
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 3.616 DE 03 DE SETEMBRO DE 2018. 

 
 

“Altera a denominação da Secretaria de Governo e a Lei Complementar 2.490 
de 29 de Dezembro de 2.006 e dá outras providências”. 
 

Projeto de Lei nº 062/18 – Autoria: Executivo 

Marcos Aurélio Soriano, Prefeito do Município de Pitangueiras do Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município, em seu artigo 68, inciso VI; 

Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 062/18, sob o 
Autógrafo nº 074/18, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Artigo 1º. O inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 2.490 de 29 de 
dezembro de 2006 passa a  ter a seguinte redação: 

“Art. 1º.................................................................................................. 

II – Secretaria de Governo e Planejamento”. 

Artigo 2º. O Capítulo III do Título I da Lei Complementar nº 2.490 de 29 de dezembro 
de 2006 passa a denominar-se “DA SECRETARIA DE GOVERNO E 
PLANEJAMENTO”. 

Artigo 3º. A Secretaria Governo, criada pela Lei Complementar nº 2.753, de 04 de 
junho de 2009, passa a denominar-se Secretaria de Governo e Planejamento, 
passando o artigo 3º da Lei Complementar nº 2.490 de 29 de dezembro de 2006 a 
ter a seguinte redação: 

 
“Artigo 3º. A Secretaria de Governo e Planejamento fica constituída dos seguintes 
órgãos: 
 
I – Departamento de Planejamento Orçamentário” 

Artigo 4º. O artigo 4º da Lei Complementar nº 2.490 de 29 de dezembro de 2006 
passa a ter a seguinte redação:  

“Artigo 4º. Vinculam-se diretamente à Secretaria de Governo e Planejamento, cujo 
titular representará o Chefe do Executivo no relacionamento de suas atividades, o 
CODEM – Conselho de Desenvolvimento Econômico do Município.” 

Artigo 5º. O Capítulo II do Título II da Lei Complementar nº 2.490 de 29 de dezembro 
de 2006 passa a denominar-se: “DA SECRETARIA DE GOVERNO E 
PLANEJAMENTO”. 

Artigo 6º. O artigo 19 da Lei Complementar nº 2.490 de 29 de dezembro de 2006 
passa a ter a seguinte redação: 

“Artigo 19. À Secretaria de Governo e Planejamento compete: 
 



I – Assessorar o Prefeito na organização municipal, no planejamento e no 
desenvolvimento, cuidando para que a produtividade, a tecnologia e o desenvolvimento 
econômico sejam necessariamente compatíveis e interdependentes com o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado; 

II – elaborar, cumprir, fazer cumprir, acompanhar, avaliar e controlar a implementação do 
Plano Diretor; 

III - a coordenação da política governamental do Município;  

IV – Manifestar-se, obrigatoriamente, nos projetos e programas relativos ao 
desenvolvimento econômico, social, ambiental e urbanísticos específicos de cada um dos 
órgãos municipais, antes da apreciação do Prefeito; 
 
V – estudar e sistematizar dados sobre economia urbana e regional, elaborando e 
subsidiando pareceres, projetos e programas; 
 
VI – coordenar e fomentar a abertura de novos negócios; 
 
VII – coordenar ações de estímulo ao desenvolvimento produtivo dos setores industrial e 
turístico; 
 
VIII – coordenar ações de estímulo aos produtores rurais; 
 
IX – participar da elaboração de projetos de leis e diretrizes orçamentárias e do plano 
plurianual, em conjunto com a Secretaria da Fazenda, coordenando a definição dos 
programas governamentais; 

X – o preparo, acompanhamento e atualização do Plano de Governo;  

XI – elaborar a peça orçamentária anual, a Lei de diretrizes orçamentárias e o plano 
plurianual, zelando pela sua observância e execução, em conjunto com a Secretaria da 
Fazenda; 

XII – a organização da agenda de audiências, entrevistas e reuniões do Prefeito;  

XIII – a coordenação da representação política e social do Prefeito;  

XIV – a assistência ao Prefeito em suas relações com os órgãos da Administração 
Municipal e outras instituições;  

XV – a organização e coordenação dos serviços de cerimonial;  

XVI – a organização e coordenação das atividades de imprensa e relações públicas 
da Prefeitura;  

XVII – a divulgação de planos, programas, políticas e outros assuntos de interesse da 
Prefeitura;  

XVIII – o assessoramento do Prefeito em suas relações com a Câmara Municipal;  

XIX – a coordenação, elaboração e execução orçamentária;  

XX – promover o intercâmbio e convênios com entidades federais estaduais, 
municipais ou de iniciativa privada nos assuntos atinentes às políticas de 
desenvolvimento;  



XXI – o desempenho em outras atividades afins.” 

 

Artigo 7º. Os cargos anteriormente lotados na Secretaria de Governo – 
Departamento de Planejamento Orçamentário serão relotados na Secretaria de 
Governo e Planejamento – Departamento de Planejamento e o cargo de Assessor de 
Secretariado anteriormente lotado na Secretaria de Governo será relotado na 
Secretaria de Governo e Planejamento. 

Parágrafo único. Ficam alteradas as denominações dos cargos de Secretário de 
Governo que passa a ser Secretário de Governo e Planejamento; Chefe de Gabinete 
da Secretaria Governo que passa a ser Chefe de Gabinete da Secretaria de Governo 
e Planejamento 

Artigo 8º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei 
complementar correrão por conta das despesas próprias constantes do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário. 
 
Artigo 9º. Fica modificado o Plano Plurianual – PPA, a Lei Orçamentária Anual e a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente. 
 
Artigo 10º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

 
Pitangueiras, 03 de setembro de 2018. 

 
 
 

Marcos Aurélio Soriano 
Prefeito 

 
 
 
Publicada, registrada e afixada em lugar de costume, na data supra. 
Publicada no Jornal Oficial do Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


