da Habitação
Secretaria de Governo
Secretaria de Segurança Pública
Secretaria do Desenvolvimento Social
Secretaria de Mobilidade Urbana
Secretaria da Cultura e Turismo
Gabinete do Prefeito
Secretaria da Juventude Esporte e Lazer
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e…
Secretaria dos Negócios Jurídicos
Superintendência de Controladoria
Sec. Mun. Projetos Convênnios e Captação Recursos
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Fonte Elaboração própria do autor

8. ESTUDO DE CASO – MONGAGUÁ

O processo legislativo municipal de Mongaguá está regulado na Seção VII
“Do Processo Legislativo” entre os artigos 22 a 32 da Lei Orgânica do referido
município. Destaque-se que compreende aos seguintes atos: Emendas à Lei
Orgânica; Leis Complementares à Lei Orgânica; Leis Ordinárias; Decretos
Legislativos;

e

Resoluções.

São consideradas matérias destinadas à Lei

Complementar, disciplinados pelo artigo 24, as relativas a: Plano Plurianual; Diretrizes
orçamentárias; Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana; Código
Tributário Municipal; Código de Obras ou de Edificações; Estatuto dos Servidores
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Municipais; criação, estruturação e atribuições de órgãos da administração municipal,
direta ou indireta. Todas essas hipóteses se repetem no artigo 26, ao tratar sobre as
competências privativas do Prefeito Municipal. Adiciona-se apenas a esse rol, as leis
que versarem sobre servidores público.
Há, claramente, tanto pela análise legal, tanto pela a análise histórica
normativa, ilustrada nas tabelas do ANEXO 2, que o município de Mongaguá não
possui rigor no seu processo legislativo. Na parte legal, é sedimentado que toda vez
a Lei não especificar o tipo de lei que se trata, ela será lei ordinária como podemos
ver neste exemplo: “Art. 26. A iniciativa de Leis compete a qualquer Vereador e ao
Prefeito, bem como aos cidadãos, na forma do artigo 23, III, ressalvadas as hipóteses
de iniciativa exclusiva e privativa”. Todavia, no §2º, ao tratar sobre as competências
privativas do Chefe do Executivo Municipal, utiliza-se o termo genérico de lei, porém
o rol taxativo abaixo, traz matérias relativas à Lei Complementar.
No tocante à análise histórica normativa, nota-se que há criação de
estrutura administrativa dentro da Prefeitura tanto por Lei Ordinária, tanto quanto por
Lei Complementar. As estruturas de Guarda Municipal e a Procuradoria Municipal são
reguladas por Lei Complementar, porém a criação de Diretorias, bem como de setores
e departamento são feitos por Lei Ordinária.
Somente tratando sobre as Leis complementares, a primeira Lei
Complementar n. 12/10, estabelece a estrutura organizacional da Guarda Civil
Municipal conforme ilustra a Figura 27.
Figura 27 - Organograma do Gabinete do Comando/Mongaguá
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Setor de
Instrução

Fonte: Elaboração própria do autor
Apesar de existir uma Procuradoria, a Lei Complementar n. 42/18 cria a
Diretoria Municipal e Assuntos Jurídicos com a estrutura ilustrada na figura 28.

Figura 28 - Organograma da Diretoria de Assuntos Jurídicos/Mongaguá
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Fonte: Elaboração própria do autor
Por fim, a Empresa Municipal de Saúde – EMUS foi criada pela Lei n. 47/18,
por ser entidade de direito público de natureza autárquica. A estrutura organizacional
é estabelecida pela Lei Complementar n. 50/18, conforme ilustra a figura 29.
Figura 29 - Organograma Diretoria de Assuntos Jurídicos/Mongaguá
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Fonte: Elaboração própria do autor
Já as leis que promovem alterações organizacionais dentro do âmbito da
Prefeitura Municipal de Mongaguá. A primeira que altera de forma significativa é a Lei
n. 2.295/09 altera o Gabinete do Prefeito; a Diretoria Municipal de Assistência Social
e a Diretoria Municipal de Assuntos de Assuntos Legislativos. No âmbito do Gabinete
do Prefeito, foram criadas a Ouvidoria Municipal e outras assessorias que se
encontram exemplificadas na figura 30.
Figura 30 - Organograma do Gabinete do Prefeito e suas dependências/ Mongaguá
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Fonte: Elaboração própria do autor
Os departamentos criados dentro da Diretoria Municipal de Assistência
Social estão ilustrados na figura 31.

Figura 31 - Organograma da Diretoria de Assistência Social/Mongaguá
Diretoria de
Assistência
Social

Departamento
da Assistência
Social

Departamento
de Proteção
Social Básica

Departamento
de Proteção
Social Especial

Departamento
de Convênios,
Fundos e
Conselhos
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Fonte: Elaboração própria do autor
Por fim, a Lei cria a Diretoria Municipal de Assuntos Legislativos.
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No mesmo ano, a Diretoria Municipal de Assistência Social sofreu outra
alteração, disposta na Lei n. 2.360/09, que vincula a ela o Departamento de Segurança
Alimentar Nutricional, conforme demonstra a figura32.
Figura 32 - Diretoria de Asssistência Social/Mongaguá
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Fonte: Elaboração própria do autor
As Diretorias de Cultura e Turismo foram unificadas sob uma única
Diretoria, disposto na Lei n. 2.415/10. Em 2012, a Lei n. 2.571/12 desmembra a
tornando-as novamente independentes, todavia a Lei não extingue a Diretoria de
Cultura e Turismo.
A Diretoria Municipal de Segurança Municipal teve vinculada a sua
estrutura o Grupamento de Proteção Ambiental de Mongaguá.
A Lei n. 2.475/11 vem consolidar a estrutura organizacional básica da
Prefeitura Municipal de Mongaguá. Sendo a estrutura vigente, acrescentando a Lei n.
2.571/12 tratada acima.
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Figura 33 - Organograma consolidado da Prefeitura de Mongaguá
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Fonte: Elaboração própria do autor
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8.1 ORÇAMENTO DE MONGÁGUA,
Conforme disposto no capítulo 3 - Metodologia, os dados orçamentários da
municipalidade de Mongaguá foram entre o período de 2013 a 2018. Durante esse
período o administrador público é constante ao denominar as unidades orçamentárias,
as quais são: Administração Geral e Patrimônio; Cultura; Desenvolvimento
habitacional; Desenvolvimento Social; Educação; Ensino; Esporte e Lazer; Finanças
e Orçamento; FUNDEB; Fundo Municipal de Assistência Social; Fundo Municipal de
Saúde; Fundo Municipal do Idoso; Fundo Municipal dos Direitos da Criança,
Adolescente e C; Gabinete do Prefeito e dependências; Guarda Municipal e Trânsito;
Obras, Engenharia, Urbanismo e assuntos; Serviços de Estrada Rodagens
Municipais; Serviços Judiciais e Assessorias; Serviços Municipais; e Turismo.
O método utilizado mostra-se confuso ao cidadão comum, uma vez que o
orçamento por órgão não bate diretamente com a estrutura administrativa legal
observada acima. Tampouco apresenta nomenclatura com caráter finalístico claro. A
título de exemplo, destaca-se a três estruturas orçamentárias ligadas à Educação:
Educação, Ensino e FUNDEB.
Superado esse ponto, passa-se a analisar os fatos em si. O ano inicial de
análise é 2013, que possui o padrão orçamentário ilustrado na figura 35, abaixo. No
refiro ano, o orçamento total pago pela Prefeitura foi na ordem de R$ 127.520.303,07
(cento e vinte e sete milhões, quinhentos e vinte mil, trezentos e três reais e sete
centavos). A maior fatia do orçamento era direcionada à Educação, divida entre as
três unidades citadas acima da seguinte forma: Educação – 3,17% (três vírgula
dezessete por cento); Ensino – 15,99% (quinze vírgula noventa e nove por cento); e
FUNDEB com 25,44% (vinte e cinco vírgula quarenta e quatro por cento), totalizando
44,60% (quarenta e quatro vírgula sessenta por cento) do orçamento municipal. O
Turismo, no referido ano, obteve 3,76% (três vírgula setenta e seis por cento) do
orçamento municipal.
Destacando a variação durante os anos seguintes apenas da unidade
orçamentária do turismo, obteve a figura 34 abaixo. Nota-se que no presente caso, a
participação do turismo no orçamento anual gira em torno dos 3% (três por cento),
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ente altas e quebras, não possuindo linha de tendência, apesar de redução entre os
valores iniciais e os finais.
Figura 34 - Participação do setor de turismo no orçamento público de Mongaguá
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Fonte: Elaboração própria do autor
Já em valores absolutos, enquanto o orçamento geral anual teve o salto de
49,47% (quarenta e nove vírgula quarenta e sete por cento) passando de R$
127.520.303,07, conforme já pontuado acima, para R$ 190.604.058,12 (cento e
noventa milhões, seiscentos e quatro mil, cinquenta e oito reais e doze centavos).
Porém a variação para o turismo é muito mais modesta, variando, no período de 05
(cinco) anos, 22,98% ( vinte dois vírgula noventa e oito por cento) passando, em
valores absolutos, de R$ 4.792.187,86 (quatro milhões, setecentos e noventa e dois
mil, cento e oitocentos e sete reais e oitenta e seis centavos) para R$ 5.772.960,33
(cinco milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e trinta e
três centavos). Tais fatores demonstram o ilustrado na figura 34, de variação
inconstante da participação do orçamento turístico.
O estado atual da arte encontra-se ilustrado na figura 35, o orçamento
municipal de Mongaguá encontra-se dividido em: Educação – 38,16%; Fundo
Municipal de Saúde – 18,91%; Serviços Municipais – 12,05%; Administração Geral e
Patrimônio – 10,20%; Obras Engenharia, Urbanismo e Assuntos – 5,82%; Guarda
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Municipal e Trânsito – 5,08%; Turismo – 3,03%; Serviços Judiciais e Assessorias –
1,26%; Fundo Municipal de Assistência Social – 1,04%; e as demais unidades
possuem participação menor a 1% do orçamento e juntas somam 4,45%.
Figura 35 - Orçamento público de Mongaguá de 2018
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Fonte: Elaboração própria do autor

9. ESTUDO DE CASO – MONTE MOR

O processo legislativo do Município de Monte Mor encontra-se regulado em
sua Lei Orgânica na Seção – VI, Subseção I Disposição Geral, sendo os seguintes
tipos, conforme disposto no artigo 24: emendas à Lei Orgânica do Município; Leis
Complementares; Leis Ordinárias; Leis Delegadas; Medidas Provisórias; Decretos
legislativos; e Resoluções. Ao tratar sobre Leis Complementares, a Lei Orgânica
reserva a esse tipo as seguintes matérias, conforme disposto no Parágrafo Único do
artigo 33: Código Tributário; Código de obras; Lei de Uso e Ocupação do Solo; Código
do Meio Ambiente; Estatuto dos Servidores Públicos; e a criação de Autarquias,
Fundações, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e Guarda Municipal.
Ao tratar sobre as leis de competência privativa do Prefeito, o §1º do artigo
26 estabelece o seguinte: modificações no efetivo da Guarda Municipal; modificações
nos cargos, funções ou empregos públicos e sua remuneração; Regime Jurídico dos
Servidores Públicos; provimento, estabilidade e aposentadoria; modificações nas
secretaria Municipais e demais órgãos da Administração Pública; PPA; LDO; Plano
Diretor; Creditos Suplementares e especiais; criação de Autarquias, Fundações,
Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e suas subsidiárias; e concessão
ou permissão de serviço público. Além disso, as atribuições, para além do
estabelecido na lei organica, do Vice-Prefeito serão estabelecidas por Lei
Complementar também.
Neste caso também encontra-se inconsistências de técnica de processo
legislativo, com contradições entre as matérias destinadas à Lei Complementar e as
matérias de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal. Iluminase a questão de modificações de Autarquias e afins, prevista na alínea d, do §1º do
artigo 26 como lei privativa de iniciativa do Prefeito, mas também encontra-se no inciso
VI, do parágrafo único do artigo 33 como matéria de Lei Complementar.
Além dessa questão turva, temos dois tipos legislativos que encontram de
maneira residual. Não há nenhum tipo de rol que determine quais matérias seriam
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tratadas por Lei Ordinária, bem como qual seriam destinadas a ser regulada por
Decreto. As menções as matérias destinas a lei encontram de forma esparsa ao longo
do texto legal, que passa-se a expor: modificações de distritos (§2º, art. 5º);
modificações de empresas públicas, SEM, autarquias e fundações (XII, art.11);
modificações na estrutura administrativa e funcional da Câmara Municipal (II, art. 12);
subsídio de vereadores, prefeito, vice-prefeito e seus secretários (VI, art. 12);
transparência sobre tributos pagos por consumidores (§4º).
A menção as atribuições do decreto é genérica e vem descrita no inciso
IV, do artigo 45, ao tratar sobre as competências privativas do Prefeito, como
instrumento de regulação para a fiel execução da Lei. Os decretos podem ser
expedidos tanto pelo Prefeito Municipal quanto por seus Secretários Municipais,
servindo este como instrumento para a boa execução da lei. Ademais, o artigo 101
em seu §3º determina que as permissões de qualquer bem público, a título precário,
será feita por decreto.
As alterações na estrutura organizacional promovidas dentro do âmbito da
Prefeitura Municipal de Monte Mor são estabelecidas através da Lei. A primeira
alteração observada é a reforma administrativa ocorrida através da Lei n. 1.283/08 e
atinge toda a estrutura municipal, conforme explicita a Figura.
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Figura 36 - Organograma da Prefeitura Municipal de Monte Mor
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Fonte: Elaboração própria do autor
A Diretoria de Esporte passa por duas alterações. A primeira em 2015,
através da Lei n. 2.077/15, que estabelece a mudança na nomenclatura da Secretaria
de Educação, Esportes, Cultura e Turismo para Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Turismo, passando a Diretoria de Esportes a estar vinculada à Secretaria
Municipal de Finanças. Em 2017, a Diretoria de Esportes é elevada à condição de
Secretaria, estabelecida pela Lei n. 2.385/17.
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Figura 37 - Organograma de Prefeitura Municipal de Monte Mor consolidado
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Fonte: Elaboração Própria do autor

9.1 ORÇAMENTO MUNICIPAL DE MONTE MOR
O orçamento municipal de Monte Mor utiliza como ano base 2016, no qual
atingia este a cifra em valores absolutos de R$ 148.727.44,87. As secretarias
municipais de Educação, Esportes, Cultura e Turismo e Saúde ocupavam,
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conjuntamente, 70,15%. Destrinchando a Secretaria Municipal de Educação,
Esportes, Cultura e Turismo a fim de isolar os valores referentes aos gastos com
turismo, obteve o valor absoluto de R$ 72.730,63, o qual equivale a 0,05% do
orçamento total do referido ano.
Para os anos seguintes, não houve grandes mudanças na forma de
organizar o orçamento público municipal, uma vez que as secretarias que foram
criadas em 2018, conforme disposto em subitem, possuem baixo impacto no
orçamento total município, alcançando em conjunto nem 1% do orçamento do ano em
questão.
Do ano de 2016 a 2018, o orçamento municipal foi incrementado em 6,65%,
não de forma equitativa entre as secretarias, enquanto a Secretaria de Administração,
Trânsito e Mobilidade Urbana cresceu 50,74%, a Secretaria de Planejamento e Obras
viu suas dotações orçamentárias reduzidas em 11,38%. A variação de cada secretaria
encontra-se demonstrada em figura abaixo, assim como os orçamentos referentes aos
anos de 2016, 2017 e 2018 encontram-se, respectivamente, nas figuras 38, 39 e 40.
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Figura 38 - Orçamento público de Mongaguá de 2016
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Fonte: Elaboração própria do autor
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Figura 39 - Orçamento público de Monte Mor de 2017
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Fonte: Elaboração própria do autor
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Figura 40 - Orçamento público de Monte Mor de 2018
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Fonte: Elaboração Própria do autor
Figura 41 - Variação orçamentária de cada Secretaria
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Fonte: Elaboração própria do autor

10.

ESTUDO DE CASO – OLÍMPIA

O Município de Olímpia se organiza normativamente em torno de sua Lei
Orgânica. Esta estabelece que o processo legislativo para os seguintes temas:
criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos na administração
direta e autárquica; fixação ou aumento de remuneração dos servidores; regime
jurídico, provimento de cargos, efetividade, estabilidade e aposentadoria de
servidores; organização administrativa, serviços públicos, leis orçamentárias e
pessoal da administração; e criação, estruturação e atribuições dos órgãos da
administração municipal serão regidos por Lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo, conforme o disposto no § 2º do artigo 40.
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Enquanto para Regime Jurídico dos Servidores Públicos; criação e
estrutura da Guarda Municipal; plano diretor; código tributário; e código de obtas e
edificações, estes devem ser regulados por Lei Complementar, conforme disposto no
parágrafo único do artigo 39. Apesar de reservar ao projeto de Lei ordinária matérias
como a criação de cargo, emprego ou função e regime jurídico, o §2º do artigo 47
estabelece que esses temas dependem de votação favorável da maioria absoluta dos
membros do legislativo. Logo, na prática constituem em Lei Complementar.
Por fim, a Lei Orgânica não reserva tema algum para a edição de Decreto,
sendo esse tipo legislativo subsidiário e residual aos outros.
Para facilitar a visualização do ambiente normativo que o Município de
Olímpia está inserido, por mais que se faça única análise, opta-se por expor o histórico
normativo, constante no Anexo I, não somente em ordem cronológica,
De forma sucinta, aspectos a se destacar da estrutura administrativa legal
do Município de Olímpia são: a confusão entre estrutura e funcionários; hierarquia
linear; proliferação de ouvidoria e controladorias; e autonomia da secretaria de
turismo.
Esses temas serão desenvolvidos apropriadamente em cada tópico a
seguir.
Dentro da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano, a Lei Complementar n. 96/11 criou o Fórum Municipal Permanente das Micros
e Pequenas Empresas de Olímpia – FOMPEQ.
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural sem vinculo específico.
A lei n. 4.378/18 promove mudanças dentro da Secretaria de Turismo e
Secretaria Municipal de Agricultura, Comércio e Indústria. Dentro da Divisão do
Turismo, cria-se o Setor de Infraestrutura Turística e o Setor de Informações,
Marketing, Desenvolvimento e Suporte aos atrativos turísticos, também vincula o
FUMTUR. Já dentro da Secretaria Municipal de Agricultura, Comércio e Indústria, a
alteração ocorre com a inclusão a Divisão de Comércio e Indústria e, dentro da Divisão
de Agricultura, a inclusão do Setor de Serviço de Inspeção Municipal. Ademais, em
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2014, vincula-se à Secretaria de Agricultura o Conselho Municipal de Agricultura –
CMA, órgão responsável por gerir o Fundo Municipal de Agricultura – FMA.
Figura 42 - Organograma da Prefeitura de Olímpia
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Fonte: Elaboração própria do autor
Alterações na Secretaria Municipal de Educação ocorrem com o advento
da Lei n. 3.583/11, a qual a modifica, passando sua estrutura organizacional ser
conforme ilustrado na figura 43. A secretaria será atualizada novamente em 2015, por
força da lei n. 3.933/15, a configurar da seguinte forma ilustrada pela figura 44.
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Figura 43 - Organograma de Secretaria de Educação/ Olímpia
Secretário
Municipal de
Educação

Divisão de Apoio
Administrativo

Divisão de
Supervisão
Escolar

Divisão de
Oficina
Pedagógica

Divisão de
Planejamento

Divisão de
Controle e
Execução
Orçamentária

Setor de Pessoal

Setor de
Supervisão de
Ensino I

Setor de Ensino
Fundamental

Setor de Sistemas
de Informação e
Demanda Escolar

Setor de
Manutenção de
Prédios

Setor de
Patrimônio

Setor de
Supervisão de
Ensino II

Setor de
Educação Infantil

Setor de
Transporte
Escolar

Setor de
Suprimentos

Setor de
Protocolo

Setor de
Supervisão de
Ensino III

Setor de
Supervisão de
Ensino IV

Setor de
Supervisão de
Ensino V

Fonte: Elaboração própria do autor
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Figura 44 - Organograma de Secretaria de Educação/Olímpia
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Fonte: Elaboração própria do autor
A Controladoria Geral do Município foi criada em 2015 com o advento da
Lei n. 3.992/15, obedecendo preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e
legislação. Sua estrutura organizacional encontra-se ilustrada pela figura 45 abaixo.
Figura 45 - Organograma da Controladoria Geral do Município
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Fonte: elaboração própria do autor
A Lei n. 4.212/16 vem consolidar a estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal de Olímpia. Neste momento a Secretaria de Turismo ainda engloba o
desenvolvimento econômico, então o legislador local redigiu mais uma lei, Lei n.
4268/17, dando autonomia ao Turismo tendo a parte de desenvolvimento econômico
excluída.
Outra alteração importante dentro da Prefeitura é a criação, através da Lei
n. 3.753/13, do PROCON municipal, juntamente com o Fundo Municipal de Defesa e
Proteção do Consumidor – FMPDC.
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Figura 46 - Organograma da Coordenadoria Municipal de Defesa do
Consumidor/Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor
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Os decretos de Olímpia, conforme explicita o Anexo _ - Histórico Normativo
– Decretos de Olímpia, são utilizados para regular o funcionamento interno das
Secretarias e Conselhos Municipais.
Há o costume na municipalidade de criar decretos estabelecendo a
estrutura organizacional desses sem realizar mudanças. Aqui apresentaremos
apenas os decretos mais relevantes.
Secretaria Municipal de Obras, Engenharia e Meio Ambiente tem sua
estrutura interna estabelecida no Decreto n. 4.847/10, conforme o ilustrado na figura
abaixo.
Figura 47 - organograma da Secretaria de Obras / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor
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Com a exclusão da área relativa à Meio Ambiente, a Secretaria passa a ser
denominada Secretaria Municipal de Obras e Engenharia e com a estrutura
organizacional, por força do Decreto n. 6.091/15, conforme ilustrado em figura 48.
Figura 48 - Organograma da Secretaria de Obras / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor

Secretaria Municipal de Administração tem sua estrutura interna regulada
pelo Decreto n. 4.885/10
Figura 49 - Organograma de Secretaria de Administração / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor

Secretaria Municipal de Finanças tem sua estrutura organizacional
regulada pelo Decreto n. 4.886/10 conforme explicita a figura 50.
Figura 50 - Organograma da Secretaria de Finanças / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor

O Decreto n. 5.763/14 promove mudanças ao incluir a Divisão de
Fiscalização e de Lançadoria e Ativos, conforme ilustra figura 51.
Figura 51 - Organograma da Secretaria de Finanças / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor

A última mudança realizada foi em 2018, promovida pelo Decreto 7.176/18
e encontra-se demonstrada na figura 52.
Figura 52 - Organograma da Secretaria de Finanças / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social tem sua
estrutura organizacional regulada pelo Decreto n. 4.977/11, conforme ilustra a figura
53.
Figura 53 - Organograma da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social /
Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor

Em 2015, a Secretaria tem incluída em sua competência a defesa dos
direitos humanos e passa a ser denominada Secretaria Municipal de Assistência,
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. As mudanças nas divisões encontramse demonstradas em figura 54.
Figura 54 - Organograma da Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos
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Fonte: elaboração própria do autor

Em 2018, a Secretaria passa a ser denominada Secretaria Municipal de
Assistência Social, as alterações promovidas pelo Decreto n. 7.170/18 estão
explicitadas em figura 55.
Figura 55 - Organograma da Secretaria de Assistência Social

109

Secretário
Municipal

Divisão de
Proteção Social
Básica

Divisão de
Gestão
Administrativa e
Financeira do
SUAS

Divisão de
Proteção Social
Especial

Divisão de
Habitação de
Interesse Social

Setor de CRAS
I

Setor de
CREAS

Setor de
Convênios
Socioassistencias
e Prestação de
Contas

Setor de CRAS
II

Setor Centro
Dia

Setor de
Vigilância
Socioassistencial
e Cadastro Único

Setor de CRAS
III

Setor de Casa
de Passagem

Setor de Secretaria
Executiva de
Conselhos Municipais
e Assessoria às
Entidades Sociais

Setor de
Acolhimento a
Criança e
Adolescente

Fonte: elaboração própria do autor
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Figura 56 - Organograma da Secretaria de Assuntos Jurídicos /Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor

A Secretaria de Educação tem sua estrutura organizacional regulada pelo
Decreto n. 5.139/12, conforme ilustra a figura 57.
Figura 57 - Organograma da Secretaria de Educação / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor

Será modificada novamente em 2015 com inclusão do Setor de Educação
Especial Inclusiva sob a Divisão de Oficina Pedagógica e a unificação dos setores de
Manutenção de Prédio e Suprimentos, conforme ilustra a figura 58.
Figura 58 - Organograma da Secretaria de Educação / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor

Por fim, em 2018 a estrutura da Secretaria Municipal de Educação fica
regulada conforme o demonstrado na Figura 59
Figura 59 - Organograma da Secretaria de Educação / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor

A Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer tem a estrutura
organizacional regulada pelo Decreto n. 5.144/12 com a estrutura exemplificada pela
Figura 60.
Figura 60 - Secretaria de Cultura, Esportes, Turismo e Lazer
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Em 2015, a Secretaria foi desmembrada e o setor de Turismo foi elevado
à condição de Secretaria, o que será tratado em tópico específico. Todavia, o inciso
primeiro do artigo 4 trata como Secretaria Municipal de Turismo. Com tal modificação
a estrutura que se encontra ilustrada na figura 61.
Figura 61 - Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor

A última alteração ocorreu em 2018, mas ela somente reestabelece a estrutura
administrativa de 2015, não sendo necessária a elaboração de organograma para o
caso.
A Secretaria de Saúde tem pela primeira vez no período analisado sua
estrutura administrativa regulada pelo Decreto n. 5.180/12, conforme explicitamos em
figura 62.
Figura 62 - Organograma da Secretaria de Saúde / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor
Por força do Decreto n. 6.097/15, a referida Secretaria sofreu outra
mudança administrativa, vale destacar neste ponto que foi neste que ficou criada uma
ouvidoria própria, conforme a figura 63 ilustra.
Figura 63 - Organograma da Secretaria de Saúde / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor
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A última alteração foi promovida pelo Decreto n. 7.174/18, estando o
estado da arte da seguinte maneira na figura 64:
Figura 64 - Organograma da Secretaria de Saúde / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor

Na Secretaria de Governo há apenas dois movimentos, o primeiro em 2012,
pelo Decreto n. 5.213/12, conforme figura abaixo
Figura 65 - Organograma da Secretaria de Governo / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor

O último promovido em 2018, por força do Decreto n. 7.169/18, o qual inclui
a Divisão de Ouvidoria.
Figura 66 - Organograma da Secretaria de Governo / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor
A Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio tem sua
estrutura organizacional regulada inicialmente pelo Decreto n. 5.214/12 na forma que
expõe a figura 67.
Figura 67 - Organograma da Secretaria de Agricultura / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor

Figura 68 - Organograma da Secretaria de Agricultura / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor
A Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão Ambiental
tem sua estrutura organizacional regulada pelo Decreto n. 5.618/2013 conforme ilustra
a figura.
Figura 69 - Organograma da Secretaria de Planejamento, Habitação e Gestão
Ambiental
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Fonte: elaboração própria do autor

A Secretaria de Gestão tem sua estrutura organizacional regulada
inicialmente pelo Decreto n. 5.783/2014, a qual se encontra explicitada na figura.
Figura 70 - Organograma da Secretaria de gestão / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor

A Secretaria alterou sua nomenclatura, promovida pelo Decreto n.
7.168/2018, a qual passa a ser denominada Secretaria Municipal de Gestão e
Planejamento, com a estrutura organizacional ilustrada pela Figura abaixo.
Figura 71 - Organograma da Secretaria de Gestão / Olímpia
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O Escritório de Captação de Recursos teve sua estrutura administrativa
regulada pelo Decreto n. 5.832/14, conforme ilustra a Figura 72. Entende-se que a
presente unidade organizacional está no mesmo nível hierárquico que as Secretarias.
Figura 72 - Organograma do ECR/Olímpia
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Após o desmembramento da atual Secretaria Municipal de Cultura,
Esportes e Lazer, o setor de turismo foi elevado à condição de Secretaria Municipal.
Desta forma, o Decreto n. 5.973/15 vem regular sua estrutura organizacional na forma
que a figura demonstra.
Figura 73 - Organograma da Secretaria de Turismo / Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor
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Em 2018, a estrutura foi simplificada pelo Decreto n. 7.172/18 e passa a
ter apenas a divisão de turismo conforme demonstra a figura.
Figura 74 - Organograma da Secretaria de Turismo/Olímpia
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Fonte: elaboração própria do autor
A última Secretaria regulada no período de análise foi a Controladoria Geral
do Município pelo Decreto n. 7.167/18 e com estrutura ilustrada pela figura abaixo.
Figura 75 - Organograma da Controladoria Geral do Município
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Fonte: elaboração própria do autor
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10.1 ORÇAMENTO MUNICIPAL DE OLÍMPIA
Conforme exposto apropriadamente no capítulo de metodologia, a análise
orçamentária do caso do Município de Olímpia
Na figura 76 abaixo, demonstra-se o marco inicial da análise do orçamento
de Olímpia, demonstrando a participação de cada Unidade Organizacional dentro do
orçamento municipal. Destaca-se neste ponto tanto a Secretaria de Cultura, Esportes,
Turismo e Lazer, quanto a Secretaria de Turismo, respectivamente com 3,61% e
0,48%. No período analisado abaixo, nota-se que o orçamento de educação e saúde
em conjunto representam a ordem de 50% do total aplicado pelo município de Olímpia
durante o referido ano.

Figura 76 - Orçamento público de Olímpia de 2015
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Fonte: elaboração própria do autor

A composição do orçamento municipal de Olímpia se mantém a mesma até
o ano de 2017. Durante o referido período houve aumento na participação tanto nas
secretarias quanto nas Secretarias relacionadas ao turismo como Saúde e Educação
também. Todavia, não há grandes mudanças em outras Secretarias.
Figura 77 - Orçamento público de Olímpia de 2017
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Fonte: elaboração própria do autor
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O orçamento de 2018 engloba as mudanças organizacionais realizadas nos
anos anteriores. O orçamento relativo ao turismo se concentra na Secretaria de
Turismo e ocupa 1,03% do orçamento. A parte relativa à Saúde e Educação cresce,
passando de 50,51% em 2015 para 58,08 em 2018, os demais valores percentuais
encontram-se discriminados conforme demonstrado em Figura 78. Durante o período
analisado, o orçamento municipal de Olímpia teve aumento de 6,78%, variando
conforme ilustra a figura 79.
Figura 78 - Orçamento Público de Olímpia de 2018
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Fonte: elaboração própria do autor
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Figura 79 - Taxa de crescimento do orçamento público
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Fonte: elaboração própria do autor

O município de Olímpia apresenta em suas receitas anuais no ano de 2018,
o valor de 25 milhões de reais advindos do FUMTUR, porém não apresenta em suas
despesas quanto desse valor foram investidos em cada um de seus programas e/ou
secretarias municipais.

11.

ESTUDO DE CASO – PORTO FELIZ
A Lei Orgânica do município de Porto Feliz estabelece seu processo

legislativo no Título II – Dos Poderes Municipais; Capítulo I – Do Poder Legislativo;
Seção VIII – Do Processo Legislativo, sendo o rol taxativo estabelecido no artigo 36,
como Emenda à Lei Orgânica Municipal; Lei Complementar; Lei Ordinária; Decreto
Legislativo; e Resolução. Reserva-se à elaboração de Lei Complementar os temas
de: Código Tributário do Município; Código de Obras; Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado; Código de Posturas; lei Instituidora do Regime jurídico
dos Servidores Municipais; Lei Orgânica Instituidora da Guarda Municipal; Lei de
criação de cargos, funções ou empregos públicos; e Lei Disciplinadora dos crimes de
responsabilidade do Vereador e do prefeito.
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Para Lei, há rol das iniciativas exclusivas de Lei pelo Chefe do Poder
Executivo disposto no artigo 40, sendo as seguintes matérias: modificações de cargos;
aumento de remuneração; Regime Jurídico de servidores públicos; provimento de
cargos; estabilidade e aposentadoria; modificações de Secretarias e Departamentos
ou equivalentes dentro da Administração Pública; LOA; PPA; DO; abertura de
créditos; e concessão de auxílios, prêmios ou subvenções.
Para os decretos, torna-se residual a competência, devendo regulamentar
o bom funcionamento da Lei, sendo a Lei Orgânica genérica e vaga sobre sua área
de atuação. Aparecendo no artigo 58, ao tratar sobre as competências privativas do
Prefeito, no inciso III e no artigo 69, ao tratar das competências de Funções de
Confiança, no inciso II. Ambos os artigos supracitados tratam sobre a capacidade
reguladora do decreto, conforme exposto acima também.
Podemos observar neste caso que há incompatibilidade entre os artigos da
Lei ao tratar sobre as matérias de Lei Complementar e leis de iniciativa privativa do
Prefeito Municipal, nos seguintes casos, ao regime jurídico dos servidores
Figura 80 - Organograma da Prefeitura de Porto Feliz
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Fonte: elaboração própria do autor

As alterações organizacionais são promovidas tanto por Lei Complementar,
quanto por Lei e Decreto, porém predominantemente por Lei Complementar como se
encontra os anexos e exemplificados e ilustrados abaixo.
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Durante o período analisado houve quatro mudanças que atingiram a
Prefeitura Municipal de Porto Feliz como todo. São respectivamente promovidas pelas
Leis Complementares n. 108/09, 112/10, 119/11 e 169/15.
A Procuradoria do Município anterior a Lei Complementar n. 132/11 era
denominada Procuradoria Geral e estava vinculada à Secretaria de Governo, a
referida Lei Complementar a vinculou ao Gabinete do Prefeito.
Em 2016, a Lei Complementar Cria dentro da estrutura municipal a
Secretaria Municipal de Segurança Pública, com a estrutura conforme o ilustrado em
figura abaixo.
Figura 81 - Organograma da Secretaria Municipal de Segurança Pública/ Porto Feliz
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Fonte: elaboração própria do autor

Ainda em mesmo ano, a Lei Complementar n. 179/2016 dispõe sobre o
estatuto da guarda civil municipal e inclusive sua estrutura organizacional, conforme
a figura ilustra.
Figura 82 - Organograma da Guarda Civil/ Porto Feliz
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Fonte: elaboração própria do autor

A Secretaria Municipal de Assistência Social foi criada pela Lei
Complementa n. 181/16 com a seguinte estrutura administrativa, ilustrada pela figura
abaixo.
Figura 83 - Organograma da Secretaria de Assistência Social / Porto Feliz
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Fonte: elaboração própria do autor
A última alteração ocorreu através da Lei Complementar n. 182/16 que cria,
vinculada à Diretoria de Administração o Setor Terminal Rodoviário.
Tratando apenas das alterações promovidas por Lei, a primeira que
podemos encontrar dentro do período analisado dentro da prefeitura municipal de
Porto Feliz é a promovida pela Lei n. 4.707/09, a qual dispõe sobre a criação do Banco
de Dados únicos de Informação Municipal vinculada à Diretoria de Administração e
com estrutura organizacional ilustrada pela figura abaixo.
Figura 84 - Organograma do Banco de Dados Únicos da Informação Municipal
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O Arquivo Público Municipal de Porto Feliz é criado pela Lei n. 4.831/10
vinculado à Secretaria de Governo e com a estrutura exposta pela figura abaixo.
Figura 85 - Organograma do Arquivo Público Municipal
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Fonte: elaboração própria do autor

Os demais atos normativos criam estruturas de menor importância e
encontram-se nos anexos.

11.1 ORÇAMENTO MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
Os dados orçamentários de Porto Feliz refletem apenas os anos de 2018 e
2017. Estes estão organizados e correspondem com exatidão às unidades
organizacionais presentes na estrutura administrativa legal da municipalidade de
Porto Feliz. Todavia, pelo fato de a máquina pública local ser pequena, alguns
programas importantes para a análise da presente pesquisa. Logo, para além do
disposto pelo administrador público, destaca-se o orçamento do Departamento de
Turismo. Visto isso, passamos à análise. O gestor público foi fiel à estrutura legal,
adaptando o orçamento de 2018 com a criação da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Urbanismo. Sendo assim, o estado da arte do orçamento municipal,
ilustrado na figura 86, encontra-se divido em 9 unidades orçamentárias, sendo estas,
já com suas respectivas participações no orçamento anual: Gabinete do Prefeito –
0,68%; Secretaria de Assistência Social – 3,19%; Secretaria de Assuntos Jurídicos –
0,43%; Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Urbanismo – 1,79%; Secretaria
de Educação, Cultura, Esporte e Turismo – 36,55%; Secretaria de Obras Públicas,
Planejamento Urbano e Habitação – 15,38%; Secretaria de Saúde – 25,99%;
Secretaria de Segurança Pública – 3,52%; e Secretaria do Governo – 12,47%.
Totalizando, em valores absolutos, R$ 197.150.918,61.
Destes 36,55% que são destinados à Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo, encontra-se a o Fundo de Turismo que consumiu em valores
absolutos R$ 197.622,71, sendo o único programa orçamentário relacionado ao
turismo capaz de ser isolado. Ademais, Turismo encontra-se vinculado à
Coordenadoria de Cultura e Turismo, subordinada ao Departamento de Esportes,
Cultura e Turismo, somente este consumiu R$ 2.751.149,53. Juntando os dois
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programas, encontra-se o valor absoluto de R$ 2.948.772,24, totalizando 1,52% do
orçamento.
Figura 86 - Orçamento público de Porto Feliz de 2017
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Fonte: elaboração própria do autor
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Já em 2017, o orçamento totalizava R$ 169.459.290,80, significando que
entre 2017-2018 houve aumento de 14,60% do orçamento público. Continuando a
análise focada sobre o turismo, no referido ano o Fundo Municipal de Turismo teve
R$ 31.141,55 destinados para seu orçamento, enquanto a Diretoria de Cultura e
Esportes gastou R$ 2.448.539,40. Os dois programas juntos consumiram R$
2.479.680,95 representando 1,46%.
Em ambos os anos analisados no presente item, o orçamento de educação
e saúde ocupam mais de 60% do orçamento anual do município, fenômeno que ocorre
pela vinculação orçamentária que todos os entes da federação estão sujeito, conforme
discutido no item próprio acima. A secretaria que apresentou o maior aumento na
participação do orçamento foi Secretaria de Obras Públicas, Planejamento Urbano e
Habitação que passou de 8,71% em 2017 para 15,38% em 2018.

Figura 87 - Orçamento público de Porto Feliz de 2018
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12. COMPARAÇÃO DE CASOS
O presente capítulo destina-se a analisar de forma comparada entre os
casos, sejam similares entre si ou divergentes, com base no que foi desenvolvido nos
capítulos anteriores sobre os municípios de Campos dos Jordão, Capivari, Mongaguá,
Monte Morte Mor, Olímpia e Porto Feliz. O capítulo se organiza em seis itens
conformes os temas que foram possíveis de serem traçados entre os casos. São
esses: hierarquia não-piramidal, que ocorre quando há deformidade na construção
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das unidades organizacionais; autonomia da Secretaria de Turismo, que ocorrer
quando há o movimento dentro da administração pública para a criação de unidade
organizacional autônoma para tratar de assuntos relacionados ao turismo; criação de
ouvidoria e controladoria, que ocorre quando há dentro da administração pública
movimento para criação de unidades organizacionais, autônomas ou não, com a
finalidade de controle interno quanto controle social; confusão entre estrutura e
servidor público, que ocorre quando na criação das unidades organizacionais da
administração pública há a troca pelos agentes políticos ou pelos servidores;
diversidade da composição do orçamento público, que ocorre com a ausência de
padrão de gastos públicos entre os casos analisados; e quantidade de unidades
organizacionais, que ocorre na comparação entre os municípios estância e os
municípios comuns.
12.1 HIERARQUIA NÃO-PIRAMIDAL

A construção da estrutura organizacional administrativa deve ser vista
como a construção de blocos no formato de pirâmide, conforme disciplina a Escola de
Administração da FGV. Todavia, isso não ocorre em diversos momentos dentro das
municipalidades encontrando vários casos no qual abaixo de uma Secretaria
municipal encontra-se apenas um setor ou divisão. Assim entende-se que esse setor
solitário não existe na prática, pois suas tarefas serão absorvidas pelo órgão superior.
E, desta forma, encontra-se perda de eficiência dentro da administração pública, logo
que haverá a criação de cargos ligados a estes setores que consomem verba pública
para executar tarefa possivelmente deficiente ou insuficiente.
12.2 AUTONOMIA DA SECRETARIA DE TURISMO
Observa-se dentro dos municípios estância a criação de Secretaria de
Turismo de forma autônoma com dotação orçamentária própria, separando de outras
secretarias como cultura e educação. Todavia, os municípios comuns não possuem
tal diferenciação, a parte de turismo sempre está associada em à outra Secretaria.
Destaca-se preliminarmente o caso de Mongaguá que mais se diferencia dos demais.
Durante o período de análise, a secretaria de cultura e turismo foram fundidas em uma
única unidade organizacional e depois separadas novamente.
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12.3 CRIAÇÃO DE OUVIDORIAS E CONTROLADORIAS
A Lei federal de Acesso à Informação regulou o disposto no art. 40 da
constituição federal e revoluciona o modo de prestação de serviço de informação e
transparência da administração pública federal. Esse movimento também afetou as
municipalidades, nesta onda destaca-se o município de Mongaguá por ter regulado
seu sistema de arquivo público anteriormente à LAI.
12.4 CONFUSÃO ENTRE ESTRUTURA E SERVIDOR PÚBLICO
Mostrou-se comum dentro da maioria das municipalidades estudadas em
algum órgão há a confusão entre o agente público e a unidade organizacional. Outra
disfunção observada é a vinculação servidores com o órgão público. Observando que
a todo monte em diversas municipalidades a criação de funcionogramas vinculados a
organogramas.
Outra disfunção é a troca da nomenclatura do órgão público pelo cargo
público. Assim como Secretário, ao invés de Secretaria, Diretor, ao invés de Diretoria
e assim se segue. O processo de criação de estrutura administrativa é distinto do
processo de criação e locação de força de trabalho dentro dessas estruturas. A
confusão entre estes pode deixar a administração menos eficiente e menos
transparente, uma vez que os pressupostos técnicos não foram seguidos

12.5 ORÇAMENTO PÚBLICO
O orçamento público municipal apresenta padrão entre os municípios
estância e municípios comuns. Todavia, antes de tratar sobre as diferenças
orçamentárias, há de se comentar sobre as semelhanças. Conforme explicitado
anteriormente o município possui autonomia financeira e administrativa, respeitada as
receitas vinculadas. Todavia, nenhum município aplicou apenas o mínimo nas áreas
de saúde ou educação. Isto pode ser observado no dado que em nenhum dos
períodos analisados acima as municipalidades não investiram menos que 50% do seu
orçamento nas referidas áreas.
Outro fator em comum aos municípios é a incapacidade de traçar paralelo
entre as receitas e as despesas. É possível em todos os municípios obter dados sobre
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as receitas municipais, exceto que nos municípios estância, apenas Olímpia
discriminou uma vez, no ano de 2018, as receitas oriundas do FUMTUR. Todavia, não
é possível saber o quanto de cada receita foi empenhado em cada gasto. Este fato
dificulta a análise eficiente sobre os gastos públicos.
Vinculado ao fato que as estâncias turísticas possuem secretaria própria
para atividade turística, apenas os municípios estância possuem mecanismos de fácil
acesso para localizar e isolar as despesas com a atividade turística.

12.6 QUANTIDADE DE ORGÃOS MUNICIPAIS
Conforme o disposto no capítulo 5 – Métodos de organização pública, as
administrações municipais podem escolher algumas formas para criar e organizar
seus processos de trabalho dentro de suas estruturas organizacionais.
Durante a presente pesquisa, notou-se que as municipalidades estâncias
turísticas tendem a organizar por especialidade, enquanto as municipalidades comuns
organizam a administração por objetivo. Desta forma, esse tipo de organização
reflexos a seguir expostos. As primeiras possuem maior quantidade de unidades
organizacionais gerenciais, enquanto as segundas não.
Para fins exemplificativos adota-se dois casos analisados, que se
considerou mais completos para esse tipo de análise. O primeiro município passa-se
a analisar é Porto Feliz. Este possuí máquina pública bem enxuta, apresentando
apenas 08 secretarias municipais, destas a que mais agrega processos de trabalho
diferentes é a Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Turismo.
Em contraste, a Prefeitura Municipal de Olímpia possuí 11 secretarias
municipais. Durante a análise pode observar o desmembramento de secretarias a fim
de organizá-las por especialidade. Com, inicialmente, a criação da Secretaria de
Turismo e Desenvolvimento Econômico, depois ficou divido em Secretaria de Turismo
e Secretaria de Agricultura, Comércio e Indústria.
Vale ressaltar neste ponto que apesar da Prefeitura Municipal de
Mongaguá possuir mais secretarias municipais em comparação a de Olímpia, há um
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pequeno erro de repristinação na criação da Secretaria de Cultura e Secretaria de
Turismo, que foram criadas por desmembradas, entretanto, a Secretaria de Cultura e
Turismo continua legalmente existindo dentro da estrutura administrativa do referido
município. Conclui-se que não seria apropriado a comparação com qualquer outro
município por conta dos motivos expostos acima.

13. CONCLUSÃO

O presente trabalho desenvolveu durante os capítulos anteriores os
impactos do turismo sob a administração pública municipal de Campos do Jordão,
Mongaguá e Olímpia e ela se desenvolveu entre o período de 2008-2018. De forma
similar, analisou com as municipalidades de Capivari, Monte Mor e Porto Feliz, a fim
de tentar traçar parâmetro entre os municípios estância e os que não possuem esse
título. A governança turística é aplicada em certo grau dentro das estâncias turísticas,
todavia não como negar que o papel do setor público brasileiro, em qualquer âmbito
da federação, não tem como se resumir sua ação em apenas induzir as atividades
dos agentes privados, como dizem os preceitos da Governança Pública, mas também
deve participar ativamente na coordenação e como agente das transformações
necessárias para a criação de ambiente propício à atividade turística.
Assim, notou-se que as estâncias turísticas criaram conselhos municipais
voltados especialmente para a atividade turística, esses sendo compostos tanto por
membros da administração pública quanto membros da sociedade civil.
Quanto aos orçamentos, notou-se que somente as estâncias possuem
unidade orçamentária específica para a atividade turística, os demais casos
apresentam algum tipo de dificuldade para isolar os gastos somente com esta
atividade. Outro ponto encontrado durante essa pesquisa é a impossibilidade de
mensurar os impactos que a transferência de recursos do FUMTUR tem sob os
municípios estância analisados, uma vez que não foi possui rastrear os recursos
advindos dele e não tem como traçar de qual recurso veio a despesa gasta.
Os aspectos positivos, e respondendo à pergunta principal, a atividade
turística atua ativamente sob a estrutura formal da administração pública ao promover,
em todos os casos de estância turística, a criação de unidade organizacional gerencial
148

para tratar de turismo. Enquanto os municípios comuns analisados nenhum
apresentou esse movimento.
Assim, entende-se que a pesquisa atendeu parcialmente às expectativas
iniciais, mas abre espaço para maiores pesquisa ultrapassando a barreira da mera
organização formal do município e avançando sobre o terreno da estrutura real e da
forma de coordenação e gestão da atividade turística dentro dos municípios.
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ANEXO A
Neste Anexo encontram-se os Decretos do Município de Olímpia

Decreto

Dispositivo

Assunto

Regula a Secretaria Municipal de
Administração com a seguinte
Dispõe
sobre
a estrutura:
Secretário
Municipal;
regulamentação funcional da Divisão de Recursos Humanos;
Decreto n.
Secretaria
Municipal
de Divisão de Suprimentos; Divisão de
7.177/2018
Administração e dá outras Controle Operacional; Divisão de
providências.
Tecnologia da Informação; e Divisão
de Arquivo Público Municipal e
estabelece suas competências.
Regula a Secretaria Municipal de
Finanças com a seguinte estrutura:
Dispõe
sobre
a
Secretário Municipal; Divisão de
regulamentação funcional da
Decreto n.
Orçamento, Contabilidade e Tesouro;
Secretaria
Municipal
de
7.176/2018
Divisão de Cadastro Mobiliário e
Finanças e dá outras
Fiscalização; Divisão de Cadastro
providências
Imobiliário; e Gestão da Dívida Ativa e
estabelece suas competências.
Regula a Secretaria Municipal de
Educação com a seguinte estrutura:
Dispõe
sobre
a
Secretário
Municipal;
Divisão
regulamentação funcional da
Decreto n.
Administrativa, Controle e Execução
Secretaria
Municipal
de
7.175/2018
Orçamentária;
Divisão
de
Educação e dá outras
Planejamento; Divisão de Oficinas
providências.
Pedagógicas; e Divisão de Supervisão
Escolar
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Regula a Secretaria Municipal de
Saúde com a seguinte estrutura:
Secretário Municipal; Divisão de
Serviços de Atenção Básica; Divisão
Dispõe
sobre
a
de Planejamento e Avaliação; Divisão
regulamentação funcional da
Decreto n.
de Serviços de Saúde de Média e Alta
Secretaria
Municipal
de
7.174/2018
Complexidade; Divisão de Vigilância
Saúde
e
dá
outras
em Saúde; Divisão Administrativa
providências
Financeira; Fundo Municipal de
Saúde; Conselho Municipal de Saúde;
e Assessoria Técnica e estabelece
suas competências

Dispõe
sobre
a Regula a Secretaria Municipal de
regulamentação funcional da Agricultura, Comércio e Indústria com
Decreto n. Secretaria
Municipal
de a seguinte estrutura: Secretário
7.173/2018 Agricultura,
Comércio
e Municipal; Divisão de Agricultura; e
Indústria
e
dá
outras Divisão de Comércio e Indústria e
providências
estabelece suas competências
Dispõe
sobre
a Regula a Secretaria Municipal de
regulamentação funcional da Turismo com a seguinte estrutura:
Decreto n.
Secretaria
Municipal
de Secretário Municipal; e Divisão de
7.172/2018
Turismo
e
dá
outras Turismo
e
estabelece
suas
providências
competências
Regula a Secretaria Municipal de
Dispõe
sobre
a
Cultura, Esporte e Lazer com a
regulamentação funcional da
Decreto n.
seguinte
estrutura:
Secretário
Secretaria
Municipal
de
7.171/2018
Municipal; Divisão de Esporte e Lazer;
Cultura, Esporte e Lazer e dá
e Divisão de Cultura e estabelece suas
outras providências
competências.
Regula a Secretaria Municipal de
Assistências Social com a seguinte
estrutura:
Secretário
Municipal;
Dispõe
sobre
a
Divisão de Proteção Social Básica;
regulamentação funcional da
Decreto n.
Divisão de Proteção Social Especial;
Secretaria
Municipal
de
7.170/2018
Divisão de Gestão Administrativa e
Assistência Social e dá
Financiamento do SUAS; e Divisão de
outras providências
Habilitação de Interesse Social –
Melhorias Habitacionais e estabelece
suas competências.
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Regula a Secretaria Municipal de
Dispõe
sobre
a
Governo com a seguinte estrutura:
regulamentação funcional da
Decreto n.
Secretário Municipal; Divisão de
Secretaria
Municipal
de
7.169/2018
Gabinete; Divisão de Comunicação; e
Governo
e
dá
outras
Divisão de Ouvidoria e estabelece
providências
suas competências.
Regula a Secretaria Municipal de
Gestão e Planejamento com a
Dispõe
sobre
a seguinte
estrutura:
Secretário
regulamentação funcional da Municipal; Divisão de Assuntos
Decreto n.
Secretaria
Municipal
de Jurídicos; Divisão de Atendimento ao
7.168/2018
Gestão e Planejamento e dá Cidadão
com
abrangência
ao
outras providências
PROCON e Banco do Povo; e Divisão
de Captação de Recursos e
estabelece suas competências.
Regula a Controladoria Geral do
Dispõe
sobre
a
Município com a seguinte estrutura:
regulamentação funcional da
Decreto n.
Controlador Geral do Município; e
Controladoria
Geral
do
7.167/2018
Divisão de Controle Interno e
Município e dá outras
Transparências e estabelece suas
providências
competências.
Dispõe sobre a atribuição à
Secretaria
Municipal
de Atribuí à Secretaria Municipal de
Decreto n. Agricultura,
Comércio
e Agricultura, Comércio e Indústria a
7079/2018 Indústria, da gestão da gestão da incubadora de Empresas de
Incubadora de Empresas de Olímpia.
Olímpia
Regulamenta
o
Regula o NGP em suas atribuições e
funcionamento, define a
Decreto n.
com
a
seguinte
estrutura
estrutura, as normas internas
6.547/2016
organizacional:
Coordenador
do
e
dá
outras
medidas
Núcleo; e Secretário-Executivo.
correlatas
Regula vinculado ao Poder Executivo
Dispõe sobre a regulação da o Progresso e Desenvolvimento
estrutura
administrativo- Municipal com a seguinte estrutura:
funcional do Progresso e Progresso
e
Desenvolvimento
Decreto n.
Desenvolvimento Municipal – Municipal; Diretoria de Engenharia e
6.121/2015
PRODEM,
estabelece Obras; Diretoria de Serviços Gerais;
normas estatutárias e dá Diretoria de Trânsito e Transportes; e
outras providências
Diretoria Administrativa e estabelece
suas atribuições.
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Regula a Secretaria Municipal de
Saúde com a seguinte estrutura:
Secretário Municipal de Saúde;
Dispõe sobre a regulação da
Divisão Administrativa Financeira;
estrutura
administrativoDivisão de Vigilância em Saúde;
funcional
da
Secretaria
Decreto n.
Divisão de Planejamento e Avaliação;
Municipal
de
Saúde,
6.097/2015
Divisão de Serviços de Saúde de
estabelece
normas
Média e Alta Complexidade; Divisão
estatutárias e dá outras
de Serviços de Atenção Básica; e
providências
Divisão de Educação Permanente,
Humanização
e
Ouvidoria
e
estabelece suas competências.

Dispõe sobre a regulação da Regula a Secretaria Municipal de
estrutura
administrativo- Obras, Engenharia e Serviços com a
funcional
da
Secretaria seguinte estrutura organizacional:
Decreto n. Municipal
de
Obras, Secretaria de Obras, Engenharia e
6.091/2015 Engenharia
e
Serviços, Serviços; Divisão de Engenharia e
estabelece
normas Projetos, Divisão de Obras e
regulamentares e dá outras Infraestrutura; e Divisão de Serviços e
providências.
estabelece competências.
Regula a Secretaria Municipal de
Dispõe sobre a regulação da Educação com a seguinte estrutura
estrutura
administrativo organizacional: Secretaria Municipal
funcional
da
Secretaria de Educação; Divisão de Apoio
Decreto n.
Municipal de Educação, Administrativo; Divisão de Supervisão
6074/2015
estabelece
normas Escolar;
Divisão
de
Oficina
estatutárias e dá outras Pedagógica; Divisão de Planejamento;
providências
e Divisão de Controle e Execução
Orçamentária.
Regula a Secretaria Municipal de
Dispõe sobre a regulação da Projetos, Convênio e Captação de
estrutura
administrativo- Recursos com a seguinte estrutura
funcional
da
Secretaria organizacional: Secretaria Municipal
Decreto n. Municipal
de
Projetos, de Projetos, Convênios e Captação de
6.043/2015 Convênio e Captação de Recursos; Divisão Administrativa;
Recursos,
estabelece Divisão de Projetos; Divisão de
normas estatutárias e dá Convênios e Contratos; e Divisão de
outras providências
Prestação de Contas e estabelece as
competências.

153

Dispõe sobre a regulação da
Regula a Secretaria Municipal de
estrutura
administrativoCultura, Esporte e Lazer com a
funcional
da
Secretaria
Decreto n.
seguinte estrutura organizacional:
Municipal de Cultura, Esporte
6.041/2015
Secretaria de Turismo; Divisão de
e Lazer, estabelece normas
Esportes e Lazer; e Divisão de Cultura
estatutárias e dá outras
e estabelece suas competências.
providências.
Regula a Secretaria Municipal de
Assistências, Desenvolvimento Social
Dispõe sobre a regulação da
e Direitos Humanos com a seguinte
estrutura
administrativaestrutura: Secretaria de Assistência,
funcional
da
Secretaria
Desenvolvimento Social e Direitos
Municipal de Assistência,
Decreto n.
Humanos; Divisão de Proteção Social
Desenvolvimento Social e
6.040/2015
Básica; Divisão de Proteção Social
Direitos
Humanos,
Especial; Divisão de Vigilância
estabelece
normas
Socioassistencial; Divisão de Gestão e
estatutárias e dá outras
Convênios; e Divisão de Direitos
providências
Humanos
e
estabelece
suas
competências.
Dispõe sobre a regulação da Regula a Secretaria Municipal de
estrutura
administrativo- Turismo com a seguinte estrutura
funcional
da
Secretaria municipal: Secretaria Municipal de
Decreto n.
Municipal
de
Turismo, Turismo; Divisão de Atendimento ao
5.973/2015
estabelece
normas Turista; e Divisão de Desenvolvimento
estatutárias e dá outras e Suporte aos Atrativos Turísticos e
providências
estabelece suas competências.
Regula o regimento interno do
Dispõe sobre a aprovação do Conselho Municipal de Turismo,
Decreto n.
regimentos do Conselho dispondo
sobre
competências,
5.970/2015
Municipal de Turismo
composição,
atribuições
e
do
funcionamento de suas reuniões.
Dispõe sobre a criação da
Comissão
Executiva
do Regula a Comissão Executiva do
Patrimônio Imobiliário – CEPI Patrimônio Imobiliário, a ser presidida
Decreto n. para normatizar a gestão por um dos representantes da
5.836/2014 patrimonial de imóveis da Secretaria Municipal de Gestão,
Prefeitura
Municipal
da dispondo sobre objetivos, composição
Estância Turística de Olímpia e atribuições.
e dá outras providências
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Regula o Escritório de Captação de
Dispõe sobre a regulação da Recursos, equiparado à Secretária
estrutura
administrativo- Municipal, com a seguinte estrutura
funcional do Escritório de organizacional: Diretor Geral do
Decreto n.
Captação de Recursos – Escritório de Captação de Recursos;
5.832/2014
ECR, estabelece normas Divisão Administrativo; Divisão de
estatutárias e dá outras Projetos; Divisão de Convênios e
providências
Contratos; e Divisão de Prestação de
Contas e estabelece competências.
Regula a Secretaria Municipal de
Gestão com a seguinte estrutura
Dispõe sobre a regulação da
organizacional:
Secretaria
de
estrutura
administrativoAdministração; Divisão de Recursos
funcional
da
Secretaria
Decreto n.
Humanos; Divisão de Compras e
Municipal
de
Gestão,
5.783/2014
Licitação; Divisão de Almoxarifado;
estabelece
normas
Divisão de Controle de Custo,
estatutárias e dá outras
Patrimônio e Frotas; e Divisão de
providências
Tecnologia
da
Informação
e
estabelece competências.
Regula a Secretaria Municipal de
Dispõe sobre a regulação da
Finanças com a seguinte estrutura:
estrutura
administrativoSecretaria de Finanças; Divisão
funcional
da
Secretaria
Decreto n.
Administrativa;
Divisão
de
Municipal
de
Finanças,
5.763/2014
Contabilidade e Tesouro; Divisão de
estabelece
normas
Fiscalização; e Divisão de Lançadoria
estatutárias e dá outras
e
Ativos
e
estabelece
suas
providências
competências.
Regula a Secretaria Municipal de
Planejamento, Habitação e Gestão
Dispõe sobre a regulação da
Ambiental com a seguinte estrutura
estrutura
administrativoorganizacional: Secretaria Municipal
Decreto n. funcional
da
Secretaria
de Planejamento Habitação e Gestão
5.618/2013 Municipal de Planejamento,
Ambiental; Divisão de Planejamento;
Habitação
e
Gestão
Divisão de Habitação; e Divisão de
Ambiental.
Políticas Públicas e estabelece suas
competências.
Dispõe sobre a regulação da
Regula a Secretaria Municipal de
estrutura
administrativoAgricultura, Comércio e Indústria com
funcional
da
Secretaria
a seguinte estrutura organizacional:
Decreto n. Municipal de Agricultura,
Secretário Municipal; Divisão de
5.214/2012 Comércio
e
Indústria,
Agricultura; e Divisão de Comércio e
estabelece
normas
Indústria
e
estabelece
suas
estatutárias e dá outras
competências.
providências
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Dispõe sobre a regulação da
estrutura
administrativo- Regula a Secretaria Municipal de
funcional
da
Secretaria Governo com a seguinte estrutura:
Decreto n.
Municipal
de
Governo, Secretário Municipal; Divisão de
5.213/2012
estabelece
normas Gabinete; e Divisão de Comunicação
estatutárias e dá outras e estabelece suas competências.
providências
Regula a Secretaria Municipal de
Saúde com a seguinte estrutura:
Dispõe sobre a regulação da
Secretaria Municipal de Saúde;
estrutura
administrativoDivisão Administrativa Financeira;
funcional
da
Secretaria
Decreto n.
Divisão de Vigilância em Saúde;
Municipal
de
Saúde,
5.180/2012
Divisão de Planejamento e Avaliação;
estabelece
normas
Divisão de Serviços de Saúde de
estatutárias e dá outras
Média e Alta Complexidade; e Divisão
providências
de Serviços de Atenção Básica e
estabelece suas competências.
Dispõe sobre a regulação da Regula a Secretaria Municipal de
estrutura
administrativo- Cultura, Esporte, Turismo e Lazer com
funcional
da
Secretaria a seguinte estrutura organizacional:
Decreto n.
Municipal de Cultura, Esporte Secretário Municipal; Divisão de
5.144/2012
Turismo e Lazer, estabelece Cultura; Divisão de Esporte e Lazer; e
normas estatuárias e dá Divisão de Turismo e estabelece suas
outras providências
competências.
Regula a Secretaria Municipal de
Dispõe sobre a regulação da Educação com a seguinte estrutura
estrutura
administrativo- organizacional: Secretaria Municipal
funcional
da
Secretaria de Educação; Divisão de Apoio
Decreto n.
Municipal de Educação, Administrativo; Divisão de Supervisão
5.139/2012
estabelece
normas Escolar;
Divisão
de
Oficina
estatutárias e dá outras Pedagógica; Divisão de Planejamento;
providências
e Divisão de Controle e Execução
Orçamentária.
Regula a Secretaria Municipal de
Dispõe sobre a regulação da
Assuntos Jurídicos com a seguinte
estrutura
administrativoestrutura organizacional: Secretaria
funcional
da
Secretaria
Decreto n.
Municipal de Assuntos Jurídicos;
Municipal
de
Assuntos
5.004/2011
Divisão de Advocacia de Contencioso;
Jurídicos, estabelece normas
e Divisão de Advocacia e Processos
estatutárias e dá outras
Administrativos e estabelece suas
providências
competências.
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Dispõe sobre a regulação da Regula a Secretaria Municipal de
estrutura
administrativo- Assistência e Desenvolvimento Social
funcional
da
Secretaria com
a
seguinte
estrutura
Decreto n. Municipal de Assistência e organizacional:
Secretaria
de
4.977/2011 Desenvolvimento
Social, Assistência e Desenvolvimento Social;
estabelece
normas Divisão de Proteção Social Básica; e
estatutárias e dá outras Divisão de Proteção Social Especial e
providências
estabelece suas competências.
Dispõe sobre a regulação da Regula a Secretaria Municipal de
estrutura
administrativo- Finanças com a seguinte estrutura
funcional
da
Secretaria organizacional:
Secretaria
de
Decreto n.
Municipal
de
Finanças, Finanças; Divisão de Tributos e
4.886/2010
estabelece
normas Lançadoria;
e
Divisão
de
estatutárias e dá outras Contabilidade e Tesouro e estabelece
providências
suas competências.
Regula a Secretaria Municipal de
Dispõe sobre a regulação da
Administração com a seguinte
estrutura
administrativoestrutura organizacional: Secretaria de
funcional
da
Secretaria
Decreto n.
Administração; Divisão de Recursos
Municipal de Administração,
4.885/2010
Humanos; Divisão de Compras,
estabelece
normas
Suprimento e Licitação; e Divisão de
estatutárias e dá outras
Apoio e Logística e estabelece suas
providências
competências.

Regula a Secretaria Municipal de
Dispõe sobre a regulação da Obras, Engenharias e Meio Ambiente
estrutura
administrativo- com
a
seguinte
estrutura
funcional
da
Secretaria administrativa: Secretaria de Obras,
Decreto n. Municipal
de
Obras, Engenharia e Meio Ambiente; Divisão
4.847/2010 Engenharia e Meio Ambiente, de Engenharia e Projetos; Divisão de
estabelece
normas Obras, Infraestrutura e Serviços
regulamentares e dá outras Gerais; e Divisão de Meio Ambiente e
providências
Desenvolvimento
Sustentável
e
estabelece suas competências.
Regula o Departamento de Água e
Dispõe sobre a regulação da
Esgoto do Município de Olímpia com a
estrutura
administrativoseguinte estrutura administrativa:
Decreto n. funcional
do
DAEMO,
Superintendência
Geral;
Divisão
4.735/2010 estabelece
normas
Administrativa; Divisão Comercial; e
estatutárias e dá outras
Divisão Técnica e estabelece suas
providências
competências.
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Regula o Conselho Municipal de
Dispõe sobre aprovação do
Cultura composto por uma diretoria e
Decreto n. regimento
interno
do
assembleia
geral,
estabelece
4.571/2009 Conselho
Municipal
de
objetivos, competências e processos
Cultura – CMC
administrativos.
Regula o Conselho Municipal de
Dispõe sobre aprovação do Defesa do Meio Ambiente, vinculado
regimento
interno
do ao Departamento Municipal do Meio
Decreto n.
Conselho
Municipal
de Ambiente, com a seguinte estrutura
4.528/2009
Defesa do Meio Ambiente – organizacional:
Presidência;
COMDEMA
Secretaria Executiva; e Plenário e
estabelece suas competências.
Dispõe sobre aprovação do Regula o Conselho Municipal de
Decreto n.
regimento
do
Conselho Turismo e estabelece finalidades,
4.481/2009
Municipal de Turismo
competências e composição.

ANEXO B
Neste Anexo encontram-se as Lei Complementares do Município de
Olímpia
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Lei
Complementar

Dispositivo

Assunto

Dispõe
sobre
a
estrutura Determina que o Instituto de
organizacional do Instituto de Previdência
dos
Servidores
Lei
Previdência
dos
Servidores Públicos do Município de Olímpia
Complementar
Públicos do Município de Olímpia – será autarquia municipal de
n. 218/2018
OLÍMPIA PREV e dá outras direito público com autonomia
providências
administrativa e financeira.
Estabelece que o OLÍMPIA
Dispõe sobre a alteração da Lei
Lei
PREV terá a seguinte estrutura
Complementar n. 80, de 18 de
Complementar
organizacional: Conselho de
junho de 2010, que dispõe sobre a
n. 217/2018
Administração; Conselho Fiscal;
reorganização do Regime Jurídico
e Diretoria Executiva
Dispõe sobre a criação de cargos e Estabelece a Guarda Civil
carreira da Guarda Civil Municipal, Municipal da Estância Turística
sua Estrutura Administrativa e de
Olímpia
vinculada
à
Lei
Quadro de Servidores Públicos Secretaria Municipal de Governo
Complementar
Municipais, com suas atribuições, com
a
seguinte
estrutura
n. 213/2018
conforme determina a Lei Federal organizacional:
Comandante;
nº 13.022/14 e dá outras Corregedor; Subcomandante; e
providências correlatas.
Ouvidoria.
Estabelece
as
referências
Dispõe sobre os cargos em vencimentais,
atribuições
Lei
comissão da Prefeitura Municipal sumárias
e
valores
dos
Complementar
da Estância Turística de Olímpia, e vencimentos dos cargos em
n. 211/2018
dá outras providências
comissão da Prefeitura Municipal
de Olímpia.
Cria no âmbito do Poder
Executivo Municipal de Olímpia o
Institui
o
Fórum
Municipal Fórum Municipal Permanente
Lei
Permanente das Micro e Pequenas das
Micros
e
Pequenas
Complementar
Empresas de Olímpia, e dá outras Empresas
de
Olímpia
–
n. 96/2011
providências
FOMPEQ vinculado à Secretaria
Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano
Dispõe sobre a reorganização do
Estabelece que o OLÍMPIA
Regime Próprio de Previdência do
Lei
PREV terá a seguinte estrutura
Município de Olímpia, Estado de
Complementar
organizacional: Conselho de
São Paulo, de conformidade com a
n. 80/2010
Administração; Conselho Fiscal;
legislação federal e adota outras
e Diretoria Executiva
providências
Fica criado o Conselho Municipal
Lei
Institui o Conselho Municipal de
de Desenvolvimento Rural de
Complementar Desenvolvimento Rural e dá outras
Olímpia no âmbito da Prefeitura
n. 61/2009 providências
Municipal
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ANEXO C
Neste Anexo encontram-se as Leis do Município de Olímpia
Lei

Dispositivo

Assunto
Altera
as
atribuições
da
Superintendência de Água, Esgoto e
Alteram dispositivos da Lei n.
Meio Ambiente passando ser órgão
3.910, de 05 de março de 2015,
executor, coordenador e fiscalizador
que dispõe sobre atualização
Lei n.
dos convênios entre o municípios e
funcional e organização da
4.411/2018
outros entes da federal afetos ao
Superintendência de Água,
serviço público de abastecimento de
Esgoto e Meio Ambiente de
água, bem como a execução de
Olímpia – DAEMO Ambiental
políticas públicas de proteção de
animais domésticos da área urbana.
Altera
as
atribuições
da
Superintendência de Água, Esgoto e
Alteram dispositivos da Lei n. Meio Ambiente passando ser órgão
852, de 13 de julho de 1967, que executor, coordenador e fiscalizador
Lei n.
dispõe sobre a criação do dos convênios entre o municípios e
4.410/2018 Departamento de Água e Esgoto outros entes da federal afetos ao
do município de Olímpia – serviço público de abastecimento de
DAEMO
água, bem como a execução de
políticas públicas de proteção de
animais domésticos da área urbana.
Inclui dentro da Divisão de Turismo,
subordinada à Secretaria Municipal de
Turismo, o Setor de Infraestrutura
Alteram dispositivos da Lei n. Turística e o Setor de Informações,
4.212, de 20 de dezembro de Marketing, Desenvolvimento e Suporte
2016, que dispõe sobre a aos atrativos turísticos, bem como o
Lei n.
organização administrativa da Fundo Municipal do Turismo –
4.378/2018
Prefeitura Municipal da Estância FUMTUR. Inclui, também, dentro da
Turística de Olímpia/SP e dá Secretaria Municipal de Agricultura,
outras providências
Comércio e Indústria, a Divisão de
Agricultura, com o Setor de Serviço de
Inspeção Municipal, e a Divisão de
Comércio e Indústria.
Institui a Divisão de Arquivo Público
Dispõe sobre a criação do Municipal, subordinada à Secretaria de
Arquivo Público Municipal da Administração, com competências
Estância Turística de Olímpia próprias,
bem
como
dotação
“Dr. Antônio Augusto Reis orçamentária.
Cria
o
Sistema
Lei n.
Neves”, define as diretrizes da Municipal de Arquivos integram como
4.336/2018
política municipal de arquivos órgão central o Arquivo Público
públicos e privados e cria o Municipal, como órgãos setoriais, as
Sistema Municipal de Arquivos – unidade
de
coordenação
das
SISMARQ
atividades relativas à gestão de
arquivos e órgãos seccionais, as
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unidades de execução das atividades
afetas à gestão de arquivo público.

Altera o artigo 7º da estrutura
administrativa da prefeitura de Olímpia
que passa a ser composta por:
Gabinete do Prefeito; Controladoria
Geral do Município; Secretaria
Municipal de Gestão e Planejamento;
Secretaria Municipal de Governo;
Secretaria Municipal de Assistência
Alteram dispositivos da Lei n. Social; Secretaria Municipal de
4.212, de 20 de dezembro de Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria
2016, que dispõe sobre a Municipal de Turismo; Secretaria
Lei n.
organização administrativa da Municipal
de
Agricultura
de
4.268/2017
Prefeitura Municipal da Estância Agricultura, Comércio e Indústria;
Turística de Olímpia/SP e dá Secretaria Municipal de Saúde;
outras providências
Secretaria Municipal de Educação;
Secretaria
Municipal
de
Administração, Secretaria Municipal
de Obras, Engenharia e Infraestrutura;
PRODEM; DAEMO Ambiental; e
Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Olímpia e
estabelece competências para cada
uma dessas.
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Altera o artigo 7º da estrutura
administrativa da prefeitura de Olímpia
que passa a ser composta por:
Gabinete do Prefeito; Controladoria
Geral do Município; Secretaria
Municipal de Gestão e Planejamento;
Secretaria Municipal de Governo;
Alteram dispositivos da Lei n.
Secretaria Municipal de Assistência
4.212, de 20 de dezembro de
Social; Secretaria Municipal de
2016, que dispõe sobre a
Lei
Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria
organização administrativa da
n.4.259/2017
Municipal
de
Turismo
e
Prefeitura Municipal da Estância
Desenvolvimento
Econômico;
Turística de Olímpia/SP e dá
Secretaria Municipal de Saúde;
outras providências
Secretaria Municipal de Educação;
Secretaria
Municipal
de
Administração, Secretaria Municipal
de Obras, Engenharia e Infraestrutura;
PRODEM; DAEMO Ambiental; e
Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Olímpia.
Altera dispositivos da Lei n.
1.427, de 16 de agosto de 1979,
Lei n.
que dispõe sobre a constituição
Altera as atribuições da PRODEM
4.249/2017 do
Progresso
e
Desenvolvimento
Municipal
Olímpia
Dispõe sobre o Sistema Único Estabelece
as
regras
de
Lei n.
de Assistência
Social no funcionamento do SUAS no município
4.217/2016 Município de Olímpia/SP e dá de Olímpia e o subordina à Secretaria
outras providências
Municipal de Assistência Social.
Estabelece
que
a
Estrutura
Administrativa da Prefeitura Municipal
da Estância Turística de Olímpia é
composta por: Controladoria Geral do
Município; Secretaria Municipal de
Gestão e Planejamento. Secretaria
Municipal de Governo, Secretaria
Dispõe sobre a organização
Municipal de Assistência Social;
administrativa da Prefeitura
Lei n.
Secretaria Municipal de Cultura,
Municipal da Estância Turística
4.212/2016
Esporte e Lazer; Secretaria Municipal
de Olímpia/SP e dá outras
de Turismo e Desenvolvimento
providências
Econômico; Secretaria Municipal de
Saúde; Secretaria Municipal de
Educação; Secretaria Municipal de
Administração, Secretaria Municipal
de Obras, Engenharia e Infraestrutura;
PRODEM; DAEMO Ambiental; e
Instituto de Previdência dos Servidores
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Lei n.
4.130/2016

Lei n.
3.992/2015

Lei n.
3.933/2015

Lei n.
3.862/2014

Lei n.
3.753/2013

Lei n.
3.716/2013

Públicos do Município de Olímpia e
estabelece suas competências.
Dispõe sobre a criação do Cria o Conselho Municipal de Direitos
Conselho Municipal de Direitos Humanos com órgão deliberativo
humanos
e
dá
outras vinculado à Secretaria Municipal de
providências
Assistência Social
Dispõe sobre a criação da
Controladoria Geral do Município
Cria como órgão autônomo a
da Estância Turística de Olímpia,
Controladoria Geral do Município,
nos termos do art. 31 da
órgão central do Sistema de Controle
Constituição da República e art.
Interno, com as Divisões de Controle
59 da Lei Complementar n.
Interno e Ouvidoria
101/2000,
e
dá
outras
providências
Atualiza a Secretaria de Educação
Dispõe sobre a atualização com as seguintes divisões: Apoio
funcional e organização da Administrativo; Supervisão Escolar;
Secretaria
Municipal
de Divisão de Oficina Pedagógica;
Educação
Divisão de Planejamento; Divisão de
Controle e Execução Orçamentária
Cria o Conselho Municipal de
Dispõe sobre a criação do
Agricultura vinculada à Secretaria
Conselho
Municipal
de
Municipal de Agricultura. Comércio e
Agricultura – CMA e Fundo
Indústria de Olímpia com a finalidade
Municipal de Agricultura – FMA e
de gerir o Fundo Municipal de
dá outras providências
Agricultura
Cria a Coordenadoria Municipal de
Defesa do Consumidor com a seguinte
Dispõe sobre a organização do
estrutura: Coordenadoria Executiva;
Sistema Municipal de Defesa do
Serviço
de
Atendimento
ao
Consumidor – SMDC – Institui a
Consumidor; Serviço de Fiscalização;
Coordenadoria Municipal de
Serviço de Apoio Administrativo; e
Defesa do Consumidor –
Serviço de Educação ao Consumidor.
PROCON, o Conselho Municipal
Cria o Conselho Municipal de Defesa
de Defesa do Consumidor –
do
Consumidor
vinculado
à
CONDECON, e institui o Fundo
Coordenadoria Municipal de Defesa do
Municipal de Defesa e Proteção
Consumidor. Cria o Fundo Municipal
do Consumidor – FMPDC, e dá
de Proteção e Defesa do Consumidor
outras providências.
vinculado
ao
órgão
fazendário
municipal.
Cria o Conselho Municipal da
Institui o Conselho Municipal da Juventude
vinculado
ao
órgão
Juventude – CMJ, e dá outras municipal
responsável
pela
providências
coordenação da Política Municipal da
Juventude.
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Lei n.
3.583/2011

Lei n.
3.563/2011

Lei n.
3.540/2011

Lei n.
3.478/2010

Lei n.
3.393/2009

Atualiza a Secretaria de Educação
Dispões sobre a atualização com as seguintes divisões: Apoio
funcional e organização da Administrativo; Supervisão Escolar;
Secretaria
Municipal
de Divisão de Oficina Pedagógica;
Educação
Divisão de Planejamento; Divisão de
Controle e Execução Orçamentária
Cria o Fundo de Habitação de Cria o Fundo de Habitação de
Interesse Social – FHIS no Interesse Social e seu Conselho
Município de Olímpia e Institui o Gestor vinculados à Secretaria
Conselho Gestor do FHIS
Municipal de Obras e Engenharia
Cria a Secretaria Municipal de
Dispõe sobre a estruturação da
Assuntos Jurídicos vinculado ao Poder
Secretaria de Assuntos Jurídicos
Executivo com a seguinte estrutura:
da Prefeitura do Município de
Secretário Municipal de Assuntos
Olímpia
e
dá
outras
Jurídicos; Divisão de Advocacia de
providências, na forma e
Contencioso; e Divisão de Advocacia
condições que específica
de Apoio Administrativo
Atualiza a estrutura organizacional da
Secretaria Municipal de Obras,
Dispõe sobre alteração da Lei n.
Engenharia e Meio Ambiente para a
3461/2010, que dispõe sobre
seguinte configuração: Secretário
atualização
funcionoal
e
Municipal de Obras, Engenharia e
organização
da
Secretaria
Meio Ambiente; Divisão de Engenharia
Municipal de Obras, Engenharia
e Projetos; Divisão de Obras,
e Meio Ambiente e dá outras
Infraestrutura e Projetos; e Divisão de
providências
Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.
Altera a estrutura organizacional da
Prefeitura Municipal que passa a ser
da seguinte maneira: Gabinete do
Prefeito;
Assessoria
Jurídica;
Secretaria Municipal de Obras e
Serviços
Urbanos;
Secretaria
Municipal
de
Administração;
Secretaria Municipal de Finanças;
Introduz alterações na Lei 2.918,
Secretaria Municipal de Governo;
de 11 de dezembro de 2001 que
Secretaria Municipal de Saúde;
dispõe sobre a organização
Secretaria Municipal de Educação;
administrativa da Prefeitura
Secretaria Municipal de Cultura,
Municipal
e
dá
outras
Esporte, Turismo e Lazer; Secretaria
providências
Municipal
de
Assistência
e
Desenvolvimento Social; Secretaria
Municipal
deC
Planejamento,
Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente; Secretaria Municipal de
Agricultura; Subprefeitura de Ribeiro
dos
Santos;
Subprefeitura
de
Baguaçu; DAEMO; e PRODEM
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Cria o Conselho Municipal de Cria o Conselho Municipal de Cultura
Lei n.
Cultura – CMC e dá outras vinculado à Secretaria Municipal de
3.374/2009
providências
Cultura, Esporte, Turismo e Lazer
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ANEXO D
Neste Anexo encontram-se as Leis do Município de Mongaguá

Atos
Lei
2.571/2012

Lei
2.475/2011

Dispositivo
Altera a Lei Municipal nº 2.475,
de 1º de julho de 2011,
n.
desmembrando a Diretoria
Municipal de Cultura e Turismo,
e dá outras providências

Define novos valores das
referências de remuneração
para os cargos de serviços
públicos
municipais
que
integram o Quadro Funcional da
n. Prefeitura
da
Estância
Balneária
de
Mongaguá,
consolida a Estrutura Básica de
que dispõe a Lei municipal nº
2.038, de 7 de Maio de 2003, e
suas posteriores alterações, e
dá outras providências.
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Assunto
Altera o Anexo I, inciso III,
alíneas "m" e "n" criando a
Secretaria
de
Cultura
e
Secretaria de Turismo por
desmembramento.
Estabelece a estrutura básica da
Prefeitura Estância Balneária de
Mongaguá com a seguinte
organização: I - Gabinete do
Prefeito
e
Dependências:
Assessoria de Impressa; Chefia
de
Gabinete;
Consultoria
Jurídica; Secretaria Executiva;
Banco do Povo; Planejamento;
Ouvidoria Municipal; Assessoria
Especial
de
Assuntos
Comunitários; Assessoria de
Projetos Especial; Assessoria
Especial
de
Relações
Institucionais;
Assessoria
Especial
para
Assuntos
Metropolitanos; e Assessoria
Especial para Assuntos da
Juventude. II - Junta de Serviço
Militar e Emissão de Carteira de
Trabalho e Previdência Social. III
- Diretorias Municipais: Diretoria
da
Administração:
Departamento de Manutenção e
Mecânica; Departamento de
Manutenção e Urbanização;
Departamento
de
Serviços
Públicos Internos; Seção de
Correspondências; Seção de
Arquivo Geral; Seção de
Comércio;
Fiscalização
do
Comércio; Departamento de
Cadastro Imobiliários Externo;
Seção de Mediação de áreas
construídas; Seção de Desenho
Técnico;
Seção
de
Acompanhamento de Extensão
Redes Elétricas e de Água;

Seção de Abertura de Ruas;
Departamento de Compras;
Seção de Compras; Seção de
Almoxarifado; Departamento de
Alimentação; Departamento de
Licitações; Departamento de
Processamento
de
Dados;
Seção
de
Computação;
Departamento de Pessoal e
Relações
do
Trabalho;
Departamento do Patrimônio;
Seção de Registro de Bens
Municipais;
de
assuntos
Jurídicos; Departamento de
Procedimentos
Judiciais;
Departamento
de
Serviços
Jurídicos Internos e Externos;
Seção
de
Registro
e
Acompanhamento de Assuntos
Judiciais; Seção de Execuções
Fiscais;
Departamento
das
Relações de Trabalho; de
Assuntos
Técnicos,
Obras,
Engenharia,
Urbanismo
e
Serviços
Municipais;
Departamento de Fiscalização
de
Obras
Particulares;
Departamento
de
Obras
Municipais; Seção de Protocolo
de Plantas; Seção de Plantas;
Seção
de
Topografia;
Departamento de Agricultura e
Abastecimento; Departamento
de Habitação; Departamento de
Serviços Públicos Municipais
Externos; Seção de Serviços
Municipais; Seção de Cemitério
e Serviços Funerários; Seção de
Praças, Parques e Jardins;
Seção de Manutenção das Vias
Públicas; Seção de Limpeza
Pública; Terminal Rodoviário; da
Cultura
e
Turismo;
Departamento de Atividades
Culturais; Seção de Bandas e
Fanfarras; Seção de Oficinas
Culturais; Seção de Difusão
Cultural;
Departamento
de
Eventos: Projetos Especiais:
Parque Ecológico " A Tribuna";
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da Educação; Departamento de
Educação; Diretoria de Ensino;
Departamento
de
Ensino
Fundamental; Ensino Regular;
Ensino de Jovens e Adultos;
Educação
Especial;
departamento de Educação
Infantil; Creches; Pré-escolas;
Projetos
Especiais;
Ensino
Fundamental; Educação Infantil;
Salas de Leitura; Departamento
de ensino Profissionalizante;
Departamento
de
Merenda
Escolar
e
Nutrição;
Departamento de Transportes
de Alunos; de Esportes e Lazer;
Departamento de Esportes;
Ginásios de Esportes; Piscinas
Públicas;
Espaços
Abertos/Comunidade;
de
Finanças; Departamento de
Contabilidade;
Seção
de
Controle de Receita; Seção de
Controle de Despesa; Seção de
Orçamento; Seção de Prestação
de Contas; Seção de Tesouraria;
Departamento de Tributação;
Seção
de
Dívida
Ativa;
Departamento de Cadastro
Imobiliário interno; Seção de
Lançamentos;
Seção
de
Implantação; do Meio Ambiente;
Seção de Preservação e
Conservação Ambiental; da
Assistência
Social;
Departamento da Assistência
Social;
Departamento
de
Proteção
Social
Básica;
Departamento de Proteção
Social Especial; Departamento
de Convênios, Fundos e
Conselhos, Departamento de
Administrativo e Financeiro;
Departamento de Segurança
Alimentar Nutricional; da Saúde
Pública;
Departamento
da
Saúde Pública; Seção de
Epidemiologia;
Seção
de
Vigilância
Sanitária;
Departamento de Ambulatórios;
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Departamento de Atendimentos
de Emergência; Pronto Socorro
Geral; proto Socorro Agenor de
Campos; Departamento de
Serviços Odontológicos; Centro
de Zoonoses; Departamento de
Unidades Básicas de Saúde; da
Segurança
Municipal;
Departamento da Defesa Civil;
Seção de Guarda Vidas;
Departamento
da
Guarda
Municipal; Seção de Segurança
do
Patrimônio
Público;
Grupamento
de
Proteção
Ambiental
de
Mongaguá;
Departamento de Serviços de
Trânsito; Seção de Fiscalização
de
Trânsito;
Seção
de
Sinalização das vias urbanas; de
Assuntos
Legislativos;
Empresas
públicas;
PRODESMO; EMUS

Lei
2.460/2011

Lei
2.415/2010

Dispõe sobre modificação da
Lei Municipal 2.038, de 7 de
maio de 2003, procedendo a
inclusão do Grupamento de
n.
Proteção
Ambiental
de
Mongaguá - GPAM, no âmbito
da Diretoria Municipal da
Segurança
e
dá
outras
providências.
Unifica as Diretrizes Municipais
da Cultura e do Turismo,
alterando a Lei Municipal nº
2.038 de 7 de maio de 2003,
que dispõe sobre a Estrutura
n.
Básica de que trata a Lei nº
1.676, de 29 de janeiro de 1996
e a Lei Municipal nº 2.248, de 30
de outubro de 2007, que
atualiza
os
valores
de
referência dos cargos dos
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Cria, vinculado à Diretoria
Municipal
de
Segurança
Municipal, o Grupamento de
Proteção
Ambiental
de
Mongaguá,
estabelecendo
competências.

Extingue
as
Diretrizes
Municipais da Cultura e do
Turismo, unificados em uma
única Diretoria, mantendo as
estruturas intactas.

servidores públicos municipais
e dá outras providências.

Lei
2.391/2010

Cria-se o Conselho Municipal
n. de Esporte de Mongaguá COMESP
e
dá
outras
providências.

Cria dentro da Diretoria de
Esportes de Mongaguá o
Conselho
Municipal
de
Esportes,
dispondo
sobre
competências
e
a
sua
composição.

Lei
2.360/2009

Dispõe sobre modificação na
Lei Municipal 2.038, de 7 de
maio de 2003, procedendo a
inclusão do Departamento de
n.
Segurança
Alimentar
Nutricional - DESAN, no âmbito
da Diretoria Municipal da
Assistência Social e dá outras
providências.

Cria, vinculado à Diretoria
Municipal de Assistência Social,
o Departamento de Segurança
Alimentar Nutricional, mantendo
os demais artigos da referida lei
intactos.

Lei
2.2995/2009

Dispõe sobre as modificações
na Lei Municipal nº 2.038, de 07
de maio de 2003, promove
alterações nas nomenclaturas
da Diretoria da Promoção
Social, procede a inclusão de
n.
Departamentos que especifica,
dispões osbre as criações da
Ouvidoria
Municipal,
Assessorias e da Diretoria
Municipal
de
Assuntos
Legislativos, e dá outras
providências.

Lei
2.260/2008

Cria o Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social n.
FMHIS institui o Conselho
Gestor FMHIS e dá outras
providências.
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Cria, vinculado ao Gabinete do
Prefeito, a Ouvidoria Municipal;
a Assessoria Especial de
Assuntos
Comunitários,
Assessoria
de
Projetos
Especiais, Assessoria Especial
de
Relações
Institucionais,
Assessoria
Especial
para
Assuntos
Metropolitanos
e
Assessoria
Especial
para
Assuntos da Juventude. Cria,
vinculado à Diretoria Municipal
de Assistência Social, os
Departamentos de Assistência
Social, Proteção Social Básica,
Proteção
Social
Especial,
Convênios, Fundos e Conselhos
e Administrativo Financeiro. Cria
a
Diretoria
Municipal
de
Assuntos Legislativos.
Cria, vinculado à Diretoria
Municipal de habitação, o Fundo
Municipal de Habitação de
Interesse
Social,
dá
competências e composição de
seu conselho gestor.

ANEXO E
Neste Anexo encontram-se as Leis Complementares do Município de
Mongaguá

Ato

Dispositivo

Dispõe sobre a criação do
Quadro
Funcional,
Organograma Funcional e
Lei Complementar n.
Estatuto de Organização
50/2018
Administrativa da Empresa
Municipal de Saúde - EMUS e
dá outras providências

Transforma
a
Empresa
Municipal de Saúde - EMUS
em entidade autárquica de
Lei Complementar n.
direito
público,
da
47/2018
administração
indireta
municipal
e
dá
outras
providências
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Assunto
Estabelece o estatuto da
EMUS com a seguinte
estrutura organizacional: I Presidência:
Assessoria
Jurídica; Contole Interno;
Comissão Permanente de
Licitação;
Conselho
Administrativo;
Conselho
Fiscal. II - Diretoria Técnica:
Farmácia; Setor de Nutrição
e
Dietética;
Setor
de
Radiologia;
Setor
de
Imobilização
Ortopédica;
Departamento
de
Enfermagem;
Agência
Transfusional. III - Diretoria
Administrativa:
Departamento de Pessoal;
Departamento
Financeiro;
Contabilidade;
Tesouraria;
Patrimônio;
Departamento
Administrativo; Setor de
Licitação e Contratos; Setor
de Almoxarifado; Setor de
Faturamento;
Setor
de
Compras;
Setor
de
Recepção;
Setor
de
Manutenção;
Setor
de
Limpeza e Lavanderia. IV Diretoria
Clínica:
Corpo
Clínico;
Plantonistas;
Ambulatoriais.
Cria a EMUS com a seguinte
estrutura
Básica:
Presidência;
Conselho
Administrativo;
Conselho
Fiscal;
Diretoria
Administrativa;
Diretoria
Técnica.

Dispõe sobre o Departamento
Municipal
de
Assuntos
Jurídicos,
cria
estrutura
Lei Complementar n. funcional no art. 3º, inciso III,
42/2018
Anexo I, alínea "b" e altera
anexo III na Lei Municipal nº
2475, de 01 de julho de 2011,
e dá outras providências

Cria a Procuradoria Geral do
Município,
define
sua
organização,
atribuições,
competências, estabelece o
Plano
de
Carreira
do
Lei Complementar n.
Procurador Municipal, fixa o
17/2011
piso salarial do procurador
municipal
e
dá
outras
providências, os termos do
que dispõe o artigo 49 da Lei
Orgânica Municipal
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Cria a Diretoria Municipal e
Assuntos Jurídicos com a
seguinte
estrutura
organizacional:
Coordenadoria de Execução
Fiscal; Coordenadoria de
Contratos Administrativos e
Licitações;
Coordenadoria
Consultiva Administrativa.
Cria a Procuradoria Geral do
Município com a seguinte
estrutura administrativa: I Gabinete do Procurador
Geral: Procuradoria Geral;
Sub-Procuradoria
Geral;
Conselho da Procuradoria
Geral;
Secretaria
de
Relações
e
Assuntos
Jurídicos - SERAJ. II Procuradoria Administrativa:
Supervisão de Contratos
Administrativos e Licitações;
Supervisão
e
Assuntos
Jurídicos-Administrativos;
Supervisão de Sindicâncias,
Processos
Administrativos
Disciplinares e Averiguações
Preliminares; Supervisão de
Assuntos
Administrativos
Trabalhistas; Supervisão de
Contadoria Judicial. III Procurador
Judicial:
Supervisão de Relações de
Trabalho; Supervisão de
Contencioso Cível e Criminal;
Supervisão do Patrimônio
imobiliário; Supervisão do
Meio
Ambiente.
IV
Procuradoria
Fiscal:
Supervisão da Procuradoria
Fiscal.

Estabelece nova estrutura
organizacional da Guarda
Civil Municipal de Mongaguá,
Dispõe sobre o Estatuto da subordinada diretamente ao
Lei Complementar n. Guarda
Municipal
de Gabinete do Prefeito, com a
12/2010
Mongaguá e dá outras seguinte estrutura: Gabinete
providências
do Comando; Seção de
Administração;
Seção
Operacional;
Seção
de
Instrução.

ANEXO F
Neste Anexo encontram-se as Leis do Município de Campos do Jordão.

Lei

Dispositivo

Assunto

O Plano Diretor de Turismo de
Campos
do
Jordão
será
implementado de acordo com a
Institui o Plano Diretor de Turismo Lei Complementar n. 1.261/2015,
Lei
n.
de Campos do Jordão e dá outras com sistema de cooperação dos
3.917/2018
providências.
entes federativos e sociedade civil,
sendo executada pela Secretaria
de Turismo e pela Comissão
Municipal de Turismo.

Dispõe sobre a extinção da
Fundação para Educação, Cultura
Lei
n.
e Desenvolvimento de Campos do
3.911/2018
Jordão – FEC e dá outras
providências

Dispõe sobre a criação do Fundo
Lei
n.
Municipal de Apoio a Agricultura –
3.897/2018
FMAA e dá outras providências.
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Extingue a Fundação para
Educação,
Cultura
e
Desenvolvimento de Campos do
Jordão - FEC, ficando incorporado
seu patrimônio pelo Município,
bem como seus direitos, créditos e
obrigações.
Cria-se o Fundo Municipal de
Apoio a Agricultura - FMAA,
destinado a gerir os recursos
oriundos da União, Estados,
Municípios e outros para ações de
apoio à agricultura. Determina
origem, aplicação e gestão de
recursos financeiros.

Determina
Dispõe sobre a criação do Fundo
vinculada
Lei
n. Municipal Proteção e Defesa dos
Secretaria
3.867/2017 Animais – FMPDA e dá outras
sobre as
providências.
destas.

a criação da FMPDA,
orçamentariamente à
de Saúde e dispõe
receitas e aplicação

Determina a criação da FMDI
Dispõe sobre a criação do Fundo vinculada orçamentariamente à
Lei
n.
Municipal dos Direitos do Idoso – Secretaria de Desenvolvimento e
3.859/2017
FMDI e dá outras providências.
Assistência Social e dispõe sobre
as receitas e aplicação destas

Altera a redação do artigo 8º da
Lei nº 3160, de 20 de junho de
2008, que dispõe sobre a Política
Lei
n.
Municipal
do
Idoso,
a
3.775/2015
reestruturação
do
Conselho
Municipal
e
dá
outras
providências.

O Conselho do Idoso é composto
por
12
representantes
governamentais,
sendo
06
titulares e 06 suplementes, e, 12
da sociedade civil, de igual
maneira. Oriundos da Secretaria
de
Obras;
Secretaria
de
Desenvolvimento e Assistência
Social; Secretaria de Saúde;
Secretaria
de
Educação;
Secretaria de Esportes; Câmara
Municipal; Associação de Bairros;
Instituições de Natureza Religiosa;
e Entidades de Defesa e Garantia
dos direitos dos Idosos.

Dispõe sobre o Sistema de
Controle Interno Municipal nos
Lei
n. termos do Art. 31 da Constituição Dispõe sobre a criação
3.730/2015 Federal e Art. 59 da Lei Controle interno Municipal
Complementar nº 101/2000 e dá
outras providências.

de

Dispõe sobre revitalização do
COMDEMA
–
CONSELHO
Lei
n.
Trata sobre a revitalização do
MUNICIPAL
DO
MEIO
3.721/2015
COMDEMA
AMBIENTE
e
dá
outras
providências.
Cria o Banco de Medicamentos
vinculado à Gerencia Executiva da
Dispõe sobre a criação do "Banco
Secretaria Municipal de Saúde,
Lei
n. de Medicamentos" do Município
porém realizando suas tarefas
3.553/2013 de Campos de Jordão, e dá outras
através da Secretaria Municipal de
providências.
Desenvolvimento e Promoção
Social.
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Dispõe sobre a autorização para
criação
do
"Centro
de Cria o Centro de Convivência da
Lei
n.
Convivência de Melhor idade" do Melhor Idade no âmbito da
3.542/2012
Município de Campos do Jordão, Prefeitura Municipal
e dá outras providências
Cria o Conselho Municipal de
Dispõe sobre alteração Lei n. Política Cultural com caráter
Lei
n.
3.269/09, que reestrutura o autônomo,
com
Presidente,
3.541/2012
Conselho Municipal de Cultura
Secretário
Geral,
Secretario
Executivo e Plenário
Cria o Fundo Local de Habitação Cria o Fundo Local de Habitação
Lei
n.
de Interesse Social - FLHIS, e dá de Interesse Social vinculado à
3.532/2012
outras providências
Secretaria Municipal de Habitação
Cria o Fundo Especial de
Cria o Fundo Especial de
Manutenção
do
Corpo
de
Lei
n. Manutenção
do
Corpo
de
Bomveiros de Campos do Jordão
3.531/2012 Bomveiros de Campos do Jordão
vinculado diretamente à Prefeitura
- FEBOM e dá outras providências
Municipal.
Dispõe sobre a liquidação da
Lei
n. Empresa Municipal de Habitação
3.516/2012 de Campos do Jordão - EMUHAB
e dá outras providências

Trata sobre a extinção da
EMUHAB no prazo de 03 (três)
anos prorrogáveis por igual
período.

Dispõe sobre a criação das
Lei
n.
câmaras de conciliação do regime Cria as câmaras de conciliação.
3.472/2011
especial que trata a EC 62/2009
Que dispõe sobre a criação da Cria a Casa de Cultura Municipal
Lei
n.
Casa de Cultura Municipal e adota destinada a abrigar o Museu da
3.421/2011
outras providências.
Imagem e do Som e a Pinacoteca
Dispõe sobre modificação na
Lei
n. estrutura da Secretaria de
3.393/2010 Administração e adota outras
providências
Dispõe sobre a composição,
organização e competência do
Lei
n.
Conselho Municipal de Saúde do
3.384/2010
Município de Campos do Jordão
dá outras providências
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Altera
a
denominação
do
Departamento de Pessoal para
Departamento
de
Recursos
Humanos e, vinculada a este, criase a Coordenadoria de Saúde do
Servidor
Regula o Conselho Municipal de
Saúde com a seguinte estrutura
administrativa:
Plenário;
Presidência,
Secretaria,
e
Secretaria Executiva

Cria na estrutura administrativa da
Dispõe sobre modificação na Chefia do Gabinete Municipal os
Lei
n.
estrutura da Chefia de Gabinete e cargos de Agente Técnico de
3.356/2010
adota outras providências
Empreendedorismo e Agente de
Crédito.
Cria o cargo de Cooredenador
Dispõe sobre modificação na
Lei
n.
Historiador dentro da estrutura
estrutura da Secretaria de Culutra
3.355/2010
administrativa
da
Secretaria
e adota outras providências
Municipal de Cultura
Que dá nova redação a Lei
Municipal nº 2.577/00, que criou o Cria o conselho de alimentação
Lei
n.
Conselho de Alimentação Escolar escolar dentro de cada entidade
3.327/2010
- CAE no Município de Campos do executora.
Jordão
Cria o Conselho Gestor do
Cria vinculado à Secretaria
Lei
n. Telecentro
Comunitário
do
Municipal de Cultura o Conselho
3.323/2010 Município de Campos do Jordão Gestor do Telecentro Comunitário
(SP) e dá outras providências
Altera o artigo 8º da Lei 3183/08
de 29/12/8, que cria a partir de 01
Lei
n. de janeiro de 2009, a Secretaria
3.321/2010 Municipal de Culutra da Prefeitura
Municipal de Campos do Jordão,
e dá outras providências

Vincula administrativamente à
Secretaria Municipal de Cultura, a
Pinacoteca e o Museu de História,
Imagem e Som e o Espaço Cultura
"Dr. Além"

Cria a Secretaria dos Negócios
Jurídicos - SNJ, organiza a
Procuradoria Geral do Município,
Lei
n.
reestrutura as carreiras de
3.292/2009
Procurador Municipal e de
Advogado, seu regime jurídico e
dá outras providências

Cria, vinculado à Prefeitura
Municipal, a Secretaria Municipal
dos Negócios jurídicos com a
seguinte estrutura organizacional:
Gabinete do Secretáro; Secretário
Municipal dos Negócios Jurídicos;
Secretário Adjunto; Assessoria
Técnica Jurídica; Seção de
Protocolo de Arquivo da SNJ;
Procuradoria Geral do Município;
gabinete do procurador Geral;
Seção de Protocolo e Arquivo;
Procuradoria Municipal Judicial;
Procuradoira
Municipal
de
Execução Fiscal; Procuradoria
Municipal
de
Licitações
e
Contratos;
Procuradoria
de
Serviços de Assistência Jurídica
ao Munícipe; Advogados da
Procuradoria Geral Municipal;
Comissão
Permanente
Processante.
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Lei
n. Que reestrutura o
3.269/2009 Municipal de Cultura

Conselho

Altera as competências do
membros do conselho bem como
sua composição

Dispõe sobre criação do Centro Cria, vinculado à Secretaria
Lei
n.
Municipal de Apoio à Leitura - Municipal de Educação, a Centro
3.244/2009
CEMAL, e demais providências
Municipal de Apoio à Leitura
Cria o Departamento de Gestão
de Convêncios, vinculado ao
Lei
n.
Gabinete da Prefeitura Municipal
3.237/09
de Campos, e dá outras
providências
Institui a Estação Ecológica da
Serra da Mantiqueira e Implanta o
Lei
n.
Centro de Triagem e de
3.167/2008
Reabilitação de Animais de Vida
Silvestre

Cria, vinculado à prefeitura
Municipal, o Departamento de
Gestão de Convênios.

Cria, vinculado à Secretaria de
Meio Ambiente do Município, o
CETAS e o CRAVS.

ANEXO G
Neste Anexo encontram-se os Decretos do Município de Campos do
Jordão.

Ato

Dispositivo

Dispõe sobre a prorrogação
do vencimento para proceder
à extinção da Empresa
Municipal de Habitação de
Campos do Jordão Decreto n. 7.926/2018
EMUHAB, de acordo com o
Parágrafo Único, do Artigo
2º, da Lei nº 3913/18, de 06
de junho de 2018
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Assunto

Prorroga por 03 (três) o
prazo de extinção da
Empresa Municipal de
Habitação de Campos do
Jordão

Institui a Criação da Sala de
Cria, vincula à Secretaria
Situação e Controle para o Municipal de Saúde, a Sala
Decreto n. 7.841/2017
enfrentamento do Aedes
de Situação e Controle para
Aegypti e dá outras
o enfremento do Aedes
providências
Aegypti
Dispõe sobre a criação e
composição da Comissão de
Cria, vinculado ao gabinete
Gerência do Programa
do Prefeito, a Comissão de
Municipal de Parcerias
Decreto n. 7.752/2017
Gerência do Programa
Público-Privadas - CGPPP,
Municipal de Parcerias
aprova seu Regimento
Público-Privadas - CGPPP
Interno dá outras
providências
Regula, vinculado à
Aprova o Regimento Interno
Secretaria Municipal do
do Conselho do Meio
Decreto n. 7.473/2015
Meio Ambiente, o Conselho
Ambiente - COMDEMA e dá
Municipal do Meio
outras providências
Ambiente.

Aprova o Regimento Interno
Decreto n. 7.469/2015
da Guarda Municipal de
Campos do Jordão - GMCJ

Regula a Guarda Municipal
da Estância de Campos
Jordão, subordina-se
diretamente ao Gabinete do
Prefeito, integrando-se
administrativamente à
Secretaria de Informação e
Defesa do Cidadão, com a
seguinte estrutura
administrativa: Gabinete do
Comando; Setor de Apoio;
Setor Operacional; Setor
Assistencial; Setor Meio
Ambiente; Setor de
Turismo; Serviço Auxiliar
Voluntário; e Núcleo de
Formação Profissional.

Dispõe sobre a criação do
Cria no âmbito do conselho
cargo de Vice Presidente na deliberativo do Fundo Social
Decreto n. 6.540/2010
estrutura do Fundo Social de de Solidariedade a função
Solidariedade do Município
de vice presidente
Cria o Grupo Especvial de
Trabalho para Modernização Cria, vinculado à Secretário
da Administração Municipal, Municipal de administração,
Decreto n. 6.362/2009
dispõe sobre suas
o Grupo Especial de
atribuições, e dá outras
Trabalho
providências
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Cria o Departamento do
instituro do Patrimônio
Histórico Artística Cultural
IPHAC e Instituto do Livro do
Tombo ILT, vinculado à
Secretaria Municipal de
Decreto n. 6.328/2009
Cultura e Secretaria
Municipal de Educação, e dá
outras providências
conforme Lei nº 2831 de
09/09/2004 e Lei nº 3268/09
de 16/10/2009

Cria, vinculado às
Secretarias de Educação e
Cultura, o IPHAC.

Dispõe sobre denominação
do Centro de Educação
Ambiental da Serra da
Mantiqueira "José Alves dos
Decreto n. 6.264/2009
Reis" e sua vinculação à
Secretaria Municipal de
Educação de Campos do
Jordão

Passa a vincular o Centro
de Educação Ambiental da
Serra da Mantiqueira à
Secretaria Municipal de
Educação

Decreto n. 6.191/2009

Dispõe sobre a criação do
Parque Natural de Campos
do Jordão e implantação de
Plano de Manejo

Cria, vinculado às
Secretarias de Educação e
Meio Ambiental, com
coordenação deste último, o
Parque Natural de Campos
do Jordão.

ANEXO H
Neste Anexo encontram-se as Leis do Município de Monte Mor.

Ato

Dispositivo

Assunto
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Dispõe sobre a alteração da
lei 1.535, de 12 de maio de
2.011, criando a Secretaria
Municipal de Esportes na
Lei n. 2.385/2017 estrutura administrativa do
Município de Monte Mor, um
Cargo de Secretário Municipal
de Esportes e dá outras
providências

Cria, dentro do âmbito da
prefeitura municipal, a Secretaria
Municipal de Esportes, com a
seguinte estrutura administrativa:
Diretoria de Esportes; e Chefia de
Esportes

Dispõe sobre a alteração da
lei 1.535, de 12 de maio de
2.011, alterando a estrutura
Lei n. 2.077/2015
administrativa do Município de
Monte Mor, e dá outras
providências

Altera
a
denominação
da
Secretaria
Municipal
de
Educação, Esportes, Cultura e
Turismo
para
Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e
Turismo; Passa a Diretoria de
Esportes, junto com a Chefia de
Esportes,
para
Secretaria
Municipal de Finanças

Dispõe sobre as alterações da
Lei 1.140, de 20 de dezembro
de 2005 e da Lei 1.323, de 03
de junho de 2009, sobre a
estrutura organizacional do
Lei n. 1.912/2014
Instituto
de
Previdência
Municipal de Monte Mor IPREMOR e consolida a
legislação previdenciária do
Município

Constitui
o
Instituto
de
Previdência
dos
Servidores
Públicos do Município de Monte
Mor com a seguinte estrutura
administrativa:
Conselho
de
Administração; Conselho Fiscal;
Comitê de Investimentos; e
Diretoria Executiva.

Altera
a
Estrutura
Administrativa do Município
de Monte Mor, criando e
extinguindo cargos, no que se
refere
aos
Cargos
de
Provimento em Comissão, de
livre nomeação e exoneração,
Lei n. 1.535/2011 cuja ocupação dar-se-á por
pessoa da confiança do Chefe
do Poder Executivo, de
acordo com os exatos termos
do que preconiza o art. 37,
incisos II e V, da Constituição
Federal
e
dá
outras
providências.

Cria, no âmbito da Secretaria
Desenvolvimento Econômico
Social, a Chefia da Casa
Menor vinculada à Diretoria
Desenvolvimento Social.
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de
e
do
de

Estabelece
a
estrutura
administrativa da Prefeitura da
seguinte maneira: Gabinete do
Prefeito; Chefia de Cerimonial;
Procuradoria Geral do Município;
Diretoria de Comunicação; Junta
de Alistamento Militar; e o Posto
Emissor de Carteira de Trabalho.
Secretaria
Municipal
de
Administração,
Trânsito
e
Mobilidade Urbana; Diretoria de
Recursos
Humanos;
Coordenadoria de Administração
de
Recursos
Humanos;
Coordenadoria de Pessoal e
Procedimento
Disciplinar;
Diretoria de Material e Patrimônio;
Coordenadoria de Protocolo e
Cadastro; Coordenadoria de
Almoxarifado
e
Patrimônio;
Diretoria
de
Trânsito;
Coordenador
de
trânsito;
Coordenador
de
Frota
Dispõe sobre a reforma da (Garagem);
Diretoria
de
estrutura administrativa do Mobilidade Urbana; Coordenador
Lei n. 1.283/2008
Município de Monte Mor e dá de Mobilidade Urbana; Diretoria
outras providências
de Tecnologia e Informação;
Coordenadoria
Técnica;
Coordenadoria
Tecnologia;
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura; Diretoria
de Agricultura; Coordenadoria de
Abastecimento; Coordenadoria
de Infraestrutura e Serviços
Rurais;
Diretoria
de
Meio
Ambiente; Coordenadoria de
Manutenção de Áreas Verdes;
Coordenadoria de Fiscalização
do Meio Ambiente. Secretaria
Municipal de Segurança e Defesa
Civil; Comando Geral da Guarda
Municipal; Diretor de Defesa Civil;
Coordenadoria de Defesa Civil.
Secretaria
Municipal
de
Educação, Esportes, Cultura e
Turismo; Diretoria de Educação;
Coordenadoria de Ensino (EJA);
Coordenadoria
de
Ensino
Técnico;
Coordenadoria
de
Educação
Pré
Escolar;
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Coordenadoria
de
Creches;
Diretoria
de
Gestão
e
Desenvolvimento; Coordenadoria
de Gestão e Desenvolvimento;
Diretoria de Cultura; Coordenador
de Cultura; Diretoria de Esportes;
Coordenador
de
Esportes;
Diretoria
de
Turismo;
Coordenador
de
Turismo.
Secretaria Municipal de Finanças;
Direotria
de
Suprimentos;
Coordenadoria
de
Acompanhamento
Contratual;
Coordenadoria de Abastecimento
e Suprimentos; Coordenadoria de
Compras e Licitação; Diretoria
Orçamentária e Financeira ;
Coordenadoria de Tributação e
fiscalização;Coordenadoria
de
Contábil
Financeira;
Coordenadoria
de
Controle
Interno;
Coordenadoria
de
Cadastro e Dívida Ativa; Diretoria
de Planjemaneto Orçamentário e
Convênios; Coordenadoria de
Convênios; Coordenadoria de
Controle
e
Planejamento
Orçamentário.
Secretaria
Municipal de Planejamento e
Obras;
Diretoria de Obras;
Cooredenadoria
de
Obras;
Coordenadoria de Fiscalização;
Diretoria
de
Planejamento;
Coordenadoria de Planejamento;
Diretoria de Serviços Públicos;
Coordenadoria
de
Limpeza
Urbana;
Coordenadoria
de
Manutenção e Conservação;
Coordenadoria de Infra-Estrutura
Urbana. Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e
Social;
Diretoria
de
Desenvolvimento
Industrial;
Coordenadoria
de
Desenvolvimento
Industrial;
Deretoria de Desenvolvimento
Comercial; Coordenadoria de
Desenvolvimento
Comercial;
Diretoria de Desenvolvimento
Social;
Coordenadoria
de
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Geração de Emprego e Renda;
Coordenadoria de Promoção
Social; Coordenador do CRAS Central; Coordenador do CRAS Jardim
Paulista.
Secretaria
Municipal de Saúde; Diretoria de
Saúde Pública; Coordenadoria de
Assistência
em
Saúde;
Coordenadoria de Vigilância em
Saúde; Diretoria de Gestão e
Desenvolvimento; Coordenador
de Gestão de Desenvolvimento
da SMS. Secretaria Municipal de
assunto
Metropolitanos
e
Relações Institucionais; Diretoria
de Assuntos Metropolitanos;
Coordenadoria
de
Assuntos
Metropolitanos;
Diretoria
de
Relações
Institucionais;
Coordenadoria
de
Relações
Institucionais.

ANEXO I
Neste Anexo encontram-se as Leis do Município de Capivari.
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Ato

Dispositivo

Assunto

Dispõe sobre alteração da
nomenclatura dos cargos
de Agente de Defesa Civil e
Diretor de Defesa Civil,
instituído pela Lei Municipal
nº 3804, de 10 de março de
Lei
n. 2011, assim como altera a
5.211/2017 nomenclatura
da
Coordenadoria Municipal
de Defesa Civil - COMDEC,
instituída pela Lei Municipal
nº 4025, de 29 de maio de
2012,
da
Prefeitura
Municipal de Capivari

Altera a nomenclatura da Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil - COMDEC,
passando
a
ser
Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa Civil COMPDEC.

Altera a nomenclatura da Secretaria da
Altera e acrescenta alguns
Fazenda para Secretaria Municipal de
Lei
n. dispositivos
na
Lei
Finanças;
acrescentando
o
4.634/2015 Municipal nº 4.633/2015, de
departamento de tributação e o
22 de janeiro de 2015
departamento de fiscalização de rendas
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Autoriza o Poder Executivo
a
proceder
a
Lei
n. Reestruturação
4.633/2015 Administrativa do Município
de Capivari, e dá outras
providências
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Extingue o Departamento dos Direitos
da Pessoa com Deficiência; a Secretaria
Municipal de Planjeamento; a Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e Meio
Ambiente; a Secretaria Municipal da
Comunicação Social; a Secretaria
Municipal de Emprego e Trabalho; e a
Secretaria Municipal de Administratição.
Altera a nomenclatura da Secretaria de
Defesa Social para Secretaria Municipal
de Segurança Pública; da Secretaria
Municipal
de
Inclusão
e
Desenvolvimento
Social
para
Secretaria; da Secretaria da Fazenda
para Secretaria Municipal de Finanças,
que passa a ter a seguinte estrutura
organizacional: Departamento Geral de
Finanças; Departamento de Divida
Ativa;
Tributação;
Tesouraria;
Departamento
de
Cadastro;
e
Departamento Municipal de Fiscalização
de Posturas e Meio Ambiente. Altera a
nomenclatura da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico para
Secretaria
Municipal
de
Desenvolvimento
Econômico
e
Emprego, que passa a ter a seguinte
estrutura organizacional: Departamento
Geral de Desenvolvimento Econômico;
Departamento de Novos Negócios;
Departamento de geração de emprego e
renda; e Diretoria de Meio Ambiente.
Fica criada a Secretaria Municipal de
Governo com a seguinte estrutura
organizacional:
Departamento
de
Comunicação;
Departamento
de
Cerimonial e Eventos; Departamento
Geral de Compras e Licitações;
Secretaria Geral; Divisão de Protocolo;
Departamento
de
Compras;
Departamento
de
Licitações;
Departamento de Gestão de Contratos;
Departamento
de
Almoxarifado;
Departamento Geral de Recursos
Humanos; Departamento de Expediente
e
Atendimento
aos
Servidores;
Departamento de Folha de Pagamento;
Departamento de Patrimônio e Controle
de Frota; e Departamento de Tecnologia
da Informação. Cria a Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Urbano
com a seguinte estrutura organizacional:
Departamento Geral de Serviços
Públicos; Departamento de Manutenção
Mecânica;
Departamento
de
Manutenção Civil e Limpeza Pública;
Departamento
Administrativo
de
Serviços Públicos e Meio Ambiente;
Departamento de Obras Público;
Departamento de Obras Particulares;
Departamento de Patrimônio Imobiliário;
Departamento de Planejamento Urbano;
e Departamento de Projetos Públicos.
Cria a Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana com a seguinte
estrutura organizacional: Departamento
de trânsito; e Departamento de Trânsito;
e
Departamento de
Transportes
Públicos.

Dispõe sobre a Alteração
da Estrutura Organizacional
da Secretaria Municipal de
Lei
n. Educação do Município de
3.974/2012 Capivari, altera o quadro de
Cargos em Comissão, cria
Função
e
dá
outras
providências
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Altera a Secretaria Municipal de
Educação com a seguinte estrutura
organzacional: Assessoria de Gabinete
de Secretaria; Supervisão; Escolas;
Creches; Ceameec; EJA; Diretoria
Administrativa Educacional; Divisão de
Expediente e Apoio Administrativo;
Setor de Protocolo e Atendimento; Setor
de Telefonistas (PABX, FAX e Redes de
Avisos); Divisão de Transporte Escolar;
Setor de Controle de Frotas (veículos e
documentos); Setor de Controle e
Distribuição de Passes; Divisão de
Almoxarifado e Patrimônio; Setor de
Controle Bens de Consumo e
Permanentes; Divisão de Manutenção
de
Prédios;
Diretoria
Financeira
Educacional; Divisão de Controle
financeiro; Setor Arquivamento e
Controle de Documentos; Divisão de

Controle Orçamentário; Setor de
Acompanhamento de Licitação e
Impactos de Custos; Divisão de
Prestação de Contas e Verbas; Setor de
Controle e Cumpriomento de Prazos;
Departamento
de
Tecnologia
Educacional; Divisão de Supervisão e
Manutenção de Softwares e laboratório;
Setor
de
Manutenção
de
Microcomputadores
e
Notebooks;
Divisão de Softwares Pedagógicos;
Setor de Capacitação e Aplicação de
Softwares Pedagógicos; Divisão de
Softwares Gerenciais; Divisão de
Hardware; Setor de Manutenção de
Laboratórios
(redes
e
internet);
Departamento
Administrativo
de
Pessoal;
Divisão
de
Folha
de
Pagamento; Setor de Controle de Faltas,
Horas Extras e Licenças; Setor de
Controle de Livro Ponto; Divisão de
Atribuições de Aula; Divisão de
Remoção e Transferência; Divisão de
Controle de Pessoal; Setor de
Manutenção
e
Arquivamento
de
Documentos de Pessoal; Divisão de
Reembolso Escolar; Departamento de
Merenda Escolar; Divisão de Nutrição;
Setor de Elaboração, Supervisão,
Alimentos e Preparo; Divisão de
Assistência Técnica Nutricional; Divisão
de Estoque e Distribuição; Setor de
Controle de Entrada e Saída de
Materiais; Divisão de Padarias; Setor de
Preaparo e Distribuição de Pães;
Divisão de Expediente e Controle de
Notas Fiscais; Setor de Atendimentos e
Controles
de
Notas
Fiscais;
Departamento
de
Planejamento
Educacional; Divisão de Planejamento
em Educação Infatil - Creches, Emeis e
Educação Especial; e Divisão de
Planejamento em Ensino Fundamento I
e II.
Vincula à Secretaria Municipal de
Altera dispositivos da Lei nº
Lei
n.
Defesa Social: a Guarda Civil; o
3059, de 10 de março de
3.371/2008
Departamento de Trânsito; e o Sistema
2005, como especifica
Municipal de Defesa Civil
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ANEXO J
Neste Anexo encontram-se as Leis do Município de Capivari.

Ato

Dispositivo

Decreto n.
7.891/2018

Institui Núcleo de Planejamento
e Gestão, conforme especifica,
e dá outras providências

Assunto
Cria o Núcleo de Planejamento
e Gestão vinculado ao
Coordenador de Planejamento
e Gestão.

ANEXO K
Neste Anexo encontram-se as Leis Complementares do Município de
Capivari.

Ato

Dispositivo

Assunto

Dispõe sobre a alteração da Lei
Complementar nº 168 de 29 de
abril de 2015, e cria e extingue
Lei
cargos e funções gratificadas
Complementar nº
na Autarquia de Serviços
188/2016
Autônomo de Água e Esgoto SAAE de Porto Feliz, e dá
outras providências

Estabelece
a
estrutura
organizacional
do
Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de
Porto Feliz estratégica da
seguinte forma: Gabinete do
Superintendente; Diretoria de
Administração e Finanças; e
Diretoria Técnica Operacional

Dispõe sobre a criação de
cargos, setor e alterações de
referências
nas
Leis
Lei
Cria, vinculado à Diretoria de
Complementares nº 169, de 06
Complementar nº
Administração, o Setor Terminal
de maio de 2015 e 171, de 18
182/2016
Rodoviário.
de agosto de 2015 em seu
Anexo I, conforme especifica, e
dá outras providências
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Dispõe sobre a criação da
Secretaria
Municipal
de
Lei
Assistência Social do Município
Complementar nº
de Porto Feliz, define suas
181/2016
competências e atribuições e
dá outras providências.

Cria a Secretaria Municipal de
Assistência
Social,
por
desmembramento da Secretaria
de Desenvolvimento Social e
Urbanismo, com a seguinte
estrutura
organizacional:
Gabinete
da
Secretaria
Municipal de Assistência Social;
Diretoria de Assistêncua Social;
Secretaria
Executiva
do
Conselho
Municipal
de
Assistência
Social;
Coordenadoria
de
Monitoramento e Controle da
Execução
dos
Servidores,
Progframas,
Projetos
e
Benefícios; Coordenadoria de
Proteção Social Básica; CRAS Centros de Referência de
Assistência Social; CRAS I;
CRAS
II;
CRAS
III;
Coordenadoria
de
Abrigo
Institucional;
Coordenadoria
dos Serviço Especializado para
População de Rua; Conselho
Municiáç de Assistência Social;
Conselho Municipal do Idoso;
Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente;
Conselho
Municipal
de
Segurança
Alimentar
e
Nutricional; Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência; e outros conselhos
vinculados à Secretaria.

Estabelece
a
estrutura
Dispõe sobre o Estatuto da organizacional da Guarda Civil
Lei
Guarda
Civil
Municipal, Municipal da seguinte maneira:
Complementar nº
conforme especifica, e dá Prefeito Municipal; Secretário
179/2016
outras providências
de
Segurança
Pública;
Comandate; e Subcomandante.

189

Dispõe sobre a criação da
Lei
Secretaria
Municipal
de
Complementar nº Segurança Pública, conforme
178/2016
especifica
e
dá
outras
providências

Cria a Secretaria Municipal de
Segurança Pública com a
seguinte
estrutura
organizacional: Gabinete do
Secretário;
Assessoria
Administrativa; Coordenadoria
de Projetos; Coordenadoria de
Proteção e Defesa Civil;
Coordenadoria de Sistema
Viário;
Assessoria
Administrativa;
Setor
de
Fiscalização e Operação de
Tráfego. Guarda Civil Municipal:
Gabinete do Comandante;
Gabinete do Subcomandante;
Inspetoria da Guarda Civil;
Assessoria Adinistrativa; Escola
de Formação e Capacitação da
Guarda Civil; Corregedoria da
Guarda Civil.

Dispõe sobre a estrutura do
Consleho
Municipal
de
Lei
Assistência Social do Município
Complementar nº
de Porto Feliz, revoga a Lei nº
176/2016
3549, de maio de 1997, e dá
outras providências

Cria, vinculado à Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Social e Urbanismo, o Conselho
Municipal de Assistência Social,
com a seguinte estrutura
organizacional: Plenário; Mesa
Diretora; Comissões Temáticas;
e Secretaria Executiva.

Dispõe sobre a reorganização
administrativa e Plano de
Cargos
e
Carreiras
dos
Lei
Funcionários do Instituto de
Complementar nº Previdência
Social
dos
170/2015
Servidores
Públicos
do
Município de Porto Feliz PORTOPREV e dá outras
providências

Reorganiza
a
estrutura
administrativa
do
PORTOPREV para a seguinte
organização: Diretor; Contador;
Procurador;
Agente
Administrativo;
e
Auxiliar
Operacional.
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Dispõe sobre a Estrutura
Administrativo da Prefeitura do
Lei
Município do Porto Feliz, Plano
Complementar nº
de Cargos e Carreiras conforme
169/2015
especifica,
e
dá
outras
providências
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Define
a
estrutura
organizacional da seguinte
forma: Gabinete do Prefeito;
Dirtoria
de
Operações
Comunitárias; Coordenadoria
de Derfesa Civil; Coordenadoria
do Sistema Viário; Fundo Social
de
Solidariedade;
Coordenadoria de Convênios e
Contratos
de
Repasse;
Coordenadoria
de
Comunicação Social; Guarda
Civil Municipal. Secretaria de
Assuntos Jurídicos; Controle
Interno. Secretaria de Governo:
coordenadoria de Planejamento
e gestão; Diretoria de Finanças;
Coordenadoria
Financeira;
Coordenadoria
Contábil;
Diretoria
de
Arrecadação;
Diretoria de ADministração;
Coordenadoria de Recursos
Humanos; Coordenadoria de
Tecnologia da Informação;
Procon. Secretaria de Saúde:
Diretoria
de
Saúde;
Coordenadoria de Farmácia;
Coordenadoria de Vigilância
Sanitária e Epidemiológica;
Coordenadoria
de
Saúde
Odontológica. Secretaria de
Educação, Cultura, Esportes e
Turismo:
Diretoria
de
Educa~~ao; Coordenaria de
Merenda
Escolar;
Coordenadoria
de
ensino
Fundamental; Coordenadoria
de Educação Infantil; Direotria
de Esportes, Cultura e Turismo;
Coordenadoria de esportes;
Coordenadoria de Cultura e
Turismo.
Secretaria
de
Desenvolvimento
Social
e
urbanismo: Coordenadoria de
Planejamento e Fiscalização;
Coordenadoria de Projetos
Urbanísticos;
Diretoria
de
Desenvolvimento Econômico;
Diretoria de Meio Ambiente;
Coordenadoria
de

Licenciamento
Ambiental;
Diretoria
de
Agricultura;
Diretoria de Assistência Social;
Coordenadoria de Proteção
Básica
e
Especial;
Coordenadoria
de
Abrigo
Institucional. Secretaria de
Obras Públcias, Planejamento
urbano
e
habitação;
Coordenadoria de Habitação;
Dirteotria de manutenção e
gestão de frota; Coordenadoria
de manutenção; Diretoria de
Obras Públicas; Coordenadoria
de Projetos; Coordenadoriade
Servuços de Limpeza Pública;
Coordenadoria de Conservação
de vias Públicas e Estradas
rurais. Coordenadoria de Obras
Públicas e Construção Civil;
Coordenadoria de Manutenção
de Próprios.

Dispõe sobre a Estrutura
administrativa, Plano de Cargos
Lei
e das Carreiras dos Servidores
Complementar nº
do Serviço Autonomo de Agua
168/2015
e Esgoto de Porto Feliz e dá
Outras providências

estabelece
a
estrutura
organizacional da SAAE da
seguinte forma: Gabinete d
Superintendente; Diretoria de
Administação
e
Finanãs;
Diretoria de assuntos Jurídicos;
Diretoria Técnica Operacional.

Dispõe sobre a estrutura
administrativa
do
Serviço
Lei
Autonomo de Água e Esgoto de
Complementar nº
Porto Feliz - SAAE, conforme
164/2015
especifica
e
dá
outras
priovidências

estabelece
a
estrutura
organizacional da SAAE da
seguinte forma: Gabinete d
Superintendente; Diretoria de
Administação
e
Finanãs;
Diretoria de assuntos Jurídicos;
Diretoria Técnica Operacional

192

Dispõe sobre alteração da Lei
Lei
complementar nº 131, de 17 de
Complementar nº novembro de 2011, conforme
132/2011
especifica,
e
dá
outras
providências

Altera a nomenclatura da
Procuradoria Geral, vinculada à
Secretaria de Governo, para
Procuradoria do Município,
vinculada ao Gabinete do
Prefeito.

Dispõe sobre alteração de
dispositivos
da
Lei
complementar nº 114, de 29 de
junho de 2010 e dá outras
providências

Estabelece
a
estrutura
administrativa da Prefeitura de
Porto Feliz conforme Anexo I,
da seguinte forma:

Dispõe sobre alteração da Lei
complementar nº 108, de 27 de
Lei
novembro de 2009, - Estrutura
Complementar nº da
Administração
Pública
112/2010
Municipal de Porto Feliz -,
conforme especifica e dá outras
providências

Estabelece
a
Estrutura
Administra
da
Prefeitura
Municipal de Porto Feliz da
seguinte forma: Gabinete do
Prefeito; Fundo Social de
Solidariedade; Secretaria de
Governo; Secretaria de Saúde;
Secretaria
de
Educação,
Cultura e Esportes, Secretaria
de
Obras
Públicas,
Planejamento
Urbano
e
Habitação; e Secretaria de
Desenvolvimento
Social
e
Sustentavél.
A
estrutura
pormenoriza
encontra-se
descrita no Anexo III da mesma
lei

Dispõe sobre Estrutura da
Lei
Administração
Pública
Complementar nº Municipal de Porto Feliz, com a
108/2009
criação
das
Secretaria
Municipais

Estabelece
a
Estrutura
Administrativa da Prefeitura
Municipal de Porto Feliz da
seguinte forma: Gabinete do
Prefeito; Fundo Social de
Solidariedade; Secretaria de
Saúde;
Secretaria
de
Educação, Cultura e Esportes;
Secretaria de Obras Públicas.
Planejamento
urbano
e
Habitação; e Secretaria de
Desenvolvimento
Social
e
Sustentável.
A
estrutura
administrativa
encontra-se
pormenorizada no Anexo III da
presente Lei.

Lei n. 119/2011
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ANEXO L
Neste Anexo encontram-se as Leis do Município de Porto Feliz.

Ato

Dispositivo

Assunto

Lei n. 5.509/2016

Dispõe sobre a criação do
Conselho
Municipal
de Cria, vinculado ao SAAE, o
Regulação e Controle social - Conselho
Municipal
de
conforme especifica, e dá Regulação e Controle Social.
outras providências

Lei n. 5.182/2013

Altera a presidência do
Conselho Gestor do Fundo
Dispõe sobre alteração da Lei
Municipal de Habitação de
nº 4460, de 09 de abril de
Interesse Social, passando a
2007, conforme especifica, e
ser exercida pelo Secretário
dá outras providências;
de
Obras,
Planejamento
Urbano e Habitação.

Lei n. 5.072/2012

Dispõe sobre criação de Canil
da Guarda Civil Municipal de
Porto
Feliz,
conforme
especifica, e dá outras
providências

Cria,
vinculado
ao
Departamento de Guarda Civil
Municipal e à Diretoria de
Segurança
e
Operações
Comunitárias, o Canil da
Guarda Civil Municipal

Lei n. 5.064/2012

Dispõe sobre alteração da Lei
nº 3671, de 18 de dezembro
de 1998, e alterações
posteriores,
conforme
especifica, e dá outras
providências

Declara como Área de
Proteção
Ambiental,
denominada APA Avecuia,
vinculada
à
Diretoria
Municipal de Meio Ambiente

Lei n. 5.041/2012

Dispõe sobre a criação do
Conselho
Municipal
de
Cria o Conselho Municipal de
Turismo
COMTUR
Turismo
conforme especifica, e dá
outras providências

Lei n. 4.987/2011

Dispõe sobre o Conselho
Municipal de Defesa do
Partimônio Histórico, Cultural
e Ambiental de Porto Feliz,
conforme especifica e dá
outras providências
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Cria, vinculado à Secretaria
Municipal
de
Educação,
Cultura
e
Esportes,
o
Conselho Municipal de Defesa
do
Patrimônio
Histórico,
Cultural e Ambiental de Porto
Feliz.

Lei n. 4.831/2010

Lei n. 4.748/2009

Lei n. 4.707/2009

Dispõe sobre a criação do
Arquivo Público Municipal de
Porto Feliz, bem como Institui
o Sistema Municipal de
Arquivos,
conforme
especifica, e dá outras
providências

Cria, vinculado à Secretaria
de Governo, o Arquivo Público
Municipal
a
nível
de
Coordenaria Técnica, com a
seguinte forma: Gabinete do
Diretor;
Coordenação
do
Sistema
Municipal
de
arquivos;
Arquivo
Permanente;
Arquivo
Intermediário; Serviço de
Ação Educativa e Cultural;
Serviço
de
Apoio
Administrativo; e Serviço de
Apoio
Normativo
e
Tecnológico.

Dispõe sobre a criação do
Gabinete de Gestão integrada
Municipal.
Vinculado
ao
Gabinete
do
Prefeito
Municipal,
confome
especifica, e dá outras
providências.

Cria, vinculado ao Gabinete
do Prefeito, o Gabinete de
Gestão Integrada Municipal
com a seguinte estrutura
organizacional: Pleno do GGIM;
Secretaria
Executiva;
Observatório de Segurança
Pública;
Estrutura
de
Formação; Sistema de VídeoMonitoramento.

Cria e organiza junto à
Diretoria de Administração o
Beanco de Dados Único de
Informação
Municipal
DANFIN
-,
conforme
especifica, e dá outras
providências

Cria, vinculado à Diretoria de
Administração, o Banco de
Dados Único de Informação
Municipal com a seguinte
estrutura: Leis; Decretos;
Portarias;
Licitações;
Contratações diretas; Contas
públicas; Instrumentos de
transparência da gestão fiscal;
Outros atos normativos e
administrativos; Documentos
correntes de prestação de
contas;
e
Documentos
correntes de convênios.
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TERMO DE AUTENTICIDADE DO TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO
Eu, Lucas Marchette Reis
Aluno(a), regularmente matriculado(a), no Curso de Direito, na
disciplina do TCC da 10ª etapa, matrícula nº 41425871 , Período
matutino , Turma A , tendo realizado o TCC com o título: impactos
do desenvolvimento e da governança turística nas transformações
das estruturas legais administrativas em municípios estâncias
turísticas: estudo comparado de casos sob a orientação do(a)
professor(a): Irene Patrícia Nohara. Declaro para os devidos fins
que tenho pleno conhecimento das regras metodológicas para
confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), informando
que o realizei sem plágio de obras literárias ou a utilização de
qualquer meio irregular.
Declaro ainda que, estou ciente que caso sejam detectadas
irregularidades referentes às citações das fontes e/ou desrespeito às
normas técnicas próprias relativas aos direitos autorais de obras
utilizadas na confecção do trabalho, serão aplicáveis as sanções
legais de natureza civil, penal e administrativa, além da reprovação
automática, impedindo a conclusão do curso.

São Paulo, 23 de maio de 2019.

______________________
Assinatura do discente
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