
DECRETO N° 012, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017.

Institui 0 Nucleo de Gestiio do Poder
Executivo do Municipio de Caruaru.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO, no
uso das suas atribuicoes,

DECRETA:

Art. 10 Fica instituido 0 Nucleo de Gestae do Poder Executivo, 'subordinado
diretamente ao Gabinete e composto pelos titulares dos seguintes orgaos:

1-Vice-Prefeito;

II - Secretaria de Governo;

III - Secretaria de Planejamento, Orcamento e Gestae;

IV - Secretaria da Fazenda;

v - Secretaria de Administracao;

VI - Procuradoria Geral do Municipio;

VII - Controladoria Geral do Municipio.

Paragrafo unico. Integrarao 0 Nucleo de Gestae as demais entidades da
Administracao Publica Municipal, sempre que a pauta incluir deliberacoes que
requeiram a sua participacao.

Art. 20 Cabera ao Nucleo de Gestae 0 acompanhamento das acoes integradas das
diferentes unidades de gestae municipal de Caruaru, adotando as providencias
necessarias para garantir a formulacao, estruturacao, execucao, divulgacao e controle do
processo de planejamento e gestae do Govemo Municipal.

Paragrafo unico. As reunioes do Nucleo de Gestae deverao ter periodicidade
semanal, em carater ordinario, ou a qualquer tempo, extraordinariamente.



Art. 3° 0 Nucleo de Gestae, de que trata 0 art. 10 deste Decreto, como instrumento
de coordenacao e integracao administrativa, tera como principais finalidades e
atribuicoes:

I - estabelecer as diretrizes para a formulacao das politicas publicas, de acordo
com as estrategias e orientacoes gerais do Govemo Municipal;

II - apreciar, ajustar e encaminhar para decisao do chefe do executivo municipal as
propostas de politicas apresentadas pelas Secretarias Municipais e outras unidades de
gestae do municipio;

, '

III - promover a articulacao e integracao entre as diversas Secretarias Municipais e
outras unidades de gestae do municipio, na formulacao e execucao das politicas, pIanos
e pro gramas de acao; ,

IV - acompanhar a evolucao dos indicadores sociais, econ6micos e institucionais
no ambito Municipal, avaliando os resultados e efeitos das-politicas, pianos e programas
govemamentais sobre os mesmos e propondo ajustes e modificacoes para maior
efetividade, eficacia e eficiencia da acao do.Govemo Municipal;

V - acompanhar as atividades finalisticas, administrativas e financeiras das
empresas publicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundacoes publicas,
atraves da analise dos balances e relat6rios de gestae;

VI - analisar e emitir parecer previo sobre as alteracoes nos regulamentos,
estatutos sociais e regimentos intemos, bem como sobre a estrutura organizacional das
entidades publicas municipais;

VII - discutir as propostas para a formulacao e operacionalizacao da Politica de
Tecnologia da Informacao e Comunicacao do Municipio;

VIII - analisar as questoes relacionadas com 0 desenvolvimento, implantacao e
operacionalizacao do Govemo Digital;

IX - exercer outras .atribuicoes voltadas para a coordenacao e integracao das
politicas e gestae publica que lhes forem atribuidas.

Art. 4° 0 Nucleo de Gestae, sob orientacao tecnica da Secretaria de Planejamento,
Orcamento e Gestae, coordenara, anualmente, 0 processo de definicao das Metas
Prioritarias do Govemo Municipal dentre os Projetos, Atividades e Operacoes Especiais
constantes da Lei Orcarnentaria Anual promulgada para 0 exercicio seguinte,
considerando como insumos:

I - 0 PPA - Plano Plurianual;

II - as manifestacoes da sociedade consolidadas atraves dos seminaries de escuta
publica, com a participacao da populacao;

III -os convenios e operacoes de credito contratados;

.,



IV - 0 monitorarnento das Metas Prioritarias e 0 acompanhamento da realizacao
fisico-fmanceira dos demais Projetos, Atividades e Operacoes Especiais constantes da
Lei Orcamentaria Anual.

§ 1° Os resultados a serem alcancados com a execucao de cada Meta Prioritaria
definida no caput deste artigo, os prazos de entrega de produtos, as metas quantificaveis
de execucao eo detalhamento da cobertura orcarnentaria serao definidos pelo Nucleo de
Gestae, em comum acordo corn os orgaos executantes.

§ 2° Os resultados da execucao das Metas Prioritarias serao alvo de
acompanhamento e rnonitorarnento, realizado ern ciclos mensais, atraves. de processo
coordenado pelo Nucleo de Gestae.

§ 3° Os Secretaries Municipais e os titulares de Entidades Municipais (Autarquias,
Fundacoes Publicas, Empresas Publicas e Sociedades de Econornia Mista) a eles
vinculados e do Secretario de Planejamento, Orcarnento e Gestae, celebrarao, com 0

Chefe do Executivo Municipal, Pactos de Resultados relativos a execucao das Metas
Prioritarias.

Art. 5° As entidades da administracao indireta adequarao sua estrutura,
procedirnentos e norrnas internas para atender ao disposto neste Decreto.

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicacao.

GABINETE DA PREFEITA

Tulio Vilaca Rodrigues
Procurador Geral do Municipio


