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Atribuições do órgão conforme a Lei nº 3.063, de 29 de maio de 2013: 
 

TÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
MISSIONAL 

 
SEÇÃO V 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

Art. 17. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tem por atribuições: 

 

I. Formular, executar e avaliar a política Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
visando o fortalecimento do modelo de desenvolvimento econômico do Município, 
integrando suas potencias e oportunidades produtivas à melhoria da qualidade de vida 
de sua população, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e da 
legislação vigente; 

II. Promover e coordenar a formulação e atualização permanente da estratégia de 
desenvolvimento econômico de longo prazo do Município, que vise o aproveitamento 
das oportunidades criadas pelas empresas instaladas no Município, a expansão do 
Porto Intermodal de Pederneiras e o turismo receptivo e de negócios, mediante a 
mobilização e participação ativa da sociedade, do empresariado, das universidades e 
dos centros de estudos e pesquisas locais, regionais e estaduais; 

III. Fomentar e coordenar a identificação, formulação, avaliação e promoção de projetos e 
empreendimentos que propiciem o aproveitamento das oportunidades e 
potencialidades de Pederneiras, visando o respeito das normas ambientais vigentes e a 
integração social e produtiva da população economicamente ativa do Município; 

IV. Manter articulação com órgãos e entidades públicas e instituições privadas, visando à 
formulação e implantação de políticas, programas e projetos em relação ao 
desenvolvimento do setor produtivo do Município; 

V. Formular, coordenar, executar e avaliar programas e ações que visem à geração de 
ocupação e renda da população do Município através do desenvolvimento do 



 

empreendedorismo, da qualificação profissional e o acesso ao crédito e microcrédito 
de fomento; 

VI. Planejar, gerenciar e avaliar os programas e ações de prestação de serviços de 
assistência financeira e concessão de empréstimos dirigidos a microempreendedores, 
inclusive aos do setor informal, a micro e pequenas empresas, cooperativas ou formas 
associativas de produção ou de trabalho, buscando elevar a produtividade dos 
empreendimentos apoiados e a minimizar o risco do negócio, a fim de estimular seu 
crescimento e a geração de melhores oportunidades de ocupação e renda da 
população do Município; 

VII. Planejar, gerenciar e avaliar os programas e ações de prestação de serviços gratuitos à 
população, de intermediação entre empresas que precisam de mão de obra e 
profissionais e pessoas que procuram emprego e solicitação de outros serviços 
relacionados com sua situação laboral; 

VIII. Promover, de forma coordenada e participativa, a formulação e execução de ações 
para a identificação, estudo e estruturação das cadeias produtivas e dos Arranjos 
Produtivos Locais, com o propósito de direcionar e focalizar as políticas de fomento da 
cooperação e articulação da base empresarial, que melhorem o potencial competitivo 
do Município; 

IX. Incentivar e orientar a instalação e a localização de unidades produtivas nos diferentes 
setores produtivos, conforme as potencialidades e vocação econômica do Município, 
respeitando a legislação ambiental vigente e as diretrizes do Plano Diretor do 
Município; 

X. Promover a realização de fóruns, congressos, seminários e demais atividades que 
permitam o intercambio de experiências exitosas nos âmbitos empresariais e 
produtivos e a promoção das potencialidades de negócios de Pederneiras; 

XI. Promover e atender as missões e visitas de empreendedores, disponibilizando 
informações sobre as potencialidades e oportunidades de novos negócios no 
Município, em todas as suas áreas de atuação; 

XII. Promover o desenvolvimento de Pederneiras como uma cidade competitiva e atrativa 
para a implantação de novos empreendimentos nos âmbitos nacional e internacional, 
aproveitando os programas federais de fomento e a rede mundial de computadores; 

XIII. Promover a articulação com diversos órgãos públicos ou privados, visando o 
aproveitamento de incentivos e recursos para o desenvolvimento econômico e da 
ciência e tecnologia do Município; 

XIV. Em coordenação com as Secretarias Municipais de Planejamento e Gestão, de 
Finanças e de Administração, realizar os procedimentos administrativos e de gestão 
orçamentária e financeira necessários para a execução de suas atividades e 
atribuições, dentro das normas superiores de delegações de competências; 

XV. Em coordenação com a Procuradoria Geral do Município, programar as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico necessárias para o desempenho oportuno e 
eficaz de suas atribuições, zelando em todo momento pela defesa dos interesses da 
Administração Pública Municipal, dentro das normas superiores de delegações de 
competências; 

XVI. Articular-se com as demais Secretarias de gestão missional no planejamento, execução 
e avaliação de programas e ações que precisem de coordenação interinstitucional para 
assegurar sua eficácia e economia dos recursos públicos; 



 

XVII. Em coordenação com a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, monitorar e 
avaliar o cumprimento das diretrizes, metas e objetivos institucionais sob sua 
responsabilidade, apresentando ao Chefe do Governo Municipal as propostas de 
decisão e adequação que permitam o cumprimento dos compromissos assumidos com 
a população no Plano de Governo; 

XVIII. Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados pelo 
Município na sua área de competência; 

XIX. Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do 
Executivo Municipal; 

XX. Ordenar, por seu titular, as despesas da Secretaria Municipal, responsabilizando-se 
pela gestão, administração e utilização das dotações orçamentárias da unidade 
administrativa, nos termos da legislação em vigor, e em todas as esferas jurídicas, o 
que será objeto de comunicação aos órgãos de controle da Administração Pública 
Municipal; 

XXI. Em coordenação com a Secretaria Municipal de Compras e Licitações, responsabilizar-
se, em conjunto com o Chefe do Poder Executivo Municipal pelas autorizações para 
abertura de licitações e assinaturas de editais, bem como pela avaliação da execução 
contratual, sempre que as contratações recaírem sobre bens e/ou serviços 
diretamente pertinentes às dotações orçamentárias específicas da Secretaria, inclusive 
as compras e serviços dispostos em almoxarifado central e os bens e serviços de 
manutenção e custeio geral e administrativo da Secretaria, com exceção das obras e 
serviços de engenharia, a cargo e responsabilidade exclusiva da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Obras, cientificando o Prefeito Municipal; 

XXII. Assinar, por seu titular e em conjunto com o Chefe do Poder Executivo Municipal, os 
contratos administrativos diretamente vinculados às dotações orçamentárias da 
Secretaria, inclusive dos bens, compras e serviços dispostos em almoxarifado central, e 
dos bens e serviços de manutenção e custeio geral e administrativo da Prefeitura, com 
exceção das obras e serviços de engenharia, a cargo e responsabilidade exclusiva da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras; 

XXIII. Cumprir todas as obrigações assemelhadas, que forem dispostas em Decretos 
Municipais e Ordens de Serviço. 

 
ANEXO XV 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

 

Art. 1º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tem a seguinte estrutura 

organizacional, vinculada ao Secretário Municipal: 

 

I. Diretoria de Desenvolvimento do Comércio, Serviços e Indústria; 

II. Coordenadoria de Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa e do Empreendedor 

Individual; 



 

III. Diretoria de Emprego e Relações do Trabalho 

IV. Coordenadoria de Desenvolvimento Aeroportuário e Logístico; 

 

Art. 2º. Ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico compete desenvolver as 

atribuições expressamente definidas no artigo 25 da presente Lei Municipal, relacionadas com 

a área de sua competência e atribuições, descritas no artigo 17 da mesma Lei Municipal. 

 

Art. 3º. Aos Diretores, aos Coordenadores e aos Supervisores compete, dentro das normas e 

diretrizes superiores da Administração Municipal, exercer as atribuições gerais expressamente 

definidas no Anexo III, da presente Lei Municipal. 

 

Art. 4º. Aos demais dirigentes compete realizar atividades e tarefas específicas, definidas pelo 

seu chefe imediato, de acordo com as normas gerais estabelecidas na presente Lei Municipal, 

e nos demais dispositivos legais. 

 

Art. 5º. À Diretoria de Desenvolvimento do Comércio, Serviços e Indústria compete, na sua 

área de atribuições e competências, respeitadas as diretrizes fixadas pelo Secretário Municipal 

de Desenvolvimento Econômico, cumprir o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 

XIII, XV, XVI, XVII e XVIII do artigo 17 da Lei Municipal, e desempenhar outras atividades afins, 

notadamente: 

 

I. Fomentar as diversas atividades industriais, de comércio e de serviços em conjunto 

com os demais órgãos municipais, estaduais e federais, comissões e conselhos, 

associações representativas da classe empresarial e ONG`s; 

II. Propor alterações na forma de condução das políticas de incremento das empresas em 

geral; 

III. Desempenhar outras atividades afins. 

 

Art. 6º. À Coordenadoria de Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa e do 

Empreendedor Individual compete, na sua área de atribuições e competências, respeitadas as 

diretrizes fixadas pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, cumprir o 

disposto nos incisos I, II, III, V, VI VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII e XVIII do artigo 17 da 

presente Lei Municipal, e desempenhar outras atividades afins, notadamente: 

 



 

I. Em cooperação com a Secretaria Municipal de Fiscalização Tributária e Urbana, 

coordenar ações e promover as articulações necessárias à revisão, elaboração e 

implantação da legislação municipal que regula o incentivo e apoio ao 

Microempreendedor, a Empresa de Pequeno Porte e o Empreendedor Individual; 

II. Em cooperação com a Secretaria Municipal de Fiscalização Tributária e Urbana, 

coordenar as discussões envolvendo a constante atualização e aperfeiçoamento da 

legislação municipal que regula o comércio eventual e ambulante exercidos no 

Município, integrando todos os órgãos correlatos; 

III. Promover estudos de viabilidade econômica para micro e pequenas empresas e 

empreendedores individuais, propondo convênios com instituições públicas e privadas 

e organizações não governamentais, em conformidade com a estratégia de 

desenvolvimento econômico de longo prazo definida para o Município; 

IV. Promover, com os demais órgãos municipais, de estudos e ações que contemplem as 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e os Empreendedores Individuais como 

fornecedores locais à municipalidade e grandes empreendimentos; 

V. Fomentar, através do Banco do Povo Paulista, a atividade comercial e de serviços, 

mediante empréstimos e auxiliando os novos empreendedores, em conjunto com as 

demais Diretorias da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Portuário; 

VI. Formular, coordenar, executar e avaliar programas e ações que visem à geração de 

ocupação e renda da população do Município, através do desenvolvimento do 

empreendedorismo, da qualificação profissional e do acesso ao crédito e microcrédito 

de fomento; 

VII. Desempenhar outras atividades afins. 

 

Art. 7º. À Diretoria de Emprego e Relações do Trabalho compete, na sua área de atribuições e 

competências, respeitadas as diretrizes fixadas pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, cumprir o disposto nos incisos I, III, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII e XVIII do 

artigo 17 da Lei Municipal, e desempenhar outras atividades afins, notadamente: 

 

I. Planejar, gerenciar e avaliar os programas e ações de prestação de serviços gratuitos à 

população, de intermediação entre empresas que precisam de mão de obra e 

profissionais e pessoas que procuram emprego e solicitação dos outros serviços 

relacionados com sua situação laboral; 

II. Coordenar o Programa de Atendimento ao Trabalhador - PAT, propondo melhorias no 

que couber; 

III. Promover e incentivar os processos de incubação de cooperativas, com foco no 

trabalho autogestionário de  

IV. Desenvolver programas e ações destinadas à formação e qualificação de força de 

trabalho nos setores da indústria, comércio, serviços e agricultura, a fim de melhorar a 



 

produtividade e competitividade destes setores no Município e promover a inserção 

produtiva da população economicamente ativa; 

V. Desempenhar outras atividades afins. 

 

Art. 8º. À Coordenadoria de Desenvolvimento Aeroportuário e Logístico compete, na sua área 

de atribuições e competências, prestar assistência e assessoramento ao Secretário Municipal 

de Desenvolvimento no cumprimento do disposto nos incisos I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, 

XIII, XV, XVI, XVII e XVIII do artigo 17 da presente Lei Municipal, e desempenhar outras 

atividades afins, notadamente: 

 

I. Na propositura, planejamento, gerenciamento e avaliação das iniciativas e ações, bem 

como na promoção das articulações visando o incremento e a ampliação das 

atividades existentes no Aeroporto de Pederneiras e no Porto Intermodal de 

Pederneiras; 

II. No desenvolvimento de estudos e na promoção das articulações visando a 

implementação da cadeia de produtos e de prestação de serviços correlatos à área 

aeroportuária; 

III. Na elaboração de estudos e na propositura de programas e ações visando à 

qualificação da mão de obra correlata à área aeroportuária; 

IV. Em conjunto com as demais Diretorias, na participação das discussões e na propositura 

de soluções para a integração dos modais logísticos existentes no Município; 

V. Promover e coordenar a formulação e atualização permanente da estratégia de 

desenvolvimento econômico de longo prazo do Município, que vise o aproveitamento 

das oportunidades criadas pelos empreendimentos já existentes no Município e o 

turismo receptivo e de negócios, mediante a mobilização e participação ativa da 

sociedade, do empresariado, das universidades e dos centros de estudos e pesquisas 

locais, regionais, estaduais e federais; 

VI. Desempenhar outras atividades afins. 

 
ANEXO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES 
GRATIFICADAS 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 
Coordenador 

Prestar assistência a seu chefe imediato na coordenação e gerenciamento de programas, 

projetos e atividades afins a sua área de competência; organizar e coordenar a unidade 

organizativa sob sua responsabilidade dentro das normas e diretrizes superiores da 



 

Administração Municipal; coordenar, gerenciar e avaliar a execução de programas, projetos, 

atividades e atribuições de responsabilidade das respectivas secretarias municipais e órgãos 

afins, dentro das orientações gerais de seu chefe imediato e demais normas superiores de 

delegações de competências e prestar contas por resultados sobre o cumprimento das metas e 

objetivos do Plano de Governo sob sua responsabilidade. 

 
Diretor 

Prestar assistência a seu chefe imediato na tomada de decisões e na formulação de 
programas, projetos relacionados com a área de sua competência; organizar, administrar e 
dirigir a unidade organizativa sob sua responsabilidade dentro das normas e diretrizes 
superiores da Administração Municipal; dirigir, planejar, coordenar e avaliar a programação e 
execução de programas, projetos, atividades e atribuições de responsabilidade das respectivas 
secretarias municipais e órgãos afins, dentro das orientações gerais de seu chefe imediato e 
demais normas superiores de delegações de competências e prestar contas por resultados 
sobre o cumprimento das metas e objetivos do Plano de Governo sob sua responsabilidade. 

 


