
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 130/2012 AO
PROJETO DE LEI QUE ALTERA A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 08/2004, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, e

Senhores Vereadores,

O Projeto de Lei que ora apresentamos a essa Casa de Lei visa a reformulação 

da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal. Tendo como principal finalidade a 

criação de uma nova unidade administrativa municipal.

Segue abaixo relacionada a unidade administrativa necessária à atual 

demanda de serviços:

 Uma Secretaria: Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio

 Dois Departamentos:Departamento de Desenvolvimento

Departamento de Indústria e Comércio

 Três Divisões: Divisão de Desenvolvimento

                               Divisão de Indústria

Divisão de Comércio

 Duas Assessorias: Assessoria Especial de Indústria

Assessoria Especial de Comércio

No diagnóstico organizacional da prefeitura municipal percebe-se que está se 

tornando impossível cumprir as metas estipuladas nas leis de planejamento municipal e 

dar o atendimento adequado ao munícipe.

Estas serão as ferramentas que poderão auxiliar as administrações municipais 

na tomada de decisões e que possibilitarão prover informações estratégicas para os 

administradores decidirem a favor do município.

À Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, compete 

promover ações voltadas ao desenvolvimento industrial e comercial dos serviços, com a 

geração de emprego e renda, propondo a política municipal ao desenvolvimento 

econômico, bem como, articuladamente com as demais Secretarias, promover a 

divulgação dos potenciais econômicos do Município.

A Secretaria também deve incentivar a instalação, ampliação e modernização 

de empreendimentos voltados ao desenvolvimento econômico do Município, além de 

estimular e apoiar empreendimentos, a pequena e média empresa, as que utilizem 

matéria-prima local e a instalação nos distritos industriais.

Entre as atribuições da Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 

também estão a de apoiar e organizar feiras, exposições e outros eventos similares, 
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visando a divulgação do Município e de suas potencialidades, promovendo e incentivando 

o desenvolvimento econômico e social. Compete também promover campanhas de 

incentivo, envolvendo os estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de 

serviços do Município.

A Secretaria também deve incentivar e apoiar os empreendimentos voltados 

para a geração de novos empregos e renda; articular-se com os organismos federais e 

estaduais, organizações não-governamentais e entidades privadas com o objetivo de 

aumentar a oferta de empregos e renda no Município; além de apoiar ações voltadas 

para a reinserção de trabalhadores desempregados ao mercado de trabalho, mediante 

cursos, treinamento, aperfeiçoamento e reciclagem.

Trata-se de um novo órgão que abrangerá não só a Diretoria de Indústria e 

Comércio como também cuidará dos assuntos pertinentes ao emprego e economia local 

que hoje se fazem de extrema necessidade para o Município. Seu principal objetivo será 

buscar alternativas para otimizar a economia e sobretudo contribuir para a elevação do 

empreendedorismo, fomentando práticas eficientes que objetivarão políticas públicas 

emancipatórias.

Dessa forma, solicitamos o respaldo dos Nobres Vereadores na aprovação do 

presente Projeto de Lei confiantes de que o assunto será merecedor da atenção dos 

nobres Edis.

Itapoá (SC), 05 de novembro de 2012.

MÁRIO ELÓI TAVARES
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