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D E C R E T O 
 

Nº 7192 /2018 
 

 

“Altera a estrutura administrativa da 

Prefeitura de São Sebastião.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, usando das atribuições que lhe são 

conferidas por Lei, especialmente o artigo 79 da Lei Complementar n° 223/2017.  

 
 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Transforma, remaneja e altera a denominação das seguintes unidades e seus respectivos 

cargos, conforme consta o quadro abaixo: 

 

 Unidade Cargo Ref Lotação 

De Ordenador de Despesa Ordenador C2 Secretaria de Governo 

Para Departamento de Orçamento Diretor de Departamento C2 Secretaria de Planejamento 

     

De Divisão de Planejamento e 

Orçamento 

Chefe de Divisão C4 Secretaria de Planejamento 

Para Divisão de Orçamento Chefe de Divisão C4 Secretaria de Planejamento 

     

De Auditor de Controle Interno Auditor C2 Secretaria da Fazenda 

Para Auditor de Controle Interno Auditor C2 Secretaria de Planejamento 

     

De Divisão de Convênios e Captação de 

Recursos  

Chefe de Divisão C4 Secretaria de Planejamento 

Para Divisão de Convênios e Captação de 

Recursos 

Chefe de Divisão C4 Secretaria de Governo 

     

De Departamento de Assuntos 

Parlamentares 

Diretor de Departamento C2 Secretaria de Governo 

Para Departamento de Assuntos 

Parlamentares e Convênios 

Diretor de Departamento C2 Secretaria de Governo 

De  Departamento de Eventos Esportivos  Diretor de Departamento C2 Secretaria de Esportes  
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Para Departamento Administrativo Diretor de departamento C2 Secretaria de Esportes 

 

 

§1° - O Departamento de Orçamento fica vinculado ao Secretário de Planejamento. 

 

§2° - O Auditor de Controle Interno fica vinculado ao Secretário de Planejamento. 

 

§3° - A Divisão de Convênios e Captação de Recursos fica vinculada ao Departamento de 

Assuntos Parlamentares e Convênios na Secretaria de Governo. 

 

§4° - A Divisão de Orçamento fica vinculada ao Departamento de Orçamento na Secretaria de 

Planejamento. 

 

§5° -  Fica vinculado ao Departamento Administrativo, a Divisão de Projetos e Marketing, Divisão 

de Eventos e Divisão de Manutenção de Quadras e  Estruturas Esportivas, todos da Secretaria de Esportes, o 

restante da estrutura da secretaria permanece inalterada. 

  

Art. 2º - Determina as seguintes atribuições e competências aos cargos renomeados: 

 

I - Compete ao Diretor de Orçamento: I – coordenar, programar e supervisionar as atividades de elaboração e 

atualização de Planos Plurianuais do Governo Municipal, bem como de elaboração das diretrizes orçamentárias; 

II - programar, dirigir e supervisionar a elaboração da proposta orçamentária da Prefeitura; III - preparar 

calendário de atividades, normas, rotinas e instruções visando à modernização dos processos de elaboração e 

execução orçamentária nos diversos órgãos Municipais; IV – orientar e coordenar junto às unidades 

administrativas a elaboração das propostas parciais, providenciando a sua conferência; V -  acompanhar os 

trabalhos de impressão e publicação da proposta orçamentária e do orçamento aprovado, efetuando a revisão 

dos originais; VI - manter atualizados os controles da execução orçamentária, de modo que possa informar aos 

órgãos interessados sobre o andamento dos planos e programas previstos no orçamento; VII - acompanhar a 

execução orçamentária na fase de empenho prévio, analisando e autorizando a realização de despesas em 

articulação com a Divisão Financeira; VIII - informar às unidades responsáveis sobre as dotações orçamentárias 

em vias de esgotamento; IX - preparar, quando necessário, planos de contenção de despesas, obedecida a 

orientação superior; X - dar parecer sobre pedidos de abertura de créditos adicionais e fornecer os elementos 

solicitados pelos órgãos interessados; XI -  providenciar a preparação, se necessário, de expedientes relativos à 

abertura de créditos adicionais; XII -executar outras atribuições afins. 
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II - Compete ao Diretor de Assuntos Parlamentares e Convênios: I - prestar assistência a autoridades em 

compromissos oficiais; II - acompanhar o andamento de processos parlamentares de interesse do Executivo; III - 

acompanhar as matérias legislativas e as publicações oficiais de interesse do Executivo; IV - proceder a leitura 

diária das publicações oficiais; V - elaborar minutas de matérias legislativas, tais como proposições, pareceres, 

votos, requerimentos, recursos, emendas, projetos de lei e outros; VI -elaborar pronunciamentos; VII - prestar 

assistência a autoridades em compromissos oficiais; VIII -assessorar o parlamentar nas reuniões de comissões, 

audiências públicas e outros eventos; IX –  elaborar plano de trabalho, acompanhar a tramitação e coordenar 

todos os trabalhos que se fizerem necessários para a obtenção de recursos mediante Convênios junto ao 

Governo Federal e Estadual ou outros órgãos ligados a estes;  

 

Art. 3° - Ficam remanejados 02 (dois) cargos de Assessor de Gestão da Secretaria de Serviços 

Públicos para a Secretaria de Governo. 

 

Art. 4° - Ficam remanejados 02 (dois) cargos de Assessor de Gestão da Secretaria de Serviços 

Públicos para a Secretaria de Meio Ambiente. 

 

Art. 5° - Ficam remanejados 04 (quatro) cargos de Apoio Operacional da Secretaria de Serviços 

Públicos para a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. 

 

Art. 6° - Ficam remanejados 02 (dois) cargos de Apoio Operacional da Secretaria de Esportes 

para a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. 

 

Art. 7° - Fica remanejado 01 (um) cargo de  Apoio Operacional da Secretaria de Serviços Públicos 

para a Secretaria de Governo. 

 

Art. 8° - Determina a Secretaria de Administração que atualize os arquivos do Departamento de 

Recursos Humanos a fim de garantir os direitos e deveres dos servidores ocupantes dos cargos referentes a 

estas alterações. 

 

Art. 9° - Determina a Secretaria de Planejamento que insira estas alterações nas informações 

contidas nos Projetos do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual a fim de 

subsidiar as futuras discussões. 

 

Art. 10 - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por contas de dotações orçamentárias 

próprias, remanejadas pela Secretaria da Fazenda, conforme previsto no parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar 223/2017. 
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Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

São Sebastião, 02 de maio de 2018. 

 

 
FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 


