
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

LEI N.°2.322, DE 05 DE ABRIL DE 2018. 

DISPOE 	SOBRE A cRIAçA0, 

ATUALIZAçAO 
	

FUNCIONAL 	E 

ORGANIZAQAO 
	

A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE C OVERNO E DA 

OUTRAS PRO VIDENC lAS, NA 

FORMA E coNDIcOEs QUE 

ESPECIFICA. 

CELSO DA SILVA. Prefeito Municipal de Severinia, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuiçöes legais. 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte lei: 

Art. 1. 1  A Secretaria Municipal de Governo e Comunicação passa a 

ter as seguintes competências: 

- Assessorar o Prefeito na articulação polItica. coordenação e na 

garantia de continuidade do processo de desenvolvimento global do Municipio: 

II - Executar as atividades de assessoramento legislativo e manter 

contatos corn lideranças politicas do MunicIpio e demais entes federativos; 

Ill - Planejar e coordenar, corn a participacão dos órgãos e 

entidades da Administração Püblica, as politicas de mobilização social; 

IV - Assessorar o Governo Municipal em sua representação politica 

e em assuntos de natureza técnico-legislativa: 

V - Responsabilizar-se pela relaçao e gestao da relaçao politica e 

administrativa corn o poder legislativo municipal; 

VI - Prestar suporte técnico e adrninistrativ 
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VII - Coordenar a execução das atividades administrativas e 

taria. do Gabinete do Prefeito, do Gabinete do Vice-Prefeito e das 

Secretaria: 

VIII - Acompanhar e supervisionar programas especiais de 

interesse da municipalidade: 

IX - Promover e executar os serviços de Ouvidoria do MunicIpio: 

X - Promover a Cidade em nIvel nacional: 

XI - Promover a divulgação das politicas, decisôes e açôes da 

Administração Direta do Municipio: 

XII - Dar suporte e avaliar previamente os eventos e campanhas 

institucionais das Secretarias Municipals e das entidades da Administração Püblica 

Indireta: 

XIII - Promover pesquisas de opinião püblica: 

XIV - Manter permanente articulação com os meios de 

comunicação; 

XV - Criar, produzir e supervisionar material de divulgação interna e 

externa da Prefeitura: 

XVI - Zelar pela imagem do Governo junto a mIdia local. estadual e 

nacional: 

XVII - Coordenar e desenvolver outras atividades destinadas a 
consecução dos objetivos do Governo Municipal; 

XVIII - Desempenhar outras atribuiçôes que lhe forem 

expressamente cometidas pelo Prefeito Municipal. 

Art. 2. 1  A Secretaria Municipal de Governo e Comunicação sera 

dirigida. administrada e representada pelo Secretário Municipal de Governo e 

Comunicaçao. nomeado pelo Prefeito. 

Parágrafo ünico - A nomeação será feita em comissão, podendo o 

nomeado ser exonerado a qualquer tempo. 
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Art. 3. 0  0 cargo de Secretário Municipal de Governo e 

Cornunicação será livrernente designado pelo Prefeito, competindo-Ihe. alérn de outras 

atribuiçöes fixadas por decreto do Chefe do Poder Executivo, o que se segue: 

- Exercer a direçao superior da Secretaria Municipal de Governo e 

Cornunicaçào: 

II - Superintender e coordenar as atividades da Secretaria Municipal 

de Governo e Comunicação: 

Ill - Despachar diretamente corn o Prefeito Municipal; 

IV - Expedir instruçöes sobre o funcionamento da Secretaria 

Municipal de Governo e Cornunicação: 

V - Celebrar todas as espécies de atos de contratação. inclusive 

contratos de gestão em que esteja envolvida a Secretaria Municipal de Governo e 

Corn u n icação 

VI - Prover os cargos iniciais de carreira, propor promoçöes e 

exoneraçôes, bern corno praticar todo e qualquer ato que importe em provimento ou 

vacância dos cargos da Secretaria Municipal de Governo e Cornunicação; 

VII - Propor ao Prefeito a preenchirnento dos cargos em comissão e 

do quadro de apoio da Secretaria Municipal de Governo e Comunicação; 

VIII - Apresentar ao Prefeito. no inicio de cada exercIcio. relatório 

das atividades do ano anterior da Secretaria Municipal de Governo e Comunicaçáo, e 

sugerir medidas legislativas e adrninistrativas adequadas ao seu aperfeiçoamento: 

IX - Propor a instauração de sindicàncias e instauração de processo 

administrativo disciplinar: 

X - Solicitar a instauração de processos administrativos 

disciplinares aos servidores da Secretaria Municipal de Governo e Comunicação: 

XI - Realizar frequentemente interlocuçôes corn a Câmara 

Municipal: 

XII - Discutir todos as Projetos de Lei corn os Vereadores; 

XIII - Relacionar-se frequenternente corn a irnprensa local e 

regional: 

XIV - Realizar, sernpre que houver necessidade para a boa 

adrninistração, interlocução corn os partidos politicos da base de apoio a adrninistração e 

da oposiçáo: 
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XV - Procurar ter urn born relacionarnento corn as esferas 

ntais: 

XVI - Acornpanhar e monitorar os recursos captados através de 

XVII - Coordenar a interlocução para elaboração do PPA. LDO e 

Orçamento Anual; 

XVIII 	Interagir-se frequentemente corn todas as Secretarias, 

Autarquias e Fundaçöes municipals*, 

XIX - Propor ao Prefeito a expedição do Regimento Interno da 

Secretaria Municipal de Governo e Cornunicação: 

XIX - Reunir corn os vereadores para esclarecer os projetos de leis. 

de iniciativa do executivo: 

XX - Executar outras tarefas correlatas que Ihe forern atribuidas 

pelo Prefeito. 

Parâgrafo ünico. Ao Secretário Municipal de Governo e 

Cornunicação compete ainda as atribuiçöes cornuns a todos os Secretários Municipals, 

conforme disposto na legislação pertinente. 

Art. 4. 0  A Secretaria Municipal de Governo e Cornunicação terá seu 

quadro de servidores subordinado ao regime jurIdico aplicável aos servidores municipais 

e as norrnas que forern fixadas em seu estatuto. podendo desernpenhar sua rnissão, 

tarnbérn através de serviços contratados corn terceiros, na forma da legislação que rege o 

assunto. 

Art. 5. 1  Para o exercicio de suas finalidades a Secretaria Municipa 

de Governo e Cornunicação se organizará da seguinte forma: 

- Secretário Municipal de Governo e Comunicação; 

II - Divisão de Gabinete: 

III - Divisão de Cornunicação, corn posta por 01 (urn) Setor: Setor de 

I rn prensa. 
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§ 1 . 0  0 cargo de Secretário Municipal de Governo e Comunicação, 

suprido por Decreto do Prefeito, terá sua remuneraçâo estabelecida de conformidade corn 

a legislação especIfica. 

§ 2. 1  As funçöes de Diretor de Divisão e as de Chefe de Setor serão 

de designação exciusiva do Prefeito, por indicação do Secretário Municipal de Governo e 

Cornunicação. nomeados e destituidos por Portaria, sempre oriundos do quadro de 

servidores da Prefeitura ou de suas Empresas ou Autarquias. 

§ 3. 1  Os Diretores de Divisão farào jus. durante o periodo ern que 

exercer tal função. a uma gratificação mensal de R$ 600,00 (Seiscentos Reais). vedada 

para cargos ern corn issão. 

§ 
4•0 Os Chefes de Setores farão jus. durante o periodo em que 

exercer tal funçao, a uma gratificaçào mensal de R$ 300.00 (Seiscentos Reais). vedadas 

para cargos em comissão. 

§ 
5•0 Tais gratificaçoes serão reajustadas na mesma data e nos 

mesmos Indices em que ocorrer a revisão geral dos vencimentos dos servidores püblicos 

municipals. 

§ 6. 0  A distribuição funcional dos serviços entre as areas, bern como 

seu organograma, será objeto de Decreto do Prefeito Municipal. 

§ 7.1  A gratificaçao de funçao de que trata as §§ 3 0  e 40  deste 

artigo não será incorporada, em nenhuma hipótese, ao salàrio/vencimento dos 

servid ores ocupantes da funcao gratificada. 

Art. 6. 1  As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta 

de dotaçöes próprias do Municipio, consignadas no corrente exercIcio financeiro. no 

orçamento Ha Secretaria Municipal de Governo e Comunicaçào. cziir)lnmi=ntnrAn(z ca 

necessário. 
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Art. 7•0  Denomina-se Secretário Municipal de Governo o cargo 

do responsável pela pasta. 

Art. 8. 0  Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo, 

revogadas as disposiçoes em contràrio, em especial a Lei Municipal n.° 1.368/01 e 

posteriores alteracoes. 

Prefeitura Municipal de Severinia. em 05 de Abril de 2018. 

CEtSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturária, respectivamente provi 

o registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletrônico desta 

Municipalidade. 
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