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MENSAGEM 045/2017 

 

Senhor Vereador Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Senhoras Vereadoras, 
 

Encaminho o Projeto de Lei que visa alterar a Lei nº 2846/2015 que estabelece a atual 

estrutura Administrativa e Organizacional da Prefeitura Município de Colíder. 

A estrutura como existente não contempla nossos planos de organização administrativa e 

operacional necessária para realizar as ações propostas pelo PPA para os próximos 

anos, considerando a racionalidade de recursos humanos, financeiros e materiais. 

Como é de conhecimento de Vossa Excelência e demais pares desta Casa de Leis, o 

Município de Colíder tem sofrido redução em sua receita orçamentária, forçando-nos a 

trabalharmos com equipes reduzidas nas áreas meio, para não sacrificar 

substancialmente as áreas finalísticas, em especial na Saúde, Educação, Assistência 

Social e Infraestrutura. Por esta razão, não foi possível enviar proposta de adequação 

anteriormente, tampouco, foi possível a contratação de empresas especializadas nesse 

tipo de serviço. 

Sendo assim, esta proposta ora encaminhada contempla tão somente as alterações 

mínimas para adequação à nova estruturação contábil inserida na Lei Orçamentária Anual 

– LOA para 2018, recentemente aprovada por este Poder Legislativo e sancionada por 

mim. Pretendemos realizar uma reforma mais aprofundada tornando a estrutura mais 

lógica e funcional, tão logo tenhamos cenário econômico mais favorável que nos 

possibilite preencher as lacunas necessárias de pessoal nas funções estratégicas. 

O projeto contempla basicamente a fusão entre as Secretarias de Gestão Pública com a 

de Planejamento, Fazenda e Administração, prevalecendo esta como remanescente e 

abarcando as atribuições e unidades de serviço daquela; a fusão entre as Secretarias de 

Indústria, Comércio, Emprego, Renda e Turismo com a de Agricultura, Pecuária, Assuntos 

Fundiários e Meio Ambiente, passando a ter a nomenclatura de SECRETARIA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, assumindo as atribuições e 

unidades das duas secretarias extintas através da fusão e; a criação da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, em substituição à Secretaria Adjunta de 

mesmo nome, pertencente à estrutura da Secretaria de Educação. 

Na prática, já havíamos deixado de nomear titulares para duas pastas no início do 

mandato, o que certamente proporcionou economia ao erário público, capaz de contribuir 

no equilíbrio financeiro do exercício, mesmo diante da perda estimada de três milhões na 

receita, comparativamente ao exercício anterior.  

A criação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura dará maior autonomia às 

ações que compõem o nome da referida, cujos resultados sociais são grandiosos 

comparativamente ao que se investe financeiramente neste setor. Ao proporcionar 

Esporte, Cultura e Lazer aos munícipes, temos efeito positivo na Saúde e Segurança, 
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uma vez que a auto estima elevada, produz maior sensação de bem estar, culminando 

com realização pessoal e abstenção no consumo de drogas e violência. 

Quanto às fusões de secretarias propostas, trata-se de junção de assuntos correlatos, 

sendo possível aproveitamento de recursos materiais e humanos, tornando produzir mais 

com menor custo cotidiano, proporcionando à municipalidade, mais condições de 

investimentos. 

Diante do exposto e diante da necessidade de se aprovar este projeto ainda neste 

exercício para que a estrutura Administrativa e Organizacional esteja adequada à 

Estrutura Contábil e Orçamentária para 2018, vimos solicitar que o referido seja 

submetido para análise e votação em regime de urgência, respeitadas as normas 

regimentais dessa Casa e da Lei Orgânica Municipal. 

Sendo o que temos para o momento, reiteramos votos de estima e consideração, 

enquanto ficamos à disposição para esclarecimentos adicionais que eventualmente se 

fizerem necessários. 

 

Atenciosamente. 

 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Colíder-MT, em 20 de dezembro de 2017. 
 
 

 
 
 

 
NOBORU TOMIYOSHI 

Prefeito Municipal de Colíder-MT 
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Projeto de Lei nº.                                             Colíder-MT ,em 20 de dezembro de 2017. 
Autoria: Poder Executivo 
 

 
SÚMULA: ALTERA A LEI Nº 2846/2015 QUE 
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLÍDER, 
ESTADO DE MATO GROSSO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Excelentíssimo Senhor Noboru Tomiyoshi, Prefeito Municipal de Colíder, Estado de 
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e fundamentado no que dispõe o artigo 
3º, inciso I, combinado com o artigo 121, incisos III, IV e VI da Lei Orgânica Municipal, faz 
saber que a Câmara Municipal do Município de Colíder aprovou e ele sanciona a seguinte 
lei: 
Art. 1º - Fica alterado o agrupamento de órgãos da estrutura básica da Administração 
Municipal estabelecido no artigo 15 da Lei 2846/2015 conforme segue: 
CAPÍTULO II 
Da Estrutura Organizacional Básica 
Art. 15 – (...) 

I) (...) 

II) Órgãos da Administração Geral 

 Administração Direta 

a) Unidade Administrativa de natureza meio: 

1. Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Administração. 

b) Unidades Administrativas de natureza fim: 

1. Secretaria Municipal de Assistência Social; 

2. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

3. Secretaria Municipal de Educação; 

4. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo; 

5. Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico; 

6. Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer. 

Parágrafo único – Permanecem inalterados os demais agrupamentos da estrutura básica 
organizacional. 
Art. 2º - Fica acrescentada ao Gabinete do Prefeito descrito pelo artigo 21 da Lei nº 
2846/2015 a unidade de serviço, diretamente subordinada ao Prefeito Municipal conforme 
segue: 

7. Diretoria de Assuntos Indígenas. 
Parágrafo único – A Diretoria de Assuntos Indígenas é um órgão diretamente ligado ao 
Gabinete do Prefeito e compete: 

1. Estabelecer a articulação interinstitucional voltada à garantia do acesso 

diferenciado aos direitos sociais e de cidadania aos povos indígenas, por meio do 

monitoramento das políticas voltadas à seguridade social e educação, bem como 
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promover o fomento e apoio aos processos educativos, culturais e esportivos 

comunitários tradicionais e de participação e controle social; 

2. Articular-se com os setores econômicos governamentais e não governamentais 

para inserir os indígenas no mercado de trabalho e garantir a obtenção de renda 

através de empreendedorismo; 

3. Articular-se junto aos órgãos e entidades ligados à Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo para oportunizar as manifestações artísticas e esportivas, preservando a 

cultura indígena; 

4. Fazer o acompanhamento e participar da avaliação de políticas, programas, 

projetos e ações voltados à população indígena existente no Município de Colíder, 

definindo formas de monitoramento de resultados e sugerindo as alterações 

consideradas necessárias; 

5. Identificar mecanismos de captação de recursos federais e internacionais, públicos 

e privados, objetivando o financiamento de políticas, programas, projetos e ações 

direcionados aos povos indígenas; 

6. Apoiar os demais órgãos da Administração Pública Municipal em suas atividades, 

quando houver disponibilidade, de acordo com as aptidões dos ocupantes de 

cargos e funções no órgão. 

Art. 3º - Fica extinta a Secretaria Municipal de Gestão Pública especificada no artigo 46 
da Lei nº 2.846/2015, cujos órgãos e atribuições passam a ser integrantes da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Fazenda e Administração, especificada no artigo 45 da 
referida Lei. 
 
Art. 4º - Fica criada a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura que além do 
Gabinete terá as seguintes unidades internas de nível gerencial: 

1. Gabinete do Secretário. 

2. Assessoria de Gabinete. 

3. Secretaria Adjunta de Esporte, Lazer e Cultura. 

3.1. Departamento de Esporte Estudantil: 

3.1.1. Divisão de Basquete; 

3.1.2. Divisão de Voleibol; 

3.1.3. Divisão de Futsal; 

3.1.4. Divisão de Handebol; 

3.1.5. Divisão de Futebol de Campo; 

3.1.6. Divisão de Atletismo; 

3.1.7. Divisão de Esportes Individuais; 

3.1.8. Divisão de Artes Marciais; 

3.1.9. Divisão de Esportes Aquáticos; 

3.2. Divisão de Desporto Adaptado. 

3.3. Departamento de Esporte Amador: 

3.3.1. Divisão de Coordenadoria Técnica. 

3.4. Departamento de Lazer e Qualidade de Vida: 
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3.4.1. Divisão de Ginástica Laboral e Academias ao Ar Livre; 

3.4.2. Divisão de Comunidade Rural. 

3.5. Departamento de Cultura: 

3.5.1. Divisão de Atividades Culturais: Musica, Dança, Banda, Fanfarra e Festivais; 

3.5.2. Divisão de Teatro, Museu, Biblioteca Cinema; 

3.5.3. Divisão de Artesanatos, Cultura Indígena, Acervos de Bibliografias, Imagens 

Físicas e Virtuais; 

3.5.4. Divisão de Diversidade Cultural. 

Parágrafo 1º - Fica extinta a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer com todas os seus 
níveis gerenciais, a qual integra a estrutura da Secretaria Municipal de Educação, Esporte 
e Lazer conforme artigo 54 da Lei nº 2.846/2015, bem como, todas as competências 
alusivas à esta Secretaria Adjunta que passam a serem atribuídas à Secretaria Municipal 
de Esporte, Lazer e Cultura ora criada. 
 
Parágrafo 2º - A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, ora criada é de 
natureza fim com as seguintes atribuições: 

1. Promover o planejamento e execução da política municipal de esportes, através de 

programas, projetos de manutenção e expansão de atividades esportivas, 

recreativas, expressivas e motoras; 

2. Promover o planejamento e promoção de eventos que garantam o 

desenvolvimento de programas de esporte, lazer, recreação e de educação física 

não escolar; realização de trabalhos técnicos de divulgação do esporte; 

3. Estabelecer diretrizes que definam as responsabilidades do Município e da 

iniciativa privada no desenvolvimento de programas esportivos, de lazer e 

recreação, visando à captação de recursos indispensáveis aos programas 

planejados. 

4. Implementar o Sistema Municipal de Cultura - SMC, integrado aos Sistemas 

Nacional e Estadual de Cultura, articulando os atores públicos e privados no âmbito 

do Município, estruturando e integrando a rede de equipamentos culturais, 

descentralizando e democratizando a sua estrutura e atuação; 

5. Valorizar todas as manifestações artísticas e culturais que expressam a diversidade 

étnica e social do Município; 

6. Preservar e valorizar o patrimônio cultural do Município; 

7. Pesquisar, registrar, classificar, organizar e expor ao público a documentação e os 

acervos artísticos, culturais e históricos de interesse do Município;  

8. Manter articulação com entes públicos e privados visando à cooperação em ações 

na área da cultura; 

9. Realizar, em parceria com as Secretarias de Planejamento, Fazenda e 

Administração e com os órgãos governamentais do setor, estudos básicos e 

levantamentos de dados, visando ao constante monitoramento dos indicadores de 
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desempenho gerencial e de resultados sociais alcançados, bem como, as 

melhorias em sua estrutura; 

10. Outras Atividades correlatas; 

Art. 5º - A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio 
Ambiente e a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Emprego, Renda e Turismo, 
especificadas respectivamente pelos artigos 51 e 59 da Lei nº 2846/2015 passam a 
compor apenas a uma Secretaria, a saber, Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico. 
Parágrafo único - A fusão das secretarias mencionadas no caput incorpora todas as 
atribuições e unidades gerenciais à Secretaria de Desenvolvimento Econômico ora criada. 
 
Art. 6º - Ficam inalteradas as demais Secretarias e unidades constantes da Lei nº 
2.846/2015. 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em 
contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Colíder-MT, em 20 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 

NOBORU TOMIYOSHI 
Prefeito Municipal de Colíder-MT 

 

 

 


