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APRESENTAÇÃO 

A oferta de variados serviços públicos em uma metrópole com dimensões de 

São Paulo representa um grande desafio para a Prefeitura do Município de São Paulo – 

PMSP. Sua Lei Orgânica determina uma série de competências e objetivos, que vão 

desde o desenvolvimento da cidade – política urbana, habitação, transporte público, 

meio ambiente e cultura – até ações sociais – educação, saúde, assistência social, 

esporte e direitos humanos – exigindo estrutura dinâmica e com grande capacidade de 

atuação. Para encarar esse desafio, faz-se necessário que suas estruturas 

organizacionais estejam dispostas de forma a possibilitar e potencializar a 

governabilidade e o desempenho dos gestores e servidores, criando espaços fluidos de 

atuação e gestão.  

O alinhamento dos processos de trabalho interno e da estrutura organizacional 

à estratégia governamental é essencial à melhoria contínua dos serviços municipais. As 

ideias de gestão pública gerencial advindas, principalmente, da mudança do 

entendimento acerca do papel do Estado nas sociedades, trouxeram consigo propostas 

de estruturas organizacionais flexíveis e adequadas para prestar serviços públicos de 

maneira mais eficiente, eficaz e efetiva. Em uma organização da grandeza da Prefeitura 

do Município de São Paulo, com as demandas complexas da cidade e o avanço da 

tecnologia da informação e comunicação, os órgãos da Administração Pública 

Municipal buscam se reestruturar, principalmente aqueles que possuem suas 

legislações datadas de mais de uma década. Exemplos dessa necessidade de mudança 

podem ser identificados na consecução do Plano Plurianual e Programa de Metas. 

No âmbito da PMSP, a Secretaria Municipal de Gestão – SMG é o órgão 

responsável pela coordenação do alinhamento técnico da modelagem, pesquisa e 

formulação de propostas de estruturação dos órgãos municipais e por traçar diretrizes 

específicas a serem observadas pelas Secretarias em suas propostas1. 

Sendo assim, propostas que pretendam alterar estruturas organizacionais, que 

impliquem em aumento de despesa2 ou não, necessitam da aprovação da SMG. Cabe 

ainda à secretaria adequar as reorganizações de modo a “a) reduzir os custos dos 

                                                      
1
 Artigo 3º do decreto nº 47.543 de 3 de agosto de 2006. 

2
 Decreto nº 54.851, de 17 de fevereiro de 2014. 
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serviços prestados pela Administração Municipal; b) obter a contínua melhoria da 

qualidade dos serviços públicos municipais; c) dinamizar os processos de trabalho; d) 

implantar estruturas ágeis, flexíveis, eficientes e eficazes”3. 

Para atender a essa finalidade a SMG possui em sua estrutura a Coordenadoria 

de Gestão de Desenvolvimento Institucional – COGEDI, que tem por atribuições4 

propor diretrizes e políticas de desenvolvimento institucional, definindo padrões de 

procedimento, parâmetros técnicos e metodologia de trabalho. A partir destes, propõe 

alternativas organizacionais de modo a aperfeiçoar a ação pública e eliminar 

superposição, conflito e fragmentação de atribuições. Também elabora os atos legais 

de criação e reorganização da Administração Pública Municipal, em conjunto com os 

órgãos e entidades, e emite pareceres técnicos afetos à sua área de atuação. Por fim, 

tem a atribuição de manter atualizadas informações pertinentes à estrutura 

organizacional da PMSP, incluindo alterações nos organogramas e histórico de 

legislação. 

Portanto, a COGEDI é a unidade da SMG responsável por analisar as solicitações 

dos órgãos da PMSP acerca de criação de novas e alteração das estruturas existentes e 

dos assuntos relacionados aos cargos em comissão. 

A elaboração dos projetos de estruturação e reestruturação e os pareceres 

elaborados pela COGEDI são baseados no conhecimento teórico, somado ao 

conhecimento técnico especializado e acumulado ao longo dos anos, de maneira 

essencialmente prática e sistematizada. 

Desse modo, o objetivo do presente Documento Norteador é disseminar o 

conhecimento, fornecendo subsídios e instrumentos de consulta e orientação para os 

gestores dos órgãos da PMSP, publicizando boas práticas de elaboração e arranjo 

organizacional. Além disso, busca padronizar procedimentos e estabelecer diretrizes, 

de modo a promover o diálogo horizontalizado com os órgãos e agilizar a elaboração. 

Parte dos padrões pode ser encontrada em marcos teóricos e legislações 

vigentes. Outra parte advém de parâmetros técnicos e procedimentos adotados pela 

SMG que serão explicitados neste documento. 

                                                      
3
 Artigo 2º inciso XVII do Decreto n° 51.820 de 27 de setembro de 2010. 

4
 Artigo 8º do Decreto nº 54.317 de 5 de setembro de 2013. 
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Inicialmente introduz conceitos essenciais, breve explicação sobre o 

planejamento estratégico e sua relação com o arranjo organizacional, bem como a 

organização da Prefeitura do Município de São Paulo.  

O processo da modelagem organizacional é esmiuçado nos capítulos seguintes, 

contemplando o planejamento, análise e diagnóstico, a definição da situação desejada, 

bem como a realização da transição de maneira ordenada e legal. Para tanto, expõe os 

componentes do modelo teórico para a modelagem de um órgão e traz diretrizes e 

orientações gerais e instruções de formalização.  

Ao final do documento encontram-se os modelos de anexo de cargos de 

provimento em comissão, as tabelas de estimativa de impacto orçamentário-financeiro 

e de demonstrativo de adequação orçamentária e os modelos para declaração de 

impacto orçamentário-financeiro emitida pelo titular da Pasta. Além disso, são 

apresentados leis e decretos de referência. 
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CAPÍTULO I – NOÇÕES BÁSICAS DE MODELAGEM ORGANIZACIONAL 

Com o intuito de facilitar a compreensão dos elementos que envolvem a 

modelagem das estruturas organizacionais públicas, a primeira parte traz conceitos 

gerais e específicos relacionados ao assunto. 

1. Conceitos gerais 

 Estrutura organizacional 

Arranjo hierárquico e relacional de unidades organizacionais. 

São os diversos relacionamentos entre os membros da organização, incluindo 

os de autoridade e subordinação, como representados no organograma. 

 

 Organograma 

Representação gráfica da relação entre as unidades do órgão, da forma de 

agrupamento e da amplitude de controle. 

 

 Modelagem organizacional 

É o processo que promove a coerência, de maneira sistêmica, entre: 

 objetivos ou os propósitos da organização; 

 padrões de divisão e processos de trabalho; 

 unidades e as pessoas que vão desempenhar as tarefas. 

Especificamente para a administração pública deve-se acrescentar: 

 prestação de serviços aos cidadãos; 

 limites estabelecidos pelos marcos legais; 

 compromisso da agenda estratégica do governo. 

 

 Processos de trabalho 

Ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com 

começo, meio e fim claramente identificados com determinado objetivo. 
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2. Conceitos específicos 

 Área fim 

Atividade que identifica a área de atuação da organização, na qual são 

desenvolvidos processos de trabalho que promovem o alcance do objetivo do órgão. 

 

 Área meio 

Realiza processos de trabalho de apoio à área fim, oferecendo suporte 

administrativo e técnico. 

 

 Unidades 

Estruturas formais que compõem os órgãos da Administração Pública 

Municipal. 

 

 Níveis hierárquicos 

Posicionamento das unidades dentro da estrutura organizacional dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal. 

Cada unidade tem uma disposição hierárquica própria, em relação ao conjunto 

da estrutura à qual se integra. 

 

 Atos normativos 

São considerados atos normativos de estrutura organizacional formal: 

 Leis; 

 Decretos; 

 Portarias, em acordo com o Decreto nº 47.543/2006. 

E atos normativos de estrutura organizacional informal: 

 Portarias; 

 Comunicados; 

 Ordem interna; 

 Resoluções. 
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 Atribuições 

Funções que cabem a determinado órgão/unidade cumprir, da qual decorrem 

atividades afins a serem desenvolvidas, estabelecidas em lei ou decreto. 

Derivam da finalidade do órgão, e a ela são intimamente ligadas. 

 

3. Planejamento estratégico 

A organização das estruturas da PMSP deve levar em consideração as 

estratégias e metas estabelecidas pela gestão e pelos planos setoriais. Nesse sentido, 

para reestruturar os órgãos municipais, o primeiro passo é entender seus objetivos, o 

planejamento já elaborado e o seu papel integrado ao todo. Esse entendimento deve 

guiar a reestruturação, como um norte do que deve ser buscado com o arranjo e a 

modelagem que virão a seguir.  

O planejamento estratégico identifica qual a razão de ser da organização, o 

futuro pretendido por ela, bem como o direcionamento das ações e atividades para o 

alcance da situação desejada, envolvendo a análise das variáveis ambientais internas e 

externas. 

Para tanto, são definidas estratégias, entendidas como sendo a variável 

ordenadora que estabelece o conjunto de propósitos e resultados desejados 

condicionando os meios adotados para o alcance dos objetivos da organização. 

Sendo assim, a estrutura, o arranjo hierárquico e relacional de unidades 

organizacionais, deve se adequar ao planejamento estratégico da organização, 

juntamente a outros elementos – sistemas organizacionais, processos de trabalho e 

quadros de pessoal – para promover os resultados traçados. 

O planejamento estratégico é importante para a eficiência da reestruturação, 

pois permite definir a missão, a visão e os valores da organização, podendo se dar de 

diferentes formas e metodologias. Entretanto, não é obrigatório para o processo de 

modelagem, desde que o órgão identifique seus objetivos com clareza e os publicize 

para que toda a organização os conheça e oriente seus processos de trabalho. 

O Programa de Metas e os instrumentos de planejamento Plano Plurianual, Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, com suas múltiplas 
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dimensões, apresentam-se como desafio e referência de atuação, por demandarem a 

ampliação da capacidade de gestão da Prefeitura, impactando em modelos mais 

adequados de seus órgãos para o cumprimento das metas apresentadas. 

Planos e programas dessa natureza demandam reorganização de boa parte da 

Administração Pública Municipal, atualizando estruturas e processos   

 

4. Organização da PMSP 

A Administração Pública Municipal, conforme artigo 80 da Lei Orgânica do 

Município – LOM, constitui-se pela Administração Direta, atualmente composta por 54 

órgãos – 22 secretarias e 32 prefeituras regionais– e pela Administração Indireta com 

20 entidades – seis autarquias, nove sociedades de economia mista, duas empresas 

públicas e três fundações públicas – conforme organograma abaixo. 
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Figura 1– Organograma da Prefeitura do Município de São Paulo 

 

 

Fonte: SMG/COGEDI. Janeiro de 2017 

 
Quadro 1 - Órgãos da administração direta da PMSP por natureza do trabalho e 
denominação 

Natureza do 

Trabalho 

Secretarias Municipais 

Prefeituras Regionais 

Fim 

Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS 

das Prefeituras Regionais – SMPR 

Cultura – SMC 

Trabalho e Empreendedorismo – SMTE 

Urbanismo e Licenciamento – SMUL 

Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC 

Educação – SME 

Esportes e Lazer– SEME 
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Habitação – SEHAB 

Serviços e Obras – SMSO 

Pessoa com Deficiência – SMPED 

Relações Internacionais – SMRI 

Saúde – SMS 

Segurança Urbana – SMSU 

Mobilidade e Transportes – SMT 

Verde e do Meio Ambiente – SVMA 

Prefeituras Regionais – PR  

Meio 

Inovação e Tecnologia – SMIT 

Desestatização e Parcerias – SMDP 

Fazenda – SF 

Gestão – SMG 

Governo – SGM 

Justiça – SMJ 

Elaboração: SMG/COGEDI – Janeiro de 2017 

 

Alguns órgãos da PMSP possuem vários níveis hierárquicos como mostrado na 

Figura 2 – Estrutura Organizacional, abaixo. Esse fracionamento vertical tem sido 

extinto nas reestruturações recentes, de maneira que atualmente 81% dos órgãos da 

administração direta possuem até quatro níveis hierárquicos, graças aos esforços 

envidados de forma a padronizar as estruturas das Secretarias, Prefeituras Regionais, 

Autarquias e Fundações com essa configuração. 
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Figura 2 – Estrutura Organizacional 

 

Elaboração: SMG/COGEDI 

 

A estrutura de até quatro níveis hierárquicos evita a obsolescência no curto e 

médio prazo e possibilita flexibilidade para o gestor do órgão, pois permite que o 

trabalho nas divisões seja dividido em equipes, sem a criação de unidades em níveis 

hierárquicos abaixo, podendo-se alterar as conformações dessas equipes de acordo 

com a necessidade. 

Por sua vez, a relação entre os postos de comando das estruturas em 

organizações públicas, os quais correspondem a cargos em comissão ou funções de 

confiança, na PMSP se dá, em geral, de acordo com a Figura 3 – Estrutura 

organizacional e respectiva referência dos cargos em comissão, abaixo. 
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Figura 3 – Estrutura Organizacional e respectivo símbolo/referência dos cargos em 

comissão 

 

Elaboração: SMG/COGEDI  

 

Vale ressaltar que as estruturas organizacionais da PMSP devem ser pensadas 

em contexto de diversos fatores, dentre eles a territorialização, a descentralização, a 

desconcentração e a prestação de serviços a toda a cidade, priorizando regiões de 

menor infraestrutura. 

Para se ter uma ideia da dimensão e complexidade do município, em 2015, 

haviam mais de 7.000 equipamentos distribuídos entre todas as regiões da cidade e 

gerenciados direta ou indiretamente, por meio de contratos de gestão, convênios e 

termos de colaboração, pelas secretarias e prefeituras regionais. 

O desafio se torna ainda maior quando se leva em consideração toda a 

extensão do território e as desigualdades existentes, conforme representado nos 

mapas a seguir. 
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Figura 4 – Mapa das Prefeituras Regionais de São Paulo Figura 5 – Mapa do IDH por Prefeitura Regional de São Paulo 

Elaboração: SMG/COGEDI 
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SME 
SMS 

SEME 

SMADS 

SMC 
SVMA 

Figura 6 – Mapa de Equipamentos da PMSP por órgão 

Elaboração: SMG/COGEDI 
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Figura 7 – Mapa dos 96 distritos por densidade demográfica 
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CAPÍTULO II – PENSANDO A REESTRUTURAÇÃO 

A modelagem organizacional é uma ferramenta de gestão que permite, de 

forma contínua e coerente, estruturar e alinhar os objetivos e os propósitos da 

organização, com a divisão do trabalho, as unidades e as pessoas que nela interagem, 

de modo a ajustá-la às mudanças necessárias.  

Deve ser formulada de maneira a se articular com o planejamento estratégico 

do órgão, fazendo a ponte entre as estratégias e sua implementação, levando em 

consideração a legislação, a estrutura, os processos, os quadros e os sistemas 

informacionais. 

 

1. Motivos da mudança 

A mudança organizacional pode ser motivada por diversos fatores, agrupados 

em três tipos: 

 

 Obrigação ou exigência – decorre de alterações para as quais o órgão 

precisa obrigatoriamente se adequar: 

 adoção de novos padrões; 

 alteração de regras e legislação; 

 cisões, fusões e incorporações de órgãos ou unidades. 

 

 Percepção interna – é condicionada por meio de questões que afetam 

internamente o órgão: 

 sobreposição de atribuições entre suas unidades; 

 recomendações de auditorias; 

 revisão de processos de trabalho que descortinam possibilidades de 

racionalização de estruturas; 

 implantação de sistemas informacionais que tornam atribuições 

obsoletas. 

 

 Percepção externa – resulta de razões que são externas ao órgão: 
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 demandas oriundas da sociedade civil organizada e que para atendê-las 

faz-se necessária a reestruturação; 

 eventos contingenciais que exigem novas configurações internas para 

adequação de atendimento ou prestação de serviços. 

 

2. Processo da modelagem 

Depois de identificada a necessidade de realizar a mudança organizacional, 

inicia-se o processo de modelagem, que envolve diversas pessoas, atividades e tempo 

para ser realizado. Ele se dará por meio das seguintes etapas: 

1 – Planejamento do processo de modelagem; 

2 – Análise e diagnóstico da situação atual; 

3 – Elaboração da nova estrutura; 

4 – Formalização; 

5 – Implantação e avaliação. 

    

3. Planejamento do processo de modelagem 

O planejamento é a fase que antecede a modelagem e tem como objetivo 

organizar e arquitetar a reestruturação propriamente dita. Consiste em etapas que 

auxiliarão no processo, facilitando e possibilitando a sua consecução. 

 

3.1 Equipe 

Em primeiro lugar, é essencial a formação da equipe encarregada pelo processo 

de modelagem, inclusive pelo seu planejamento. Dessa forma, a definição dos 

membros da equipe deve acontecer logo no início. 

Os participantes da equipe devem responder ao gabinete do órgão e são 

responsáveis por planejar, implementar e avaliar todas as etapas do processo. 

A comunicação da modelagem também é papel dos membros dessa equipe. 

São eles os interlocutores entre a cúpula e a organização, devendo manter a clareza e 

a transparência. 
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A equipe deve contar com integrantes comprometidos e engajados com a 

mudança organizacional, que possam se dedicar, preferencialmente, em tempo 

integral, garantindo fluidez e continuidade ao processo. 

É importante também que a equipe seja composta por pessoas com bom 

relacionamento interpessoal e que detenham visão global do órgão e do respectivo 

planejamento estratégico, a fim de adequar a modelagem organizacional à missão e 

aos valores da organização. 

A participação de um integrante da cúpula na equipe é desejável para validar o 

processo e afirmar o comprometimento da chefia com a modelagem. 

 

3.2 Ferramentas de planejamento 

Órgãos públicos tem lançado mão de inúmeras ferramentas de planejamento 

utilizadas em empresas que, adaptadas aos cenários do setor público, têm se mostrado 

eficientes na definição de planos de ação, tomada de decisão e avaliação da 

implantação de políticas públicas. 

Como exemplo podemos citar a análise SOWT, a matriz GUT e a matriz BASICO 

como úteis na compreensão, resolução e priorização de problemas. 

A análise SWOT consiste no reconhecimento das forças (strenghts), fraquezas 

(weaknesses), oportunidades (opportunities) e ameaças (threats). O estudo dessas 

dimensões contribui para a elevação do grau de motivação para a mudança e para a 

posterior elucidação dos objetivos e estratégias. 

Nesse sentido, é um instrumento que pode ser utilizado para obter o panorama 

do órgão tanto no ambiente interno como no ambiente externo e ainda fornecer 

análise preliminar da estrutura vigente. 

Conhecer a situação atual do órgão é preciso para identificar os pontos 

positivos e negativos. Analisar o contexto em que a organização está inserida 

possibilita a compreensão do que precisa ser alterado e aprimorado para que os 

objetivos principais sejam alcançados. 

A seguir, a Figura 8 – Diagrama de Análise SWOT mostra a matriz da análise 

SWOT. Em cada quadrante devem ser elencados os fatores que auxiliam na 

compreensão do cenário no qual a organização está inserida, direcionando onde a 

intervenção deve se dar. 
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Figura 8 – Diagrama de Análise SWOT 

 

Fonte: Wikimedia Commons 

 

A priorização na resolução de problemas e a definição dos planos de ação 

podem ser visualizados, dentre tantas outras técnicas de gestão, nas matrizes GUT 

(Gravidade, Urgência e Tendência) e BASICO (Benefício, Abrangência, Satisfação, 

Investimento, Cliente, Operacionalidade), com ampla bibliografia.  

 

3.3 Identificação dos objetivos 

Essa etapa do planejamento, em conjunto com a identificação das estratégias 

na próxima etapa, é fundamental, pois guia o restante do processo. 

Os objetivos são o “alvo ou a situação que se pretende alcançar com a 

modelagem” (MINAS GERAIS, 2009), ou seja, o norte da reestruturação. Aqueles que 

participam do planejamento, implementação e avaliação da mudança organizacional 

devem ter em mente sua conquista. Sendo assim, precisam ser definidos detalhada e 

claramente. 

Para facilitar a identificação dos objetivos, pode-se elencar os pontos fracos da 

organização e situações que precisam ser melhoradas, traçando em seguida suas 

possíveis causas e soluções. 
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Pontos fracos  Causas  Soluções/Objetivos da modelagem 

 

3.4 Identificação das estratégias 

As estratégias são os meios utilizados pelos quais se alcança os objetivos, isto é, 

como o órgão irá atingir os objetivos definidos. Devem ser detalhadas de forma clara e 

prática, devendo ser disseminadas e conhecidas pela equipe responsável pelo processo 

de modelagem. 

Para a sua implementação, as estratégias desdobram-se em atividades, para as 

quais é necessário prever: 

 Prazo de início e término; 

 Responsáveis; 

 Recursos humanos, financeiros e materiais; 

 Resultados finais. 

As estratégias não podem ser totalmente rígidas, uma vez que precisam se 

adaptar a imprevistos decorrentes dos ambientes interno e externo. 

 

3.5 Plano de ação 

Ao final das etapas anteriores e como último passo para o planejamento do 

processo de modelagem, deve ser elaborado o plano de ação contendo:  

 Atividades a serem executadas de acordo com objetivos e estratégias, 

indicando seus respectivos responsáveis; 

 Cronograma de atividades; 

 Estabelecimento de metas para as ações; 

 Prioridade das ações; 

 Validação da cúpula do órgão. 

 

4. Análise e diagnóstico da situação atual 
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4.1 Ferramentas de análise 

Depois de realizado o planejamento do processo de modelagem, a equipe 

responsável deve buscar e compilar ferramentas úteis e necessárias para a análise e o 

diagnóstico da situação atual. 

A seguir são apresentadas as principais ferramentas para a obtenção da visão 

global do órgão. 

 

 Levantamento de dados 

Consiste em resgatar e pesquisar documentos elaborados no próprio órgão – é 

comum que já existam propostas antigas de reestruturação que não saíram do papel – 

ou documentos resultantes de consultorias externas.  

 

 Legislação 

Levantamento dos atos normativos municipais vigentes, inclusive suas 

alterações, que dizem respeito à estrutura formal e atribuições do órgão. Esses, por 

sua vez, nem sempre correspondem ao atual funcionamento, identificando possíveis 

estruturas informais.  

A partir desse levantamento, deve-se confrontar a estrutura formal/legal com a 

forma de funcionamento, identificando as unidades que necessitam ser formalizadas. 

 

 Benchmarking 

A metodologia de Benchmarking diz respeito a pesquisas em órgãos 

reconhecidos como casos de sucesso com intuito de realizar comparações e identificar 

caminhos para a melhoria da organização. O estudo comparativo é útil para a troca de 

experiências e para a apresentação de possibilidades de ação. 

 

 Questionários 

O questionário permite o levantamento de informações detalhadas sobre as 

atribuições das unidades e pode ser aplicado a grande número de pessoas. As 

perguntas devem ser claras, objetivas, neutras e de fácil compreensão, podendo ser 

discursivas (abertas) ou de múltipla escolha (fechadas). 
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O custo reduzido, a facilidade de aplicação e a capacidade de envolver grande 

número de pessoas são vantagens do questionário. Além disso, a possibilidade de 

anonimato permite respostas mais condizentes com a realidade, uma vez que quem 

responde ao questionário se sente mais à vontade para expor suas impressões. 

 

 Entrevistas 

A entrevista é uma ferramenta com custo elevado utilizada para um grupo 

reduzido, mas que possibilita flexibilidade e dinamismo.  

A escolha dos entrevistados deve levar em conta o nível hierárquico, o grau de 

envolvimento destes com o problema e a sua disponibilidade. 

Por conter respostas detalhadas e, em alguns casos, mais longas, a entrevista 

requer tempo para consolidação das respostas. 

 

 Reuniões  

São muito utilizadas na PMSP e consistem na reunião de atores chave ou 

representantes do órgão para discussão e tomada de decisão acerca do processo de 

modelagem organizacional. Podem acontecer de maneira sistemática e recorrente ou 

esporádica, inclusive com a presença de profissionais da Coordenadoria de Gestão de 

Desenvolvimento Institucional da Secretaria Municipal de Gestão. 

A vantagem é o envolvimento e o confronto de ideias e opiniões, alinhando o 

processo de modelagem, o que favorece a sua implementação. A desvantagem é que, 

se não bem conduzida, a reunião pode ter seu foco desviado, além de requerer 

disponibilidade de tempo de todos os envolvidos. 

 

4.2 Diagnóstico 

A partir dos subsídios acumulados, do planejamento estratégico e das 

ferramentas de análise, o processo de reestruturação avança para a etapa analítica, 

em que se faz o diagnóstico da situação atual do órgão. 

Para realizar essa análise por meio de metodologia simples, propõe-se exercício 

de responder a quatro perguntas básicas sobre as atribuições e o funcionamento do 

órgão. As respostas permitirão conhecer com profundidade o objeto da modelagem, 

para além das atribuições prescritas nos diplomas legais. 
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 O que faz hoje? 

Essa pergunta objetiva responder quais atividades o órgão desempenha 

atualmente. Devem ser listadas as atividades formais, isto é, atribuições estabelecidas 

por lei ou decreto, e as informais, que são atividades realizadas não definidas em ato 

normativo, mas que por força de novas demandas foram sendo incorporadas ao longo 

do tempo. 

 

 O que precisa continuar fazendo? 

Nesse momento, busca-se entender quais atividades formais e informais se 

coadunam com o escopo de atuação do órgão e devem continuar a ser executadas. É 

preciso considerar se essas atividades estão organizadas e são realizadas 

adequadamente ou se precisam ser aprimoradas. 

Para responder a essa pergunta deve se considerar o objetivo central do órgão 

e as atividades que precisam ser formalizadas. 

 

 O que faz e não precisa ser feito? 

Com essa pergunta serão listadas as atividades realizadas atualmente, mas que 

não se encaixam no escopo de atuação e no objetivo do órgão ou, ainda, se tornaram 

obsoletas ou caíram em desuso. Tais atividades devem deixar de ser feitas ou, se for 

preciso, ser transferidas para outros órgãos caso sejam a esses relacionadas – nesse 

caso é preciso identificar qual órgão irá recebê-las. 

 

 O que não faz e precisa ser feito? 

Resta entender quais atividades não são realizadas, mas já foram identificadas 

como necessárias e que merecem adequações das estruturas existentes ou criação de 

novas para que sejam executadas. 

Nessa fase devem ser consideradas as atribuições estabelecidas por ato 

normativo em vigor e a existência de sobreposição de atribuições entre unidades 

internas e/ou com demais órgãos da PMSP. 
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Esse diagnóstico permite conhecer as atividades afetas ao órgão, agrupando-as 

conforme a área temática e consolidando, de forma coerente com os objetivos e 

metas definidas, o (re)desenho da estrutura organizacional parcial ou como um todo. 

 

 Diagrama 

Para auxiliar na compreensão da situação atual e nas respostas das perguntas 

acima, pode-se preencher o diagrama a seguir. 

 

 

Figura 9 – Diagrama de Análise das Atribuições 

 

 
Fonte: Prof. Alexandre Piero 
Elaboração: SMG/COGEDI 

 

No quadrante 1 são elencadas as atividades desenvolvidas pela unidade ou 

órgão, porém não são necessárias, exigindo intervenção de modo a extingui-las ou 

destiná-las a unidades do mesmo órgão ou externo.  

O quadrante 4 representa atividades que não são feitas e são necessárias, onde 

é preciso intervir com a adequação do arranjo organizacional para realizá-las. 
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As atividades dos quadrantes 2 e 3 podem sofrer adequações caso o redesenho 

das demais assim determine. Ou seja, no caso das atividades do quadrante 2 deve-se 

analisar a possibilidade de aperfeiçoamento das mesmas, enquanto que para aquelas 

listadas no quadrante 3 deve-se adequar a legislação a fim de eliminá-las das 

atribuições legais do órgão. 

As unidades cujas atividades serão eliminadas devem ser extintas ou 

transformadas de forma que não restem dúvidas a respeito da nova configuração do 

órgão. 

Essas alterações devem estar previstas no ato normativo. 

 

4.3 Decisão da mudança 

Depois de realizar a análise da situação atual, será possível identificar quais 

mudanças devem ser realizadas. Ainda assim, alguns elementos devem ser levados em 

consideração para tomada de decisão: 

 A amplitude da mudança, ou seja, se a reestruturação será total ou parcial, 

levando em consideração os objetivos da modelagem e o diagnóstico da 

situação atual; 

 O tempo político para que a implementação do novo modelo não corra o 

risco de descontinuidade; 

 A governabilidade a fim de se avaliar as condições de formulação e 

implementação da reorganização planejada; 

 A disponibilidade de recursos humanos, financeiros e materiais para 

formular e implementar a mudança. 

 

5.  Elaboração da nova estrutura 

5.1 Elementos de modelagem 

O processo de modelagem trata da definição das estruturas organizacionais 

necessárias para atingir metas e objetivos preestabelecidos e aumentar a eficiência 

nos processos e fluxos de trabalho. O ambiente diversificado, complexo e dinâmico das 

organizações influencia diretamente no alcance de seus objetivos, de modo que as 
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teorias de modelagem organizacional surgem da necessidade de se adaptarem a esse 

contexto. 

Tendo como base o modelo de estrutura de Mintzberg representado pela 

Figura 10 – Modelo de arquitetura com os cinco blocos essenciais da modelagem, 

Martins e Marini (2006) apresentam no Guia de Modelagem de Estruturas 

Organizacionais, o desenho organizacional formado por cinco blocos que determinam 

a ordem de modelagem. Primeiro deve-se modelar o nível operacional, depois as áreas 

de suporte técnico e administrativo, em seguida deve ser realizada a modelagem da 

cúpula e por fim da linha intermediária. Ou seja, dimensiona-se cada bloco a partir do 

nível operacional. Abaixo, um breve resumo de como os blocos são compostos e 

sugestões de sua modelagem. 

 

Figura 10 – Modelo de arquitetura com os cinco blocos essenciais da modelagem 

 

Fonte: MARTINS, Humberto; MARINI, Caio. Guia de Modelagem de Estruturas Organizacionais. São 
Paulo: Fundap, 2006. 

 

 

 Núcleo operacional 
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Encarregado dos processos finalísticos, age segundo a estratégia da 

organização para alcançar os resultados definidos. Nível mais básico da estrutura, 

diretamente ligado ao core business do órgão e responsável pela entrega dos produtos 

finais. Pode, eventualmente, estar fora da estrutura, por meio de terceirização ou 

parcerias. 

 

Modelagem 

No processo de modelagem desse bloco pode-se pensar em áreas diferenciadas 

pelos produtos/serviços ou processos que ali ocorrem, ou pela região e beneficiários 

dos serviços públicos, ou ainda pelos temas e questões envolvidas naquele órgão. É 

importante garantir, apesar das áreas estarem divididas em unidades organizacionais 

diferentes, que estejam integradas e articuladas com a estratégia, de maneira a tornar 

os processos de trabalho finalísticos fluidos e eficientes. Deve ser o primeiro bloco a 

ser modelado. 

 

Exemplos na PMSP 

Escolas, Unidades Básicas de Saúde - UBS, Hospitais, Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS, equipamentos de cultura, praças de atendimento, centros de 

esporte, Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, Centros de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS, Centros de Referência Especializado de 

Assistência Social para População em Situação de Rua – CENTRO POP. 

 

 Suportes 

 Administrativo 

Responsável pela gestão de insumos e sistemas de trabalho que servirão de 

apoio para os processos finalísticos. Dá suporte a todos os níveis e coordena as 

atividades administrativas, financeiras, de recursos humanos e de tecnologias da 

informação e comunicação (TICs). 

 Técnico 

Responsável pela definição de procedimentos técnicos, desenvolvimento 

institucional, planejamento, coordenação e controle, assessorando os chefes e as 

próprias unidades no andamento dos processos e na tomada de decisões estratégicas.  
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Modelagem 

Essa área pode estar mais articulada com a cúpula ou com o núcleo operacional 

da organização, sem a necessidade de criação de unidade para cada processo do 

suporte.  Costumam seguir padrão semelhante e, de maneira geral, devem ser 

estruturados em departamentos centrais do órgão, por questões de escala e coesão. 

 

Exemplos na PMSP 

Suporte Administrativo: Coordenadorias de Administração e Finanças, 

Assessorias de Informática. 

Suporte Técnico: Assessorias Técnicas, Assessorias Jurídicas, Áreas de 

Planejamento. 

 

 Cúpula 

A função da cúpula é coordenar os demais blocos e as unidades da organização, 

ou seja, promover a governança, de modo a realizar a missão e alcançar as metas e 

objetivos. Também estabelece relações com o ambiente externo em nível institucional, 

sendo responsável pela interlocução com outros órgãos. 

 

Modelagem 

O formato é definido pelo modelo de governança, ou seja, pode ser composto 

por uma instância executiva – executivos com mandatos – ou deliberativa – conselhos, 

comitês, assembleias. A combinação e hierarquização dessas instâncias delimitarão os 

contornos da cúpula. 

De maneira geral, a divisão das funções diretivas se dará de acordo com as 

áreas do órgão, com a definição de pessoal de apoio técnico e de assessoria, 

geralmente inclusos em um gabinete. 

 

Exemplos na PMSP 

Gabinetes das Secretarias e Prefeituras Regionais, Conselhos de Saúde, de 

Educação, de Assistência Social e da Administração Indireta. 
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 Linha intermediária 

Estrutura de organização que favorece a integração horizontal e vertical, ou 

seja, leva a estratégia ao núcleo operacional, leva a realidade deste para a cúpula e 

comunica-se com as demais áreas do órgão. Assim, alinha a estratégia de sua unidade 

à global da organização, gerindo os recursos alocados por meio da definição de regras, 

planos e projetos que devem ser implementados. É composta pelos cargos de chefia e 

direção abaixo da cúpula. 

Modelagem 

Último bloco a ser modelado. Os critérios de diferenciação devem se encaixar 

com os critérios utilizados na modelagem do núcleo operacional e da cúpula, levando-

se em consideração a natureza da organização, a cultura organizacional e o estilo 

gerencial da cúpula, do núcleo operacional e da própria linha intermediária. 

Idealmente, a linha intermediária deve ser a mais enxuta possível, em busca de mais 

funcionalidade, agilidade e melhor qualidade da informação.  

 

Exemplos na PMSP 

Coordenadorias, Departamentos Técnicos e Coordenadorias Regionais de 

Saúde, Diretorias Regionais de Educação. 

 

5.2 Diretrizes para o novo modelo 

A partir dos resultados obtidos com as etapas anteriores, o próximo passo é 

pensar e definir a nova estrutura organizacional, que deve ser:  

 Ágil no atendimento às demandas; 

 Focada nas metas e resultados; 

 Estável, para garantir o desempenho contínuo e sistemático das atividades; 

 Flexível, para que a tomada de decisões se dê em ambiente ágil e dinâmico, 

evitando a obsolescência no curto e médio prazo. 

 

A nova estrutura deve estar integrada às ações e programas de governo e 

promover a intersetorialidade para que sejam alcançados as metas e os resultados 

definidos pela gestão e impedir duplicidade e sobreposição de atividades entre os 

órgãos. 
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Além disso, é preciso priorizar as áreas “fim” do órgão para o seu melhor 

funcionamento, o que envolve a aproximação de estruturas com atribuições voltadas à 

mesma área temática, de maneira coerente à subordinação, e também dimensionar as 

áreas “meio”, de forma centralizada e coesa, considerando as tecnologias da 

informação e a racionalização dos processos como fatores auxiliares. 

Deve-se, por fim, definir as atribuições, prever os postos de direção e 

assessoramento, lembrando-se de destinar um gestor para cada órgão criado ou 

reestruturado.  

É necessário, ainda, apontar a estrutura de destino do pessoal, dos bens 

patrimoniais, dos serviços, dos contratos, dos cargos em comissão e das atribuições 

das unidades extintas, bem como calcular o impacto orçamentário, no caso de criação 

e/ou alteração de provimento dos cargos em comissão, e de qualquer demanda que 

implique em acréscimo de despesa. 

 

5.3 Construção do novo modelo 

A nova estrutura poderá ser melhor compreendida por meio da construção do 

organograma, que é a representação gráfica da relação entre as unidades do órgão, da 

forma de agrupamento e da amplitude de controle, ou seja, é a “fotografia” da 

hierarquia, da departamentalização orgânica e da divisão de atividades da organização, 

bem como demonstra as relações de subordinação e vinculação. 

O organograma servirá de base para a elaboração do texto do diploma legal e 

não será publicado no diário oficial. 

 

 Orientações para a construção do novo modelo 

 

Gerais 

 Definir atribuições do órgão; 

 Dispor hierarquicamente todas as unidades do órgão; 

 Prever os postos de direção e assessoramento – destinar o gestor para 

cada unidade criada/reestruturada; 

 Cada unidade é representada por uma “caixinha” específica e deve 

subordinar-se hierarquicamente a apenas uma unidade organizacional; 
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Os gabinetes nas Coordenadorias e Departamentos do 2º nível 

hierárquico estão em estudo pela SMG 

 Reduzir ao máximo o número de “caixinhas”. 

 

Staff 

 O Gabinete do Secretário deve ser uma unidade organizacional restrita à 

assessoria direta e imediata ao dirigente máximo do órgão; 

 Atividades e funções características de assessoramento/staff devem 

estar em estruturas ligadas ao Gabinete do Secretário, tais como 

Assessorias do Gabinete; 

 Criar o Gabinete do Secretário com Chefia de Gabinete e Assessorias 

Técnica e Jurídica; 

 Cautela com o número de assessorias - cada uma deve ter um cargo de 

Chefe de Assessoria Técnica de ref. DAS 14; 

 Não existe a unidade “Secretário-Adjunto”, o cargo de Secretário-

Adjunto deve ser lotado no Gabinete do Secretário; 

 Assessorias não possuem estruturas subordinadas. 

 

Linha 

 Coordenadorias e Departamentos ligados diretamente à Secretaria 

devem ter atividades e funções características de execução/linha; 

 Somente Coordenadorias e Departamentos ligados diretamente à 

Secretaria, ou seja, do 2º nível hierárquico devem ter Gabinete; 

 Os cargos de assessor destinados aos Coordenadores e Diretores de 

Departamento devem ser lotados nos respectivos gabinetes, sem 

previsão da “caixinha” de Assessoria; 

 As estruturas subordinadas padrão são: 

Coordenadorias - Departamentos e Divisões; 

Departamentos – Divisões. 
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Órgãos colegiados 

 Todos os órgãos colegiados devem constar vinculados na estrutura 

básica do órgão 

 A criação de conselhos pode ser feita por decreto, desde que não haja 

previsão de remuneração aos seus conselheiros, ou situação que 

acarrete impacto orçamentário, condições estas para projeto de lei 

 Todas as entidades da administração indireta devem constar vinculadas 

à estrutura básica do órgão 

 A criação de entidades da administração indireta somente pode ser feita 

por lei 

 

Disposições finais 

 Prever a destinação do pessoal, bens patrimoniais, cargos em comissão 

e atribuições dos órgãos reestruturados ou extintos; 

 Transferência de unidades quando for o caso; 

 Calcular impacto orçamentário, caso haja criação de cargos ou alteração 

de provimento – somente por lei. 

 

Segue exemplo de organograma com respectivos cargos em comissão de 

chefia: 

Figura 11 – Modelo de organograma 

 

 

Elaboração: SMG/COGEDI 
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Os cargos em comissão devem ser destinados à chefia e às assessorias das 

unidades, obedecendo aos padrões de denominação e referência de vencimento, 

conforme Quadro 2 – Quadro de correspondência de estruturas de linha, denominação 

de cargos e referência e Quadro 3 – Quadro de correspondência de estruturas de 

assessoria, denominação de cargos e referência, a seguir: 

 

Quadro 2 – Quadro de correspondência de estruturas de linha, denominação de cargos 
de chefia e referência 
 

Estrutura de linha 
Denominação dos 

cargos de chefia 
Referência 

Coordenadoria Coordenador DAS 15 

Departamento 

Supervisão 

Coordenação 

Diretor de Departamento Técnico 

Supervisor Geral 

Coordenador Geral 

DAS 14 

Divisão Técnica 

Supervisão Técnica 

Diretor de Divisão Técnica 

Supervisor Técnico II 
DAS 12 

- Coordenador DAS 10 

     Elaboração: SMG/COGEDI 

 
Quadro 3 – Quadro de correspondência de estruturas de assessoria, denominação de 
cargos e referência 
 

Estruturas de assessoria 
Denominação dos 

cargos de Assessoria 
Referência 

 Assessor Especial DAS 16 

 Assessor Especial DAS 15 

 Assessor Especial 

DAS 14 Assessoria Jurídica 

Assessoria Técnica 

Chefe de Assessoria Jurídica 

Chefe de Assessoria Técnica 

 Assessor Técnico III DAS 13 
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 Assessor Técnico II DAS 12 

 Assessor Técnico I DAS 11 

  Assessor II DAS 10 

 Assessor I DAS 9 

Elaboração: SMG/COGEDI 

Os cargos públicos são de naturezas diversas e possuem diferentes exigências 

de provimento para ingresso, todas estabelecidas em legislação específica. O resumo 

abaixo refere-se aos cargos públicos na PMSP: 

 

 Cargos efetivos – organizados em carreiras com exigência de concurso 

público para seu provimento 

 Cargos em comissão de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito – 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito; 

Livre provimento em comissão pelo Prefeito, dentre servidores. 

 Cargos em comissão e funções de confiança de livre nomeação e 

exoneração pelo Prefeito – Livre provimento em comissão pelo Prefeito, 

dentre integrantes de carreira. 

 

O Quadro 4 – Equivalência de cargos e funções de chefia correlatos e o Quadro 

5 – Equivalência de cargos e funções de assessoria correlatos, abaixo, mostram a 

equivalência entre os cargos em comissão e as funções de confiança na PMSP. 
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Quadro 4 – Equivalência de cargos e funções de chefia correlatos 

 

Fonte: SMG/COGEDI 

 

 

Quadro 5 – Equivalência de cargos e funções de assessoria correlatos 

 

Fonte: SMG/COGEDI 
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Os cargos em comissão e as funções de confiança só podem ser utilizados para 

as funções de chefia, direção e assessoramento, enquanto que os cargos efetivos são 

aqueles destinados a funções técnicas e administrativas. Dessa maneira, após o 

levantamento da distribuição do quadro de cargos em comissão do órgão deve-se 

priorizar a alocação dos cargos de chefia, estudar a possibilidade de remanejamento, 

bem como analisar a possibilidade de criação ou de extinção de cargos vagos ou 

desnecessários, se projeto de lei. 

 

5.4 Adequação de estruturas 

Após a definição do novo modelo e respectivos cargos em comissão, é 

necessário adequar as estruturas que serão alteradas de acordo com as seguintes 

possibilidades: 

 

 Criação de estruturas 

 Para novas atribuições; 

 Para atribuições já existentes com ampliação ou diminuição de escopo, 

cuja unidade responsável receberá cargo de chefia com referência 

diversa da atual; 

 Para atribuições já existentes, advindas de atuais estruturas, que serão 

distribuídas para outra unidade de mesma referência de cargo de 

chefia; 

 Prever sempre o posto de comando correspondente. 

 

 Extinção de estruturas 

 Quando atribuições estiverem obsoletas ou desnecessárias; 

 Quando unidade estiver inoperante; 

 Destinar para outra unidade as atribuições atuais, caso ainda sejam 

necessárias, além de postos de comando e assessoramento, servidores, 

bens patrimoniais, contratos e serviços, recursos orçamentários e 

financeiros. 
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 Alteração de denominação de estruturas 

 Quando for necessário dar mais clareza na relação da denominação da 

unidade e de suas atribuições; 

 Quando atribuições forem mantidas, ampliadas, reduzidas ou 

readequadas; 

 Quando não houver alteração do escopo da unidade; 

 Somente quando mantiver a mesma referência do posto de comando. 

 

 Transferência de estruturas 

 Quando houver compatibilidade de escopo e/ou afinidade temática; 

 Sempre mantendo a mesma referência do posto de comando. 

 

Em relação a essas possibilidades, destaca-se: 

 Alteração de denominação e transferência de estruturas podem ocorrer 

concomitantemente com a mesma unidade, desde que esteja explícito no 

ato normativo; 

 Unidades não podem ser transformadas em outras de nível hierárquico 

diferente. 

 

Para melhor compreensão das alterações pelas quais o órgão irá passar a Figura 

12 – Planilha de destinação das atuais estruturas – DE PARA deve ser preenchida 

cuidadosamente, com a finalidade de contemplar todas as unidades do órgão na 

coluna da situação atual com a denominação das unidades, a legislação de criação e o 

cargo em comissão ou função de confiança correspondente ao posto de comando. Na 

coluna da ação proposta preencher de acordo com a legenda.  
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Figura 12 – Planilha de destinação das atuais estruturas – DE PARA 

 

 

Elaboração: SMG/COGEDI
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CAPÍTULO III – PASSO A PASSO DA PROPOSTA 

Este capítulo apresenta o passo a passo para formalização da nova estrutura, 

incluindo a definição do tipo de ato normativo a ser redigido, roteiros para a 

elaboração do diploma legal a depender da amplitude da modelagem – reestruturação 

total, parcial ou criação/reorganização de órgãos colegiados – e, por fim, a listagem 

dos documentos necessários para instruir o processo administrativo a ser enviado à 

Secretaria Municipal de Gestão – SMG, para análise da Coordenadoria de Gestão de 

Desenvolvimento Institucional – COGEDI. 

 

1. Definição do ato normativo 

Após a definição da estrutura, as atribuições e os cargos em comissão/funções 

de confiança do órgão devem ser dispostos em texto de legislação específica, 

conforme o tipo de reestruturação. Isso se deve ao princípio da legalidade que pauta a 

Administração Pública, ou seja, atos administrativos relativos às estruturas dos órgãos 

devem ser feitos por meio de diploma legal. 

No caso das alterações de estruturas organizacionais, o Executivo Municipal 

tem autonomia para definir como se organizar e, mesmo as que necessitem de 

autorização legislativa, são de iniciativa exclusiva do Prefeito, de acordo com o artigo 

37 da Lei Orgânica do Município. 

Na PMSP o Decreto nº 47.543, de 03 de agosto de 2006, delega aos Secretários 

Municipais a competência para dispor sobre alterações na estrutura organizacional por 

meio de portaria. 

O Quadro 6 – Resumo dos tipos de legislação utilizada para a formalização de 

criação/restruturação de unidades/órgãos da Administração Pública Municipal, abaixo, 

auxilia na escolha do tipo de ato normativo a ser adotado em cada reestruturação. 
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Quadro 6 – Resumo dos tipos de legislação utilizada para a formalização de 

criação/restruturação de unidades/órgãos da Administração Pública Municipal 

 

Tipo de legislação Alterações permitidas Amparo legal 

Lei - Criação e extinção de órgãos e 

entidades 

- Criação e extinção de cargos 

em comissão 

- Alteração de provimento de 

cargos em comissão 

- Alteração com impacto 

orçamentário e financeiro 

- Alteração de atribuições e 

competências 

- Constituição Federal de 1988 

Decreto do Prefeito - Criação e alteração de 

estruturas, desde que já exista o 

cargo em comissão de chefia e 

sem impacto orçamentário- 

financeiro 

- Alteração de lotação e/ou 

denominação de cargos em 

comissão 

- Transferência de cargos do e 

para o Quadro Específico 

- Alteração e/ou transferência 

de atribuições e competências 

- Emenda Constitucional n°32, 

de 11 de setembro de 2001 

- Decreto n° 45.751, de 4 de 

março de 2005, referente ao 

Quadro Específico 

Portaria do 

Secretário, desde que 

seja analisada pela 

SMG/COGEDI 

- Alterações de estruturas 

apenas abaixo de divisão, sem 

impacto orçamentário-

financeiro 

- Detalhamento de atribuições e 

competências de estruturas 

abaixo do nível de divisão 

- Decreto n° 47.543, de 3 de 

agosto de 2006 

Fonte: SMG/COGEDI – agosto/2016 
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2. Elementos de conteúdo do ato normativo  

O Quadro 7 – Resumo dos elementos de conteúdo dos atos normativos de 

reestruturação parcial e total dos órgãos da PMSP abaixo pretende demonstrar 

comparativamente os elementos necessários aos atos normativos de reestruturação. 

A ordem dos elementos disposta no quadro refere-se à reestruturação total, 

sendo que em reestruturação parcial a ordem de aparecimento desses elementos no 

ato normativo é a seguinte: 

 Ementa 

 Considerações 

 Introdução 

 Alterações de unidades, conforme disposto nas disposições finais do 

quadro, sendo que somente unidades criadas ou que pretendem alterar 

suas respectivas atribuições necessitam ser listadas novamente. 

 Disposições finais 

 

Além disso, o termo "elementos do ato normativo" refere-se a artigos que 

exponham sobre essa temática, não vedando o uso desses instrumentos nos atos. Por 

exemplo, apesar da possibilidade de criação de unidades em reestruturação total, esse 

item não consta marcado, pois não há necessidade de um artigo específico, visto que 

as novas estruturas constam nos artigos de estrutura básica ou de detalhamento da 

estrutura básica. 

 

Quadro 7 – Resumo dos elementos de conteúdo dos atos normativos de 

reestruturação parcial e total dos órgãos da PMSP 

Elementos de conteúdo do ato 
normativo 

Reestruturação Parcial Reestruturação Total 

Ementa   

Considerações   

Introdução   

Finalidade do órgão   
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 2.1 Ementa 

Contém de forma clara, objetiva e resumida a explicação do que se trata o ato 

normativo. 

“Dispõe sobre a organização, as atribuições e o funcionamento da 

Secretaria Municipal de Educação, bem como altera a denominação e a 

lotação dos cargos de provimento em comissão que especifica.” 

Exemplo destacado do Decreto nº 56.793, de 4 de fevereiro de 2016 

2.2 Considerações 

São referências importantes que justificam ou condicionam a edição do ato 

normativo. 

Estrutura básica do órgão   

Detalhamento da estrutura básica do 

órgão 
  

Criação de unidades   

Atribuições das unidades   

Competências das autoridades 
  

Disposições Finais 

Alteração de denominação de 

unidades 
  

Transferência de unidades   

Transferência e alteração de unidades   

Extinção de unidades   

Cargos em comissão e funções de 

confiança 
  

Artigo final   
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Podem se referir a outras legislações sobre o tema, tanto municipais quanto de 

outras esferas de governo, ou ainda, necessidades do próprio município em cumprir 

determinada agenda. 

 “CONSIDERANDO a necessidade de criar mecanismos para o 

gerenciamento eficaz do processo de negociação entre as entidades 

representativas dos servidores municipais e a Administração Pública 

Municipal; 

CONSIDERANDO a necessidade de instituir metodologias de tratamento das 

demandas advindas das categorias representativas dos servidores 

municipais, contribuindo para a manutenção e aperfeiçoamento do Sistema 

de Negociação Permanente – SINP, com vistas à construção de um sistema 

democrático de relações de trabalho;” 

Exemplo destacado do Decreto nº 54.317, de 5 de setembro de 2013 

2.3 Introdução 

Artigo introdutório que especifica o assunto de que trata o ato normativo e que 

determina o escopo das mudanças. 

“Art. 1º A Secretaria Municipal de Educação - SME fica reorganizada nos 

termos deste decreto.” 

Exemplo destacado do Decreto nº 56.793, de 4 de fevereiro de 2016 

2.4 Finalidade do órgão 

Relaciona-se à identidade institucional, indicando, de forma clara e objetiva, o 

motivo pelo qual o órgão existe. São objetivos ou propósitos para os quais se 

direcionam as atividades do órgão ou da entidade previstos na norma legal. 

A finalidade é especialmente importante no caso de criação de órgão e terá 

sempre um objetivo certo e inafastável de qualquer ato administrativo: o interesse 

público. 

A finalidade do órgão em questão deve ser definida no caput de artigo, como 

no exemplo 1, ou detalhada em incisos, vide exemplo 2. 

“Art. 2º Fica criada a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade 

Racial –SMPIR, órgão da Administração Municipal Direta, com a finalidade 

de formular, coordenar e articular políticas e diretrizes para a promoção da 

igualdade racial e avaliação das políticas públicas de ações afirmativas da 

promoção dos direitos dos indivíduos e grupos étnico-raciais, com ênfase na 

população negra, que sofreram injustiças históricas e sofrem de 
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desigualdades sociais motivadas pela discriminação racial e demais formas 

de intolerância.” 

Exemplo destacado do Decreto nº 56.793, de 4 de fevereiro de 2016 

 

“Art. 2º São finalidades da Secretaria Municipal de Educação: 

I - formular, coordenar, implementar e avaliar políticas e estratégias 

educacionais para o Sistema Municipal de Ensino; 

II - estabelecer diretrizes e normas para a Rede Municipal de Ensino; 

III - propor ao Conselho Municipal de Educação diretrizes e normas para o 

Sistema Municipal de Ensino;[...]” 
Exemplo destacado do Decreto nº 56.793, de 4 de fevereiro de 2016 

2.5 Estrutura básica 

Neste tópico devem ser listados os elementos da estrutura básica do órgão, ou 

seja, o gabinete do secretário, as estruturas do segundo nível hierárquico, além dos 

órgãos colegiados e entidades da administração indireta vinculadas.  

As estruturas devem constar em incisos sequenciais em um único artigo. 

“Art. 4º A Secretaria Municipal de Educação tem a seguinte estrutura 

básica: 

I - unidade de assistência direta ao Secretário: Gabinete do Secretário - 

GAB-SME; 

II - unidades específicas: 

a) Coordenadoria Pedagógica - COPED; 

b) Coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados e da Educação 

Integral - COCEU; 

c) Coordenadoria de Gestão e Organização Educacional - COGED; 

[...] 

III - órgãos colegiados: 

a) Conselho Municipal de Educação - CME; 

b) Conselho de Alimentação Escolar - CAE;” 
Exemplo destacado do Decreto nº 56.793, de 4 de fevereiro de 2016 

2.6 Detalhamento da estrutura básica 

Cada unidade da estrutura básica deve constar em artigos próprios, detalhando 

suas unidades subordinadas em incisos sequenciais. Se a estrutura possuir apenas uma 

unidade vinculada, deve-se escrever o detalhamento apenas no caput do artigo. 

“Art. 13. A Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - 

COTIC é integrada por: 

I - Gabinete do Coordenador; 
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II - Divisão de Desenvolvimento de Sistemas - DISIS; 

III - Divisão de Infraestrutura Tecnológica - DITEC. 

Art. 14. A Coordenadoria de Controle Interno - COCIN é integrada pelo 

Gabinete do Coordenador.” 
Exemplo destacado do Decreto nº 56.793, de 4 de fevereiro de 2016 

2.7 Atribuições 

As atribuições são funções que cabem a determinado órgão/unidade cumprir, 

da qual decorrem atividades afins a serem desenvolvidas, estabelecidas em lei ou 

decreto. Derivam da finalidade do órgão, e a ela são intimamente ligadas. Não pode 

haver sobreposição com outros órgãos/unidades, ou seja, cada atribuição deve ser 

exclusiva. Por esse caráter de responsabilidade e poder exclusivo, se diferenciam de 

atividades, tarefas, procedimentos, fluxos, processos de trabalho, pois estes se 

referem à maneira e à dinâmica de desenvolver tais atribuições.  

As atribuições das unidades da estrutura básica devem constar em artigos, 

detalhados em incisos sequenciais, ordenados pelo grau de importância decrescente. 

Em geral são listadas somente até o segundo nível hierárquico, exceto em portarias, 

visto que estas só podem detalhar atribuições para estruturas abaixo do nível de 

divisão e devem ser analisadas pela SMG/COGEDI. 

Destaca-se que as atribuições devem se iniciar com verbos no infinitivo. 

“Art. 24. A Coordenadoria Pedagógica tem as seguintes atribuições: 

I - planejar, coordenar e implementar: 

a) políticas e ações educacionais; 

b) políticas curriculares na Rede Municipal de Ensino; 

c) políticas e ações de formação continuada para aprimoramento das 

práticas dos profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino; 

d) critérios, metodologias, indicadores e instrumentos de acompanhamento 

e avaliação da gestão e do processo de ensino e aprendizagem; 

II - acompanhar as decisões do Conselho Municipal de Educação e definir 

estratégias para sua divulgação e cumprimento pelas unidades da 

Secretaria.” 

Exemplo destacado do Decreto nº 56.793, de 4 de fevereiro de 2016 

A análise da identificação e consolidação das atribuições deve pautar-se na 

pesquisa da legislação e na uniformização da descrição no que diz respeito às áreas 

comuns nos órgãos municipais. São áreas comuns: tecnologia da informação e 

comunicação, assistência jurídica, administração, finanças, gestão de pessoas, 

comunicação e atribuições da chefia de gabinete. 
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É importante no momento da definição das atribuições ter presente a 

uniformidade e o padrão de procedimentos, o conteúdo das responsabilidades para a 

gestão de cada órgão, no conjunto da gestão municipal, não impactando em múltiplos 

referenciais ou na ausência de parâmetros comuns para ação e decisão. 

Além disso, o órgão deve identificar conexões, paradoxos e questões 

subjacentes à padronização para o processo de gestão de cada uma das áreas 

mencionadas. A leitura restrita das atribuições deve propiciar o reconhecimento e a 

incorporação da política de cada uma dessas áreas. 

O Quadro 8 - Atribuições comuns a todos os órgãos abaixo traz as atribuições 

de cada uma das áreas comuns, cujo arranjo organizacional poderá obedecer 

dimensões e amplitudes próprias de cada órgão, podendo reunir na Coordenadoria 

Administrativa e Financeira as áreas de gestão de pessoas, financeira e administrativa 

propriamente dita, ou ainda separar gestão de pessoas, se assim for o entendimento. 

 

Quadro 8 - Atribuições comuns a todos os órgãos 

Chefia de 

Gabinete 

Planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades técnicas e 

administrativas de apoio ao Secretário da Pasta e ao Secretário Adjunto; 

Executar as atividades relacionadas com as audiências e representações políticas e 

institucionais do Secretário da Pasta e do Secretário Adjunto; 

Supervisionar e coordenar as atividades da administração geral da Secretaria; 

Demais atribuições conferidas em ato específico do Secretário da Pasta. 

Assessoria 

Jurídica 

Assessorar o Secretário nos assuntos jurídicos relacionados às atribuições da 

Secretaria, elaborando estudos, análises e pareceres que sirvam de base às suas 

decisões, determinações e despachos; 

Realizar as atividades de consultoria jurídica da Secretaria, promovendo a análise, 

orientação e parecer em consultas formuladas pelas unidades da Pasta; 

Assessorar na elaboração de atos normativos, nos processos de licitação e nas 

contratações, bem como analisar minutas de editais, contratos, convênios e 

parcerias em geral; 

Prestar informações para subsidiar a defesa da Prefeitura em juízo, obtendo os 

elementos necessários das demais unidades da Secretaria. 
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Comunicação 

Assessorar a Secretaria na área de comunicação social; 

Divulgar programas e ações da Secretaria; 

Gerenciar o sítio eletrônico e os perfis institucionais nas redes sociais da 

Secretaria, de acordo com as diretrizes, normas e padrões para inserção de 

conteúdos estabelecidos; 

Gerenciar assinaturas de periódicos. 

Gestão de 

Pessoas 

Executar a política municipal de gestão de pessoas, observando as diretrizes 

formuladas pela Secretaria Municipal de Gestão; 

Gerir os eventos funcionais dos servidores sob sua competência e alimentar os 

sistemas de informação pertinentes; 

Criar e monitorar indicadores com vistas ao dimensionamento da necessidade de 

pessoal; 

Criar e monitorar indicadores referentes às práticas de gestão de pessoas, bem 

como às questões relativas à cultura, clima e às mudanças organizacionais;  

Gerir as ações de capacitação e desenvolvimento dos servidores;  

Executar a política de estágio no âmbito de sua atuação; 

Divulgar as ações de prevenção de doenças e de promoção à saúde voltadas para 

o servidor e seu ambiente de trabalho. 

Finanças 

Planejar, desenvolver e gerenciar as atividades ligadas às áreas de finanças e 

orçamento, patrimônio e suprimentos; 

Elaborar a proposta orçamentária da Secretaria; 

Executar o orçamento; 

Realizar atividades de natureza contábil, financeira e prestação de contas de 

convênios, parceiras e instrumentos afins; 

Gestão 

Documental 

Aplicar a politica municipal de gestão documental no âmbito da Secretaria, 

observada as diretrizes formuladas pela Secretaria Municipal de Gestão; 

Executar as atividades de administrador local dos sistemas informatizados de 

tramitação de documentos e processos e de transmissão de matérias para 

publicação no Diário Oficial da Cidade; 

Manter o arquivo corrente de documentos e processos, inclusive os oriundos do 

processo eletrônico e dos procedimentos de digitalização, observando os prazos 

de custódia das tabelas de temporalidade aprovadas e da legislação vigente; 

Manter atualizada a tabela de temporalidade dos documentos e processos 

gerados pela Secretaria; 

Orientar e acompanhar as unidades subordinadas à Secretaria nos casos de 

extravio de documentos e processos; 

Manter o protocolo de entrada e saída de documentos e processos, e promover a 
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digitalização de documentos para o processo eletrônico. 

Administração 

Administrar e supervisionar as atividades de zeladoria, vigilância e limpeza, assim 

como a manutenção de equipamentos e instalações; 

Planejar, executar e monitorar as atividades referentes à gestão dos recursos de 

informática das diversas áreas da Secretaria Municipal. 

Promover o levantamento das necessidades de compras e contratações de 

serviços, bem como propor a realização das respectivas modalidades de licitação, 

observadas as diretrizes formuladas pela Secretaria Municipal de Gestão e a 

legislação vigente; 

Elaborar termos de contratos, de prorrogação, rescisão, aditamentos e quitações, 

acompanhando sua execução; 

Gerir os contratos a cargo da secretaria; 

  

Ressalta-se a importância da previsão de atribuições nas estruturas 

organizacionais existentes nas secretarias, quando possível, do disposto na legislação 

pertinente às parcerias com as organizações da sociedade civil, no que diz respeito à 

qualificação de Organizações Sociais, regida pela Lei nº 14.132, de 24 de janeiro de 

2006, regulamentada pelo Decreto nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, e nos 

termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, conhecida como Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC, alterada pela Lei nº 13.204, 

de 14 de dezembro de 2015, e regulamentada pelo Decreto nº 57.575 de 29 de 

dezembro de 2016.  

 

2.8 Competências 

Responsabilidades que cabem à autoridade/gestor de cada unidade. Devem ser 

resumidas com clareza, precisão e ordem lógica. São definidas as competências dos 

dirigentes das Pastas e/ou entidades da administração indireta em artigo específico e 

no subsequente dos demais gestores, de maneira genérica. 

Devem ser listadas em incisos sequenciais, mas em geral lista-se diretamente 

no caput do artigo. 

Esses artigos são opcionais. 

“Art. 12. Ao Secretário Municipal de Promoção da Igualdade Racial 

compete planejar, dirigir, coordenar, orientar a execução, acompanhar e 

avaliar as atividades das unidades que integram a Secretaria e exercer 

outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito. 
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Art. 13. Aos demais dirigentes da Secretaria Municipal de Promoção da 

Igualdade Racial compete planejar, dirigir, coordenar e orientar a 

execução, acompanhar e avaliar as atividades de suas respectivas 

unidades, bem como exercer outras atribuições que lhe forem cometidas 

em suas respectivas áreas de competência.” 
Exemplo destacado da Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013 

 

2.9 Disposições Finais 

As disposições finais consistem na descrição dos dispositivos necessários à 

implantação e funcionamento do estabelecido na reestruturação e compreendem os 

aspectos abaixo elencados. 

A Planilha de destinação das atuais estruturas - DE PARA mostrada na Figura 12 

é importante ferramenta no auxílio da elaboração das disposições finais no que tange 

às estruturas organizacionais. 

 

2.9.1 Criação de unidades 

As unidades a serem criadas devem constar em um único artigo, somente em 

reestruturações parciais, e só podem ocorrer por decreto caso a Pasta disponha dos 

cargos de gestor correspondentes. 

 

De apenas uma unidade – deve constar diretamente no caput do artigo. 

“Art. 1º Fica criada a Coordenadoria de Defesa do Usuário do Serviço 

Público Municipal - CODUSP na Controladoria Geral do Município.” 
Exemplo destacado do Decreto nº 56.700 de 9 de dezembro de 2015 

 

 De mais de uma unidade – devem ser elencadas em incisos sequenciais do 

artigo. 

 

“Art. 1º Ficam criadas, na Secretaria Municipal de Finanças e 

Desenvolvimento Econômico, as seguintes unidades:  

I – no Gabinete do Secretário, a Assessoria de Projetos – ASPRO;  

II – na Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – 

COTEC, o Departamento de Gestão Estratégica de Projetos de Sistemas de 

Informação – DEPRO, com:  

a) Divisão de Projetos de Sistemas Corporativos e Estruturantes – DICOE; e  

b) Divisão de Desenvolvimento Interno – DIDEV;  
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III – Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Municipal – SUPOM, com 

Gabinete do Subsecretário;  

IV – na Subsecretaria da Receita Municipal – SUREM:  

a) Núcleo de Inteligência Fiscal – NINFI;  

b) Departamento de Cadastros – DECAD;  

c) Divisão de Repasses e Transferências Tributárias – DIREP, no 

Departamento de Atendimento, Arrecadação e Cobrança – DECAR;  

d) Divisão de Fiscalização do Setor de Construção Civil – DISCC, no 

departamento de Fiscalização – DEFIS.” 

Exemplo destacado do Decreto nº 56.764 de 11 de janeiro de 2016 

 

Em ambos os casos, deve constar a denominação da unidade e sua 

subordinação completa.  

Obrigatoriamente, artigos sequenciais devem prever as atribuições das 

unidades criadas, listadas somente até o segundo nível hierárquico.  

2.9.2 Alteração de denominação de unidades 

 De uma única unidade – a nova denominação deve constar no caput do artigo. 

 

“Art. 26 O Departamento de Gestão de Documentos Públicos - DGDP, com 

seu respectivo Gabinete, da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão, previstos no Decreto nº 52.269, de 20 de abril de 

2011, ficam com a denominação alterada para Coordenadoria de Gestão 

de Documentos Públicos - CGDP e Gabinete do Coordenador.” 
Exemplo destacado do Decreto nº 55.410, de 14 de agosto de 2014 

 

“Art. 1º Fica alterada a denominação da Casa de Cultura da Penha, 

localizada no Largo do Rosário, 20, 3º andar, Distrito da Penha, para Casa 

de Cultura da Penha - Mario Zan.” 
Exemplo destacado da Lei nº 14.572, de 25 de outubro de 2007 

 

 De mais de uma unidade – devem constar em incisos sequenciais, devendo 

agrupá-las quando da mesma estrutura hierárquica. 

 

“Art. 194 Ficam com a denominação alterada as seguintes unidades 

administrativas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano: 

I - o Departamento de Estatística e Produção de Informação - DIPRO para 

Departamento de Produção e Análise de Informação - DEINFO; 
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II - da Coordenadoria de Administração e Finanças: 

a) a Supervisão de Recursos Humanos para Supervisão de Gestão de 

Pessoas; 

b) a Supervisão de Informática para Supervisão de Tecnologia da 

Informação.” 
Exemplo destacado da Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013 

“Art. 10 Ficam alteradas as denominações das seguintes unidades: 

I - a Assessoria de Planejamento - ASPLA, do Gabinete do Secretário, para 

Assessoria de Planejamento e de Assuntos Econômicos - ASECO; 

II - na Subsecretaria da Receita Municipal - SUREM: 

a) no Departamento de Fiscalização - DEFIS: 

1. a Divisão de Fiscalização do Setor de Serviços - DISER para Divisão de 

Fiscalização do Setor de Serviços 1 - DISER-1; 

2. a Divisão de Fiscalização do Setor de Comércio e Indústria - DICIN para 

Divisão de Fiscalização do Setor de Serviços 2. DISER-2;[...]” 
Exemplo destacado do Decreto nº 56.764, de 11 de janeiro de 2016 

 

Em ambos os casos, deve constar a denominação da unidade atual, a 

subordinação da unidade, mesmo que inalterada, seguida da nova denominação. 

2.9.3 Transferência de unidades 

Deve constar em artigo específico.  

 De uma única unidade – a transferência deve constar no caput do artigo. 

“Art. 38. O Centro de Multimeios, da Diretoria de Orientação Técnica, da 

Coordenaria dos Núcleos de Ação Educativa, fica transferido para a 

Coordenadoria Pedagógica, com suas atribuições, bens patrimoniais, 

serviços, contratos, acervo, pessoal, recursos orçamentários e financeiros.” 

Exemplo destacado do Decreto nº 56.793, de 4 de fevereiro de 2016 

 De mais de uma unidade – devem constar em incisos sequenciais de artigo 

específico, devendo agrupá-las quando de mesma estrutura hierárquica. 

“Art. 93. Ficam transferidas da Secretaria Municipal de Habitação para a 

Secretaria Municipal de Licenciamento: 

I - a Comissão de Edificações e Uso do Solo - CEUSO; 

II - a Comissão de Análise Integrada de Projetos de Edificações e de 

Parcelamento do Solo - CAIEPS; 

III - a Comissão de Avaliação de Empreendimentos Habitacionais de 

Interesse Social - CAEHIS.” 
Exemplo destacado da Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013 
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Em ambos os casos, deve constar a denominação da unidade e subordinação 

atual e nova. 

Obrigatoriamente, o caput ou parágrafo ou artigo sequencial deve prever a 

transferência de bens patrimoniais, acervo, pessoal, atribuições, serviços, contratos, 

recursos orçamentários e cargos em comissão/funções de confiança para a nova 

situação. 

2.9.4 Transferência e alteração de denominação de unidades 

As unidades que serão transferidas e terão suas denominações alteradas 

devem constar em artigo específico para esse fim e separado dos artigos das situações 

acima citadas. 

 De apenas uma unidade – deve constar no caput do artigo. 

“Art. 1º O Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável do Butantã - CRSANS-BT, da Secretaria Municipal do Verde e do 

Meio Ambiente, e respectivo Conselho, criados pelo Decreto nº 51.359, de 

25 de março de 2010, ficam transferidos para a Coordenadoria de 

Segurança Alimentar e Nutricional - COSAN, da Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, com a denominação 

alterada para Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional - 

CRESAN Butantã.” 

Exemplo destacado do Decreto nº 56.776, de 21 de janeiro de 2016 

 De mais de uma unidade – devem ser elencadas em incisos sequenciais do 

artigo. 

“Art. 11. Ficam transferidas as unidades a seguir discriminadas, com suas 

atribuições, bens patrimoniais, serviços, contratos, acervo, pessoal, 

recursos orçamentários e financeiros e cargos de provimento em comissão, 

na seguinte conformidade: 

I – a Divisão de Desenvolvimento de Projetos e Demandas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação – DIDES, da Coordenadoria de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, para o Departamento de Gestã7o Estratégica 

de Projetos de Sistemas de Informação, com a denominação alterada para 

Divisão de Projetos de Sistemas Departamentais – DIDEP; 

II – na Subsecretaria da Receita Municipal - SUREM: 

[...] 

b) a Subdivisão de Tributação do ISS para fins do Habite-se - DICI-4, da 

Divisão do Cadastro de Imóveis – DICIM, do Departamento de Atendimento, 

Arrecadação e Cobrança – DEPAC, para a Divisão de Fiscalização do Setor 

de Construção Civil – DISCC, do Departamento de Fiscalização – DEFIS, com 
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a denominação alterada para Subdivisão de Fiscalização do Setor de 

Construção Civil 1 – DISCC-1; [...]” 
 Exemplo destacado do Decreto nº 56.764, de 11 de janeiro de 2016 

Em ambos os casos, deve constar a denominação e subordinação atual e nova. 

Obrigatoriamente, o caput ou parágrafo ou artigo sequencial deve prever a 

transferência de bens patrimoniais, acervo, pessoal, atribuições, serviços, contratos, 

recursos orçamentários e cargos em comissão/funções de confiança para a nova 

situação. 

2.9.5 Extinção de unidades 

As unidades que serão extintas devem constar em artigo específico. 

 De apenas uma unidade – deve constar no caput do artigo. 

 

“Art. 235. Fica extinta na Secretaria do Governo Municipal a Assessoria de 

Assuntos Metropolitanos prevista na Lei nº 13.169, de 11 de julho de 2001. 

Parágrafo único. Em decorrência do disposto no “caput” deste artigo, ficam 

transferidos para a Coordenação para Assuntos Metropolitanos e 

Estaduais, da Secretaria Municipal de Relações Internacionais e 

Federativas, os bens patrimoniais, acervo e pessoal da Assessoria de 

Assuntos Metropolitanos.” 

Exemplo destacado da Lei nº 15.764 de 27 de maio de 2013 

“Art. 12. Fica suprimida, da estrutura organizacional da Secretaria 

Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a Assessoria de 

Desenvolvimento Institucional – ADEI, prevista no inciso II do artigo 4º e no 

artigo 18, ambos do Decreto nº 51.820, de 27 de setembro de 2010.  

Parágrafo único. Em decorrência do disposto no “caput” deste artigo, ficam 

transferidos os bens patrimoniais, acervo e pessoal da Assessoria de 

Desenvolvimento Institucional para a Coordenadoria de Gestão de 

Desenvolvimento Institucional - COGEDI.” 

Exemplo destacado da do Decreto nº 54.317 de 5 de setembro de 2013 

 

 De mais de uma unidade – devem constar em incisos sequenciais do artigo. 
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“Art. 52. Em decorrência da fusão prevista neste decreto, ficam suprimidas 

as unidades a seguir discriminadas, bem como absorvidas as respectivas 

atribuições na seguinte conformidade:  

I - as Coordenadorias de Administração e Finanças das Secretarias 

Municipais de Planejamento e de Modernização, Gestão e 

Desburocratização: pela Coordenadoria de Administração e Finanças – 

COAFI;  

II – o Setor de Estrutura e Legislação da Secretaria Municipal de 

Modernização, Gestão e Desburocratização: pelo Centro de Documentação 

– COAFI-1;  

III - o Núcleo de Informática da Secretaria Municipal de Modernização, 

Gestão e Desburocratização: pela Assessoria de Informática – AINFO. 

Parágrafo único. Os bens patrimoniais, serviços, acervo e pessoal das 

unidades absorvidas transferem-se juntamente com as respectivas 

atribuições.” 
Exemplo destacado do Decreto nº 51.820 de 27 de setembro de 2010 

“Art. 27. Ficam suprimidas da estrutura organizacional da Secretaria 

Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão as seguintes unidades:  

I - do Gabinete do Secretário:  

a) a Assessoria de Relações do Trabalho - ART, prevista na alínea "a" do 

inciso I do artigo 1º do Decreto nº 54.317, de 5 de setembro de 2013;  

b) a Assessoria de Gestão de Participação - AGP, prevista na alínea "b" do 

inciso I do artigo 1º do Decreto nº 54.317, de 2013;  

c) a Assessoria de Informações Estratégicas - AINFE, prevista no inciso III do 

artigo 4º do Decreto nº 51.820, de 2010;  

II - a Divisão de Contratos e Convênios - DICON, da Coordenadoria de 

Planejamento - COPLAN, prevista no inciso II do artigo 10 do Decreto nº 

51.820, de 2010;  

III - a Divisão de Gestão de Programas de Capacitação - DDEP-2, com a 

Seção de Desenvolvimento Profissional - DDEP-21, do Departamento de 

Desenvolvimento Profissional - DDEP, da Coordenadoria de Gestão de 

Pessoas, previstas no inciso III do artigo 5º do Decreto nº 53.494, de 2012. 

Art. 28. Em decorrência do disposto no artigo 27, os bens patrimoniais, 

acervo, 

pessoal, atribuições e os cargos de provimento em comissão constantes da 

Tabela "A" do Anexo Único deste decreto ficam transferidos, na seguinte 

conformidade: 

I - da Assessoria de Relações do Trabalho para a Coordenadoria de Relações 

de Trabalho; 

II - da Assessoria de Gestão de Participação para a Coordenadoria de 

Gestão de Participação; 
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III - da Assessoria de Informações Estratégicas para o Gabinete do 

Coordenador da Coordenadoria de Planejamento; 

IV - da Divisão de Contratos e Convênios para a Coordenadoria de 

Planejamento.” 
Exemplo destacado do Decreto nº 55.410 de 14 de agosto de 2014 

Em ambos os casos, deve constar a denominação e subordinação completa da 

unidade. 

Obrigatoriamente, o caput ou parágrafo ou artigo sequencial deve prever a 

transferência de bens patrimoniais, acervo, pessoal, cargos em comissão/funções de 

confiança e, quando for o caso, de atribuições, serviços, contratos e recursos 

orçamentários para unidades ativas. 

2.9.6 Transferência de cargos em comissão/funções de confiança 

Poderá ser feita de duas formas: 

 Artigo de transferência – quando em pequena quantidade, podem ser feitas 

diretamente no texto do ato normativo discriminando a situação atual e nova 

dos seguintes itens: denominação, lotação – com subordinação completa, 

referência e provimento, sendo que alterações de provimento só podem 

ocorrer por meio de projeto de lei; 

 

“Art. 41. Ficam transferidos os seguintes cargos de provimento em 

comissão: 

 I - para o Gabinete do Prefeito, o cargo de Chefe de Gabinete, Símbolo 

CHG, de livre provimento em comissão pelo Prefeito, da Secretaria 

Executiva de Comunicação;[...]” 

Exemplo destacado do Decreto nº 57.576, de 01 de janeiro de 2017 

 

 Anexo de cargos em comissão/funções de confiança – se os cargos forem em 

grande número devem estar em anexo, o qual será referenciado em artigo no 

texto do ato normativo. 

 

“Art. 61. Ressalvada a situação dos atuais titulares, os cargos de 

provimento em comissão da Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente passam a ser os constantes do Anexo I, Tabelas "A" a "I", 

integrante desta lei, observadas as seguintes normas: 

I - criados, os cargos constantes da coluna "Situação Nova", sem 

correspondência na coluna "Situação Atual"; 
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II - mantidos, com as alterações eventualmente ocorridas, os que constam 

das duas situações; 

III - extintos, os cargos que figuram apenas na coluna "Situação Atual".” 

Exemplo destacado da Lei nº 14.887, de 15 de janeiro de 2009 

 

“Art. XX. Os cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de 

Governança são os constantes do Anexo I, Tabelas "A" a "K", conforme 

coluna da “Situação Nova”, onde se discriminam os símbolos/referências de 

vencimento, formas de provimento, denominações e lotações.” 
Exemplo criado para reestruturações por decreto 

 

Destaca-se que a garantia da situação dos atuais servidores titulares dos cargos 

de provimento em comissão é prerrogativa da Administração, não sendo obrigatória. 

2.10 Artigo final 

Define a vigência, bem como revoga os atos normativos precedentes 

contrários.  

A revogação de atos normativos deve ser cuidadosa e somente feita quando de 

fato conflitarem com as disposições constantes do ato atual. 

Cada ato normativo só pode ser revogado por outro de mesma natureza e 

poder, dessa maneira, somente uma lei pode revogar outra, bem como um decreto só 

pode ser revogado por outro. O mesmo acontece com portaria. 

“Art. 17. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogados a alínea “f” do inciso II do artigo 3º, o artigo 30 e o artigo 32, 

todos do Decreto nº 51.820, de 27 de setembro de 2010.” 

Exemplo destacado do Decreto nº 56.764, de 11 de janeiro de 2016 

 

3. Anexo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança 

O Anexo de Cargos em Comissão e Funções de Confiança pode ser usado para 

qualquer alteração que o cargo em comissão irá sofrer na (re)estruturação, sejam elas 

de denominação, de lotação (transferência de cargos entre unidades), de extinção e de 

provimento ou, ainda, para criação de novos cargos em comissão/funções de 

confiança. 
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Para melhor organização, o anexo deve ser único e pode ser dividido em 

tabelas identificadas com letras do alfabeto em maiúsculo “Tabela A”, “Tabela B”, 

“Tabela C” etc., correspondentes cada qual a uma unidade da estrutura básica do 

órgão ou entidade a ser (re)estruturado (gabinete e unidades do segundo nível 

hierárquico). 

As funções de confiança, quando tratadas no mesmo diploma legal, devem 

integrar o mesmo anexo, elencadas após os cargos em comissão, seguindo as mesmas 

orientações acima descritas. 

No cabeçalho do anexo deve ser identificado o órgão ou entidade a ser 

reestruturado, a tabela e o nome da unidade correspondente à tabela. 

Em seguida, os cargos/funções de confiança devem ser descritos em sua 

situação atual – aquela que o cargo tem antes da reestruturação, de forma idêntica ao 

último diploma legal que o menciona – e a situação nova – a pretendida. 

Vale ressaltar que a criação, extinção e alteração de provimento dos cargos em 

comissão e funções de confiança somente são possíveis por meio projeto de lei, sendo 

assim há um modelo de anexo para projeto de lei e outro para minuta de decreto. 

As informações do cargo que devem ser preenchidas no anexo de projeto de lei 

são: número da vaga, referência e, em cada situação, denominação, lotação e 

provimento, conforme Figura 13 – Exemplo de anexo de cargos de provimento em 

comissão de projeto de lei. 

Já no anexo de minuta de decreto as informações do cargo a serem 

preenchidas são: número da vaga, referência e o provimento, tendo em vista a 

impossibilidade de alterar o provimento do cargo por decreto, bem como, em cada 

situação, denominação e lotação, conforme Figura 14 – Exemplo de anexo de cargos 

de provimento em comissão de minuta de decreto. 

A tabela deve ser organizada pelos seguintes critérios: 

 ordem decrescente de símbolo/referência; 

 denominação dos cargos/funções, de maneira a listar primeiramente os 

cargos de assessoria e posteriormente os de chefia. 
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3.1 Número da vaga 

É a identidade do cargo/função de confiança gerado pelo Sistema Integrado de 

Gestão de Pessoas e Competências - SIGPEC, usado como controle das unidades 

envolvidas na reestruturação, indicando qual é o cargo/função de confiança exato que 

está sofrendo a mudança. Consta na minuta encartada no processo, e é publicado no 

ato normativo. 

 

3.2 Símbolo/Referência 

Diz respeito ao valor da remuneração percebida pelo ocupante do cargo e deve 

ser a mesma nas duas situações – não há situação em que um cargo tenha seu 

símbolo/referência alterado.  

 

3.3 Denominação do cargo ou função de confiança 

 É o nome do cargo/função de confiança cujas alterações pretendidas são 

expressas na coluna da situação nova. 

 

3.4 Lotação do cargo ou função de confiança 

É a unidade, com sua subordinação completa, em que o cargo/função de 

confiança está lotado antes da (re)estruturação, na situação atual, com suas alterações 

expressas na coluna da situação nova. 

 

3.5 Provimento 

Indica os pré-requisitos profissionais necessários para a nomeação do ocupante 

do cargo em comissão/função de confiança. 

Nos anexos de projeto de lei deve ser indicado o provimento atual, da forma 

descrita em lei, e o novo, com as alterações necessárias. 

Em decretos o provimento é preenchido uma única vez, de acordo com a lei em 

vigor, uma vez que não é possível alterar o provimento por meio desse ato normativo. 

 

3.6 Exemplos 

Para melhor elucidação do preenchimento do anexo de cargos em 

comissão/funções de confiança, são apresentados exemplos abaixo: 
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 Projeto de lei – criação, extinção, alteração de provimento, os três casos 

exclusivos desse ato normativo, além de alteração de denominação e 

lotação dos cargos em comissão/funções de confiança. 

 

Figura 13 – Exemplo de anexo de cargos de provimento em comissão de projeto de lei.

 

Elaboração: SMG/COGEDI 

 Criação – somente a “Situação Nova” é preenchida, de acordo com as 

características do cargo a ser criado. A “Situação Atual” deve ficar em 

branco, visto que o cargo não existe ainda.  

 Extinção – a “Situação Atual” é preenchida com as informações como 

constaram na última legislação e a nova situação em branco. 

 Alteração de provimento – a coluna “Situação Atual” é preenchida com 

o provimento atual dos cargos exatamente como descrito na legislação 

vigente. E a coluna “Situação Nova” com o provimento pretendido. 

Um cargo pode sofrer mais de um tipo de alteração, mudando ao mesmo 

tempo a denominação, lotação e provimento. Nesse caso, essas alterações podem ser 

feitas na mesma linha, na coluna “Situação Nova”. 

 

 Decreto – alteração de denominação ou alteração de lotação. 

 

Figura 14 – Exemplo de anexo de cargos de provimento em comissão de minuta de 

decreto
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Elaboração: SMG/COGEDI 

 Alteração de denominação – indicar em “Situação Atual” a 

denominação do cargo antes da reestruturação, e na “Situação Nova” a 

denominação pretendida. 

 Alteração de lotação – indicar em “Situação Atual” a lotação do cargo 

antes da reestruturação, e na “Situação Nova” a lotação pretendida 

 

É possível realizar as duas alterações ao mesmo tempo, na mesma linha. 

 

4. Roteiro para criação e reestruturação de órgãos colegiados 

A criação de órgãos colegiados pode ser feita por decreto se não houver 

acréscimo de despesa, ou seja, desde que não haja previsão de remuneração aos seus 

integrantes ou criação de cargos em comissão para compor a Secretaria Executiva do 

colegiado a ser criado, condições estas para projeto de lei.  

Segue abaixo o roteiro básico para elaboração do texto do ato normativo,  que 

se aplica igualmente para alterações dos órgãos colegiados existentes, desde que 

sejam seguidas as mesmas orientações contidas nesse roteiro. 

 

4.1 Criação dos órgãos colegiados 

O artigo que trata da criação do colegiado deve definir: 

 Pasta à qual é vinculado; 

 Caráter – consultivo, deliberativo ou fiscal, podendo ter as três funções 

concomitantemente desde que descritas nas atribuições; 

 Finalidade. 
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4.2 Atribuições 

O artigo que trata das atribuições deve elencá-las de forma resumida, com 

clareza, precisão e ordem lógica. 

Devem ser descritas iniciando pelo verbo no infinitivo, em incisos sequenciais. 

 

4.3 Composição 

O artigo deve definir: 

 membros com respectivos suplentes, descritos em incisos sequenciais; 

 divisão do quantitativo dos membros em representatividade pelo “Poder 

Público” e “Sociedade Civil”, quando for o caso; 

 indicação de seu presidente; 

 forma de investidura na qualidade de membro – se indicação do Senhor 

Prefeito/Secretários ou eleição; 

 se por eleição, os critérios para candidatura dos representantes. 

 

4.4 Mandato dos membros 

O artigo deve definir a duração do mandato dos membros e a recondução se 

for o caso. 

 

4.5 Organização  

O artigo deve definir a forma de organização, funcionamento, podendo 

remeter o detalhamento desse tema para o regimento interno do colegiado.  

Outro artigo deve dispor sobre a remuneração dos membros, se houver, 

respeitando a natureza do ato normativo caso haja acréscimo de despesa.  

Caso não haja acréscimo de despesa em relação à remuneração, o diploma 

deve informar que o exercício da função de membro será considerado serviço público 

relevante, vedada sua remuneração a qualquer custo.  

 

4.6 Suporte administrativo 

Artigo deve dispor sobre suporte ao funcionamento, que pode ser prestado por 

Secretaria Executiva ou estrutura já existente no órgão ao qual está vinculado, 

devendo ser indicada no referido artigo. 
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4.7 Disposições finais 

Artigos finais devem definir o tempo para instalação do colegiado, a data em 

que a legislação entra em vigor e demais disposições necessárias, inclusive revogação 

de atos normativos precedentes que tratam da mesma matéria e lhes sejam 

conflitantes. 

 

5. Orientações gerais 

O texto do ato normativo deve ficar o mais claro possível e refletir os objetivos 

e diretrizes definidos no processo de modelagem. 

Deve-se priorizar redação simples e objetiva sem palavras e expressões de 

cunho técnico ou estrangeiras, que dificultem o entendimento do texto. 

O nome das unidades deve ser sucinto, refletindo as suas atribuições e 

diferindo do nome de outras unidades. Não se deve utilizar denominações genéricas 

ou vagas como “negócios especiais”, “projetos estratégicos”, “apoio técnico”, 

“atividades complementares”, etc. 

Também não utilizar frases genéricas como “revogavam-se as disposições em 

contrário”, bem como evitar frases repetitivas e redundantes. 

6.  Montagem do processo administrativo 

Após a redação do ato normativo, a unidade responsável pela reestruturação 

deve montar o processo administrativo para encaminhamento à Secretaria Municipal 

de Gestão. A instrução do processo administrativo depende do ato normativo definido, 

se projeto de lei ou minuta de decreto.  

Abaixo segue documentos necessários para cada um dos atos normativos: 

 

6.1 Projeto de lei  

O Decreto nº 54.851, de 17 de fevereiro de 2014, dispõe sobre as orientações 

com despesa de pessoal e estabelece os elementos necessários para a composição do 

processo administrativo. 

 

 Projeto de Lei e anexos 
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Projeto de lei e anexo de cargos em comissão/funções de confiança elaborado 

pela unidade responsável pela reestruturação do órgão. 

 

 Exposição de motivos 

Documento de apresentação da proposta. Deve expor de maneira clara e 

objetiva o motivo da reestruturação, apontando sua necessidade com base na situação 

atual do órgão e no objetivo que se deseja com a nova situação. 

Relaciona a proposta com a atuação estratégica ou prioritária do órgão e/ou da 

estrutura da PMSP e com as diretrizes da LDO, LOA e Plano Plurianual e subsidiará a 

justificativa do Prefeito por ocasião do envio do projeto de lei ao Legislativo. 

 

 Parecer da assessoria jurídica 

Deve ser emitido pela assessoria jurídica do próprio órgão, demonstrando 

legalidade e constitucionalidade da proposta, podendo incluir sugestão de dispositivos 

a serem revogados. 

 

 Estimativa de impacto orçamentário-financeiro 

As propostas que criam, extinguem ou alteram o provimento de cargos em 

comissão devem conter estimativa de despesa adicional com pessoal em decorrência 

da reestruturação, incluindo gastos com folha, encargos e benefícios.  

O órgão deve elaborar tabela de impacto orçamentário-financeiro específica 

para cada tipo de cargo criado, extinto ou alterado, utilizando-se o modelo do Anexo II 

– Modelo de estimativa de impacto orçamentário-financeiro para despesas com 

pessoal. 

Para o preenchimento da tabela é necessário considerar: 

 A quantidade de cargos de acordo com a situação pretendida, se 

criados, extintos ou alterados na proposta; 

 O período de vigência das novas medidas para o ano em exercício, 

cuidando da previsão do tempo de tramitação do processo 

administrativo e aprovação pela Câmara Municipal; 
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 O provimento do cargo a ser criado, se livre, destinado a servidores ou 

privativo de carreira e o modelo de remuneração, se padrão ou 

subsídio; 

 A exigência de escolaridade para provimento, se carreiras de nível 

básico, médio ou superior; 

 O pagamento de gratificações, caso a unidade de lotação do novo cargo 

assim o permita. 

Quando não for possível definir com precisão os requisitos do cargo, deve-se 

sempre optar pelo maior valor possível de remuneração. 

Se a reestruturação envolver a criação, extinção ou alteração de muitos cargos 

e com referências diversas, deve ser elaborado quadro resumo que consolide todo o 

valor que será gasto e, eventualmente, o que será economizado, para facilitar a análise 

dos demais órgãos em que o processo tramitará. Para tanto, as informações 

constantes na tabela devem ser transparentes e claras. 

 

 Demonstrativo de adequação orçamentária 

Deve conter a proposta de adequação do orçamento do órgão para cobrir os 

aumentos de despesa com pessoal referente ao ano corrente e deve ser elaborada 

conforme o modelo de tabela do Anexo III – Modelo de demonstrativo de adequação 

orçamentária da folha de pagamento bruta, tanto para a dotação de folha de 

pagamento, quanto para as dotações de auxílios. 

É necessário consultar o Sistema de Orçamento e Finanças – SOF para coletar 

as seguintes informações referentes ao órgão: 

 O valor orçado da dotação orçamentária atualizado; 

 O valor já realizado até o mês em que a processo administrativo está 

sendo confeccionado. 

Com relação ao valor da projeção a ser realizada nos meses faltantes do ano em 

exercício, sugere-se: 

 Consultar os meses anteriores e estabelecer um valor médio; 
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 Desconsiderar o mês de dezembro e os meses em que haja o 

pagamento de valor extraordinário que majore o valor pago 

mensalmente, para que não haja distorções da média; 

 Projetar o valor médio pelo número de meses restantes do ano, 

acrescentando o valor de 13º salário e férias; 

 Considerar eventos que ocorrerão ao longo do ano, como: promoção, 

progressão, nomeações, pagamento de prêmios; 

 Incluir o valor calculado com a criação, extinção ou alteração dos cargos 

na proposta. 

 

 Declaração de impacto orçamentário-financeiro 

Assinada pelo titular da pasta, deve comprovar a adequação e a 

compatibilidade do impacto orçamentário-financeiro, com o Plano Plurianual (PPA), a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). 

 Para propostas em que o acréscimo da despesa ocorra no exercício vigente, 

deve-se utilizar o modelo do Anexo IV - Modelo de declaração de impacto 

orçamentário-financeiro do titular da pasta (I), no qual o órgão preenche o assunto do 

expediente e o número da Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente no período. 

Quando o acréscimo da despesa ocorrer no exercício seguinte, deve-se utilizar 

o modelo do Anexo V - Modelo de declaração de impacto orçamentário-financeiro do 

titular da pasta (II), no qual o dirigente do órgão se compromete em prever a despesa 

na proposta orçamentária do ano seguinte, compatibilizando-a com a LDO e o PPA. 

 

 Oitiva dos dirigentes das pastas  

Nos casos em que ocorra o envolvimento de duas ou mais Pastas, incluindo 

questões orçamentárias, transferência de cargos, dentre outros assuntos, é necessário, 

por escrito, a oitiva dos dirigentes das Pastas abrangidas. 

 

 

 Encaminhamento 

Encaminhamento do Secretário da Pasta explicando o conteúdo do processo à 

Secretaria Municipal de Gestão para análise da COGEDI. 
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6.2 Decreto 

Em caso de minuta de decreto os documentos necessários à instrução do 

processo são: 

 

 Minuta de decreto e anexos 

Minuta de decreto e, quando for o caso, anexo de cargos em comissão/funções 

de confiança. 

 

 Justificativa 

Documento de apresentação da proposta. Deve expor de maneira clara e 

objetiva o motivo da reestruturação, apontando sua necessidade com base na situação 

atual do órgão e relacionando com os pontos de atuação estratégica.  

 

 Oitiva dos dirigentes das pastas 

Nos casos em que ocorra o envolvimento de duas ou mais Pastas, incluindo 

questões orçamentárias, transferência de cargos, dentre outros assuntos, é necessário, 

por escrito, a oitiva dos dirigentes das Pastas abrangidas. 

 

 Encaminhamento 

Encaminhamento do Secretário da Pasta explicando o conteúdo do processo à 

Secretaria Municipal de Gestão para análise da COGEDI, incluindo declaração de que 

não há impacto orçamentário-financeiro. 
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7 Saiba Mais 

Em relação à técnica legislativa adotada na redação dos atos normativos, 

consulte para saber mais: 

 

BRASIL. Lei Complementar nº 95, de 26 de Fevereiro de 1988. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp95.htm 
 
BRASIL. Decreto nº 4.176, de 28 de Março de 2002. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4176.htm 
 
BRASIL. Presidência da República. Estrutura de Decreto.  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Dicas/Estrutur.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Dicas/Estrutur.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Dicas/Estrutur.htm


Coordenadoria de Gestão de Desenvolvimento Institucional - COGEDI 

 

74 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> 
 
BRASIL. Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. 
 
BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Manual de Orientação  
para Arranjo Institucional de Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal. Brasília, 
2008.  
 
MARTINS, Humberto; MARINI, Caio. Guia de Modelagem de Estruturas 
Organizacionais. São Paulo: Fundap, 2006. 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Guia de Modelagem 
Organizacional. Belo Horizonte, 2009. 
 
SÃO PAULO (Cidade). Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
<http://www2.camara.sp.gov.br/Lei-Organica/Lei-Organica.pdf> 
 
SÃO PAULO (Cidade). Decreto nº 55.839, de 16 de janeiro de 2015. 
<http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/decretos/D55839.pdf> 
 
SÃO PAULO (Cidade). Decreto nº 54.851, de 17 de fevereiro de 2014. 
<http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/decretos/D54851.pdf> 
 
SÃO PAULO (Cidade).  Decreto nº 54.317, de 05 de setembro de 2013. 
<http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/decretos/D54317.pdf> 
 
SÃO PAULO (Cidade). Decreto nº 47.543, de 03 de agosto de 2006. 
<http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/decretos/D47543.pdf> 
 
SÃO PAULO (Cidade).  Decreto nº 45.751, de 4 de março de 2005. 
<http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/decretos/D45751.pdf> 
 
SÃO PAULO (Cidade). Lei nº 15.509, de 15 de dezembro de 2011. 
<http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/leis/L15509.pdf> 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www2.camara.sp.gov.br/Lei-Organica/Lei-Organica.pdf
http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/decretos/D55839.pdf
http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/decretos/D54851.pdf
http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/decretos/D54317.pdf
http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/decretos/D47543.pdf
http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/decretos/D45751.pdf
http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/leis/L15509.pdf


Coordenadoria de Gestão de Desenvolvimento Institucional - COGEDI 

 

75 

ANEXOS 

 

Anexo I – Modelo de anexo de cargos de provimento em comissão 

Anexo II – Modelo de estimativa de impacto orçamentário-financeiro para despesas 

com pessoal 

Anexo III – Modelo de demonstrativo de adequação orçamentária da folha de 

pagamento bruta 

Anexo IV – Modelo de declaração de impacto orçamentário-financeiro do titular da 

pasta (I) 

Anexo V – Modelo de declaração de impacto orçamentário-financeiro do titular da 

pasta (II) 

Anexo VI – Legislação de referência 
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Anexo I - Modelo de anexo de cargos de provimento em comissão de projeto de lei. 

 

Anexo Único integrante da Lei nº_______ 

Secretaria Municipal _______________ 

Cargos de Provimento em Comissão da Coordenadoria ________________________ 

 

 

Vaga 
Símbolo/ 

Ref. 

Situação Atual do Cargo Situação Nova do Cargo 

Denominação Lotação Provimento Denominação Lotação Provimento 
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Anexo II - Modelo de anexo de cargos de provimento em comissão de minuta de decreto. 

 

 

Anexo Único integrante do Decreto nº_______ 

Secretaria Municipal _______________ 

Cargos de Provimento em Comissão da Coordenadoria ________________________ 

 

 Vaga 
Símbolo/ 

Ref. 
Provimento 

Situação Atual do Cargo Situação Nova do Cargo 

Denominação Lotação Denominação Lotação 
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Anexo III – Modelo de estimativa de impacto orçamentário-financeiro para despesas com pessoal 

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PESSOAL  
(ARTIGO 16 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)  

 Nº DO EXPEDIENTE:     EVENTO:  CARGO:   
           

 ÓRGÃO DE LOTAÇÃO:     JORNADA:  PADRÃO:   

 DEPARTAMENTO:     QTD. CARGOS:  QTD. MESES:   
        A partir de:   
           

    ITENS DE VENCIMENTOS - VALORES UNITÁRIOS    
           
       

  CÁLCULO MENSAL MÍNIMO   CÁLCULO MENSAL MÁXIMO  

 Padrão  Gratificações Gratificações TOTAL Padrão Gratificações Gratificações Gratificações TOTAL 
           
           

           

 DESPESA COM PESSOAL  MÉDIA MENSAL 201_ 201_ 201_ 201_ a 201_  

 CÁLCULO DO IMPACTO MÉDIO          

 VALOR DO 13º SALÁRIO          

 VALOR DE 1/3 DE FÉRIAS          

 SUB TOTAL - FOLHA        

 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (6.1)   22%       

 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (6.2)   21%       

 RECOLHIMENTO AO FGTS (6.3)   8%       

 SUB TOTAL ENCARGOS        

  TOTAL        
          

 AUXÍLIOS  MÉDIA MENSAL 201_ 201_ 201_ 201_ a 201_  

 AUXÍLIO REFEIÇÃO          
           

 AUXÍLIO-TRANSPORTE          
           

 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO          
          

 TOTAL AUXÍLIOS        

          

 CUSTO TOTAL        
 OBSERVAÇÕES:          

 1.Considerar os valores mínimos pagos ao servidor, dependendo de sua jornada, local de trabalho, etc.;      

 PISO MEDIO    PISO BASICO      

 2.Considerar todos os valores a serem pagos, incluindo eventuais gratificações.        
3. A Gratificação de Difícil Acesso é concedida de acordo com a lotação do servidor. Na falta de informações sobre os locais de lotação deve-se fazer um 

cálculo para o acréscimo máximo usando a média dos valores a serem pagos (30% e 50% sobre referência do Quadro Geral de Pessoal)  
REFERÊNCIA  

4. O Auxílio Refeição deve ser calculado utilizando-se 22 dias como a média mensal e com o valor diário de: .....................................................  
 
5. O Auxílio Transporte deve ser calculado considerando 22 dias mensais multiplicados por quatro viagens diárias no valor de: ...................  

 
Do total apurado, desconta-se 6% do valor do padrão ou subsídio para apurar o montante a ser suportado pela Administração  

 
6. As Obrigações Patronais devem ser calculadas sobre as despesas de pessoal na seguinte conformidade:  

 
6.1. RPPS - alíquota de 22% (excluir auxílios e 1/3 de férias) nos termos da Lei 13.973/05 do Regime Próprio de Previdência;  

 
6.2. INSS - alíquota de 21% (excluir auxílios) de acordo com a legislação da Previdência Social.  
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6.3. FGTS - recollhimento da alíquota de 8% (excluir auxílios) de acordo com a legislação da Previdência Social.   
7. O Vale Alimentação: devido ao servidor que recebe remuneração de até 5 salários mínimos  VALOR MENSAL:  

7. Gratificação de Atividade : no primeiro ano 50% do total devido; a partir do 2º ano 70% do valor na inicial da carreira; 

Anexo IV – Modelo de demonstrativo de adequação orçamentária da folha de pagamento bruta 

 
 

(IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA/PREFEITURA REGIONAL/ORGÃO) 

DEMONSTRATIVO DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO 

BRUTA  
ANO: 

 
(Em R$)  

I - VALOR ORÇADO ATUALIZADO - DOTAÇÃO: 
 
II- REALIZADO ATÉ O MÊS: 
 
III - A REALIZAR - PROJEÇÃO (meses restantes)  
QTDE. MESES RESTANTES 
 
DISCRIMINAR EVENTOS AUTORIZADOS E NÃO INCLUIDOS EM FOLHA E OS PRETENDIDOS (*) 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV - TOTAL (II+III) 

 
V - ECONOMIA OU PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA (I- IV)  
(*) Na medida do possível, identificar nº do expediente, processo ou projeto de lei.  
OBS: Este demonstrativo aplica-se também ao Auxilio-Refeição, Auxilio-Transporte e Vale-Alimentação. 
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Anexo V – Modelo de declaração de impacto orçamentário-financeiro do titular da pasta (I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 

 

Declaro que as despesas decorrentes do presente pedido de ................................, 
 

apresentam adequação com a Lei nº ___________, de ______ de ____________ 

 

de _______, estando ainda em consonância com a Lei Complementar Federal nº 

 

101, de 4 de maio de 2000, especialmente com seus artigos 16,17 e 21, Inciso I, bem assim com 

as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual vigentes. 

 
 
 
 
 
 

 

NOME DO TITULAR DA PASTA 
 

NOME DO ÓRGÃO 
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Anexo VI – Modelo de declaração de impacto orçamentário-financeiro do titular da pasta (II) 
 
 
 
 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 
 
 

Declaro, nos termos dos artigos 16, 17 e 21, inciso I, da Lei Complementar  Federal nº 101, de 5 

de maio de 2000, que o aumento das despesas decorrente da solicitação formulada foi prevista 

na Proposta Orçamentária de ______________, tendo, portanto, compatibilidade com o Plano 

Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOME DO TITULAR DA PASTA 
 

NOME DO ÓRGÃO 
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Anexo VII – Legislação de referência – Leis e decretos de criação e reestruturação total e parcial de órgãos e entidades 

 Por Projeto de Lei Por decreto 

Reestruturação 

total 

Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013. Dispõe sobre a 

criação e alteração da estrutura organizacional das 

Secretarias Municipais que especifica, cria a 

Subprefeitura de Sapopemba e institui a Gratificação 

pela Prestação de Serviços de Controladoria. 

Lei nº 16.115, de 9 de janeiro de 2015. Dispõe sobre a 

estrutura organizacional da Fundação Paulistana de 

Educação e Tecnologia, alterando sua denominação 

para Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e 

Cultura; cria o respectivo Quadro de Pessoal 

Permanente, instituindo o plano de carreiras e salários; 

concede aos servidores da entidade as vantagens 

pecuniárias que especifica e cria o Centro de Formação 

Cultural de Cidade Tiradentes. 

Lei nº 15.380, de 27 de maio de 2011. Autoriza o Poder 

Executivo a instituir a Fundação Theatro Municipal de 

São Paulo; cria cargos de provimento efetivo e em 

comissão; extingue o departamento Theatro Municipal; 

Decreto nº 57.538, de 16 de dezembro de 2016. Dispõe sobre 

a reorganização da Secretaria Municipal da Saúde, bem como 

altera a denominação e a lotação dos cargos de provimento em 

comissão que especifica. 

Decreto nº 57.528, de 12 de dezembro de 2016. Dispõe sobre 

a reorganização e as atribuições da Secretaria Municipal de 

Cultura, cria e altera a denominação de equipamentos 

culturais, bem como altera a denominação e a lotação dos 

cargos de provimento em comissão que especifica. 

Decreto nº 56.793, de 4 de fevereiro de 2016. Dispõe sobre a 

organização, as atribuições e o funcionamento da Secretaria 

Municipal de Educação, bem como altera a denominação e a 

lotação dos cargos de provimento em comissão que especifica. 

Decreto nº 54.498, de 23 de outubro de 2013. Dispõe sobre a 

reorganização da Secretaria Municipal de Finanças e 

Desenvolvimento Econômico – SF, institui a Escola Municipal de 

Administração Fazendária – EMAF, bem como altera a 

denominação e a lotação dos cargos em comissão que 



Coordenadoria de Gestão de Desenvolvimento Institucional - COGEDI 

 

83 

absorve as gratificações que especifica na Escala de 

Vencimentos do Quadro de Atividades Artísticas; dispõe 

sobre o afastamento de servidores da Administração 

Direta; altera o art. 1º da Lei nº 14.132, de 24 de janeiro 

de 2006, e dá providências correlatas. 

especifica. 

Reestruturação 

parcial 

Lei nº 15.764, de 27 de maio de 2013. Dispõe sobre a 

criação e alteração da estrutura organizacional das 

Secretarias Municipais que especifica, cria a 

Subprefeitura de Sapopemba e institui a Gratificação 

pela Prestação de Serviços de Controladoria. 

Lei nº 15.608, de 28 de junho de 2012. Dispõe sobre a 

criação do Arquivo Histórico de São Paulo, na Secretaria 

Municipal de Cultura, e de seu respectivo quadro de 

cargos de provimento em comissão; cria, no 

Departamento do Patrimônio Histórico, os cargos em 

comissão que especifica. 

Decreto nº 56.764, de 11 de janeiro de 2016. Modifica 

parcialmente a estrutura organizacional da Secretaria 

Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, transfere 

e altera a lotação dos cargos de provimento em comissão que 

especifica, bem como introduz alterações nos decretos nº 

54.498, de 23 de outubro de 2013, e nº 53.687, de 2 de janeiro 

de 2013. 

Decreto nº 56.700, de 9 de dezembro de 2015. Institui a 

Coordenadoria de Defesa do Usuário do Serviço Público 

Municipal – CODUSP, na Controladoria Geral do Município; 

transfere e altera a lotação dos cargos de provimento em 
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Lei nº 14.875, de 5 de janeiro de 2009. Dispõe sobre a 

criação do Centro Cultural da Juventude - CCJ, vinculado 

à Secretaria Municipal de Cultura, e de seu respectivo 

quadro de cargos de provimento em comissão. 

Lei nº 14.572, de 25 de outubro de 2007. Altera a 

denominação da Casa de Cultura da Penha para Casa de 

Cultura da Penha - Mario Zan, e dá outras providências. 

comissão que especifica; altera o artigo 9º do Decreto nº 

56.075, de 23 de abril de 2015. 

Decreto nº 55.410, de 14 de agosto de 2014. Modifica 

parcialmente a estrutura organizacional da secretaria 

municipal de planejamento, orçamento e gestão, bem como 

altera a lotação e a denominação dos cargos de provimento em 

comissão que especifica. 

Decreto nº 54.317, de 5 de setembro de 2013. Altera 

parcialmente a estrutura organizacional da secretaria 

municipal de planejamento, orçamento e gestão, bem como 

transfere os cargos de provimento em comissão que especifica. 

Criação de 

órgão 

colegiado 

Lei nº 14.666, de 10 de janeiro de 2008. Dispõe sobre a 

criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização. 

Lei nº 12.546, de 7 de janeiro de 1998. Dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, e dá outras 

providências. 

Decreto nº 54.837, de 13 de Fevereiro de 2014. Cria o 

Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento 

Participativo – CPOP. 

Decreto nº 50.995, de 16 de Novembro de 2009. Cria o 

Conselho Superior de Desenvolvimento Econômico da Cidade 

de São Paulo. 

Decreto de nº 50.514, de 20 de Março de 2009. Cria o 

Conselho Municipal de Administração Pública. 


