
        

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

DECRETO Nº 15.733 

---------------------------- 

 

 

Regulamenta a Lei Municipal 5.367 de 05 de julho de 

2017, no que tange a Secretaria Extraordinária de 

Projetos Especiais e de Captação de Recursos, 

apresentando sua estrutura interna, sem aumento de 

despesas, e dá outras providências. 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas atribuições legais, e 

 

 

 

CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentação da Lei Municipal 

5.591 de 2019, dentro do prazo definido no art. 8º; 

 

CONSIDERANDO, a necessidade de uma transição adequada no âmbito 

da reforma administrativa e em consonância com as ações planejadas para este fim, bem 

como a atualização das normas vigentes sobre a estrutura interna da pasta; 

 

CONSIDERANDO, o contexto de ações planejadas e transparentes, no 

que tange a gestão interna da Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais e de 

Captação de Recursos – SEPRO, 

 

 

 

     D E C R E T A: 

     -  -  -  -  -  -  -  -   

 

 

 

Art. 1º - Fica regulamentada a estrutura interna da Secretaria Extraordinária 

de Projetos Especiais e de Captação de Recursos – SEPRO, conforme estabelecido na Lei 

5.367 de 05 de julho de 2017 (Reforma e Modernização Administrativa). 

 

Art. 2º - Estão detalhados neste Decreto os objetivos estratégicos, 

competências, atribuições e demais elementos necessários para adequada operacionalização 

da Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais e de Captação de Recursos – SEPRO, bem 

como elementos para subsidiar a forma como a secretaria será regida internamente. 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE  VOLTA REDONDA 

GABINETE DO PREFEITO 
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CAPÍTULO I 

 

 

Dos Objetivos Estratégicos 

 

 

 

Art. 3º - A Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais e de Captação 

de Recursos – SEPRO possui como objetivo(s) estratégico(s): 

 

I – Reorganizar a estrutura administrativa municipal de modo que o Poder Executivo possa 

aprimorar a sua ação em prol do bem comum, em conformidade com o que prescrevem as 

legislações federal, estadual e municipal, tendo como referência a transparência, a eficiência e o 

diálogo entre o poder público e a sociedade; 

 

II – Otimizar a gestão pública com práticas de modernização primando por uma gestão por 

metas e resultados, com base na participação e controle social, observado-as também na 

estruturação e acompanhamento das peças orçamentárias municipais. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

Das Competências 

 

 

 

Art. 4º - São competências da Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais 

e de Captação de Recursos – SEPRO: 

 

I – Buscar a efetividade e integração das políticas públicas, por meio das práticas de 

modernização das atividades; 

 

II – Atuar, através das boas práticas da gestão pública, na otimização, adequação e 

desburocratização dos processos, buscando a racionalização e otimização; 

 

III – Planejar, coordenar e elaborar projetos especiais e de captação de recursos externos às 

finanças do Município; 

 

IV – Auxiliar no desenvolvimento e na implementação de políticas públicas e projetos 

orçamentários que demandem ou impliquem investimentos elevados; 
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V – Assegurar a plena e eficiente prestação de contas dos convênios e contratos firmados pela 

Administração Municipal; 

 

VI – Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência; 

 

VII – Assessorar os demais órgãos, na área de sua competência; 

 

VIII – Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria; 

 

IX – Fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e convênios 

e outras formas de parcerias, referentes à sua responsabilidade administrativa; 

 

X – Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

Da Estrutura Organizacional e Atribuições 

 

 

 

Art. 5º - A Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais e de Captação de 

Recursos – SEPRO possui a seguinte estrutura organizacional: 

 

I – Secretário(a) Extraordinário(a) de Captação de Recursos (SEPRO); 

 

II – Assessoria Especial (DAS 101);  

 

III – Assessoria Técnica (DAS 102). 

 

Art. 6º - A estrutura organizacional ora apresentada possui as seguintes atribuições: 

 

§1º - São atribuições do(a) Secretário(a): 

 

I – Coordenar e articular a captação de recursos públicos e privados; 

 

II – Gestionar junto a organismos internacionais, organizações não governamentais nacionais 

e internacionais e a órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, visando captar 

recursos financeiros e orçamentários para efetivação de projetos voltados à promoção e 

realização de políticas públicas de governo; 

 

III – Coordenar as ações institucionais com todas as Secretarias Municipais envolvidas 

com captação de recursos para a realização de programas e projetos; 
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IV – Assegurar a transparência e o controle social dos recursos captados destinados à 

execução dos programas e projetos;  

 

V – Realizar demais atividades relacionadas à sua Secretaria Extraordinária. 

 

§2º - A Assessoria Especial terá as seguintes atribuições: 

  

I – Apoiar o Prefeito Municipal no acompanhamento das ações das Secretarias, em sincronia 

com o Plano de Governo Municipal;  

 

II – Controlar a observância dos prazos para emissão de pronunciamentos, pareceres e 

informações da responsabilidade do Prefeito Municipal;  

 

III – Implementar atividades de assessoramento superior;  

 

IV – Receber e atender com cordialidade a todos quantos o procurem para tratar, junto a si ou 

ao Prefeito Municipal, de assuntos de interesse do cidadão ou da comunidade, 

providenciando, quando for o caso, o seu encaminhamento às Secretarias da área; 

 

V – Prestar assessoria especial e direta ao Prefeito Municipal, conforme demanda do Dirigente;  

 

VI – Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Prefeito Municipal. 

 

§3º - A Assessoria Técnica terá as seguintes atribuições: 

 

I – Prestar assessoramento e consultoria ao Prefeito e aos Secretários quando solicitados; 

  

II – Assessorar o Prefeito na adoção de medidas administrativas que propiciem a 

harmonização das iniciativas dos diferentes órgãos municipais;  

 

III – Prestar assessoramento ao Prefeito Municipal, encaminhando-lhe, para pronunciamento 

final, as matérias que lhe forem submetidas pelo Prefeito;  

 

IV – Implementar atividades de assessoramento superior nas áreas técnicas específicas; 

 

V – Exercer orientação normativa e supervisão técnica nos procedimentos que lhe forem 

atribuídos;  

 

VI – Elaborar e assessorar o expediente oficial do Prefeito Municipal, supervisionar a 

elaboração de sua agenda administrativa e social;  

 

VII – Exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo Prefeito Municipal. 
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CAPÍTULO IV  

 

 

Da Distribuição dos Cargos de Confiança e Funções Gratificadas 

 

 

 

Art. 7º - A distribuição dos cargos de confiança e funções gratificadas, 

instituídas na Lei Municipal 5.367 de 05 de julho de 2017 ficam assim sistematizadas na 

estrutura organizacional da Secretaria: 

 

CARGO Subsídio DAS 101 DAS 102 TOTAL 

SEPRO 1 1 1 3 

 

 

 

CAPÍTULO V  

 

 

Das Disposições Finais e Transitórias 

 

 

 

Art. 8º - O organograma da Secretaria fica estruturado na forma definida 

no Anexo I. 

 

Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

       Palácio 17 de Julho, 30 de julho de 2019. 

 

 

 

         Elderson Ferreira da Silva  

       Samuca Silva 

      Prefeito Municipal  

          

 

Ref. Proc. Adm. nº 1706/2019. 

GEGOV/nfs/jra 
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ORGANOGRAMA DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS 

ESPECIAIS E DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS – SEPRO 
 

 

 

 

 
 

 


