
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 166/2015 AO PROJETO DE LEI
QUE ALTERA A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 008/2004, QUE CRIA NOVA
ESTRUTURA  ADMINISTRATIVA  NO  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL,  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
.

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,

Senhora Vereadora, e

Senhores Vereadores,

O Projeto de Lei que em tela, visa alteração na estrutura organizacional da Prefeitura
Municipal, tendo como principal finalidade a criação do Departamento de Trânsito, que terá
as seguintes atribuições:

a)  Dirigir  a  equipe  responsável  em dar  cumprimento  à  legislação  e  às  normas  de
trânsito; 

b) Supervisionar a implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização, dos
dispositivos e dos equipamentos de controle viário; 

c)  Supervisionar  a  coleta  de  dados  estatísticos  e  elaboração  de  estudos  sobre  os
acidentes de trânsito e suas causas; 

d)  Supervisionar  as  obras  e  eventos  que  afetem direta  ou  indiretamente  o sistema
viário municipal, em conjunto com o setor de engenharia do município; 

e) Dirigir a política de integração com outros órgãos e entidades do Sistema Nacional
de Trânsito; 

f)  Supervisionar  a  equipe  de  trabalho  na  execução  dos  projetos  e  programas  de
educação  e  segurança  de  trânsito  de  acordo  com  as  diretrizes  estabelecidas  pelo  órgão
competente; 

g) Executar competências correlatas. 

“O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades com-
ponentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas com-
petências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.” Art. 1.° § 2.° do Código de
Trânsito Brasileiro.

O texto normativo transcrito exara precisamente o anseio de toda a sociedade brasilei-
ra, qual seja, de ver extirpado de seu convívio diário, as situações caóticas ocasionadas por
um trânsito desordenado e displicente, que tem na desobediência as normas de trânsito o mai-
or fato gerador dos acidentes que diuturnamente ceifam milhares de vidas. 

Com vistas a atender este anseio, estatuiu o referendado diploma legal, ao tratar das
obrigações dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, que cabe ao município, no âm-
bito de sua circunscrição, “executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas
administrativas  cabíveis,  por  infrações  de circulação,  estacionamento  e  parada previstas
neste Código, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;” (art. 24 inciso VI)
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Assim, objetiva-se com a edição desta lei a criação de um Departamento de Transito
que possa acolher as competências necessários para assegurar aos cidadãos de nossa acolhe-
dora cidade, o direito a um trânsito ordenado e seguro. 

Destaca-se outrossim, a importância também da criação de  uma assessoria especial de
Transito e de Urbanismo, que auxiliara nas diversas atividades para garantir a segurança viá-
ria, auxiliando na segurança pública de nossa sociedade, as quais auxiliarão nas competencia
do Departamento de Transito descritas anteriormente. 

É  fato  que  a  adequação  da  estrutura  organizacional  de  um órgão  sempre  busca  o
agrupamento  de  ações  e  atividades  de  natureza  semelhantes,  com objetivo  de  otimizar  e
fortalecer seu desempenho funcional. 

Através  da  distinta  delineação  de  competências  e  responsabilidades  obtém-se  um
melhor  aproveitamento  dos  recursos  humanos  disponíveis  e  um  controle  mais  eficiente,
favorecendo a coordenação das atribuições de cada segmento.

Neste  entendimento  e  analisando  a  Estrutura  Administrativa  do  Poder  Executivo
Municipal  verificou-se inexistente  um  nível  organizacional  adequado  às  atividades
concernentes  às  licitações  e  contratos  administrativos,  prejudicando  assim  a  definição  de
ações e responsabilidades correlatas.

Partindo do fundamento de que a licitação pública é o procedimento condicional a
celebração dos contratos administrativos, que por sua vez são o meio pelo qual as aquisições
de  bens  e  serviços  são  ajustadas,  é  imprescindível  que  sejam voltadas  as  atenções  a  tais
procedimentos de modo a aumentar a eficiência das atividades correspondentes.

Além  disso,  com  o  considerável  crescimento  do  município  são  majoradas,  em
semelhante  proporção,  as  necessidades  e  expectativas  sociais.  Para  atender  a  toda  esta
demanda  e  proporcionar  todo  desenvolvimento  estrutural  necessário,  é  inevitável  que  a
Administração  Pública  adquira  bens  e  serviços  em  volume  também  simétrico.
Imperiosamente, tais contratações devem ser firmadas por meio de contratos administrativos
precedidos de licitações públicas.

Assim em tempos de iminente e substancial crescimento, é indubitável a necessidade de se
estabelecer divisões adequadas a estas atividades e relacionar claramente suas competências e
atribuições.  Para  tanto  pretende-se  a  criação  de  duas  Divisões  no  Departamento  de
Administração: a Divisão de Licitações Públicas e a Divisão de Contratos Administrativos e
Atas de Registro de Preço, nos seguintes termos:

À Chefia da Divisão de Licitações Públicas compete:

a) receber, conferir e solicitar informações e documentos necessários à instrução de processos
licitatórios relacionados às compras de materiais,  equipamentos,  contratação de serviços e
obras;
b) elaborar os editais, com base no regulamento vigente;
c) encaminhar os editais para aprovação da Procuradoria;
d) providenciar o agendamento das Licitações Públicas e publicar o extrato dos editais  na
imprensa oficial;
e) encaminhar os editais à Câmara Municipal de Vereadores;
f) dar  suporte  administrativo  a  todas  as  atividades  desenvolvidas  pelas  Comissões
Permanentes de Licitações e de Assessoramento ao Pregoeiro;
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g) receber impugnações e recursos interpostos, encaminhando para análise jurídica;
h) registrar e acompanhar as informações referentes às licitações, visando ao cumprimento da
prestação de contas junto ao TCE-SC, por intermédio do E-Sfinge;

À Chefia da Divisão de Contratos Administrativos e Atas de Registro de Preço compete:

a) receber, conferir e solicitar informações e documentos necessários à elaboração das
minutas dos  contratos administrativos e atas de registros de preço;
b) elaborar  os  contratos  administrativos  e  atas  de  registros  de  preço,  com  base  no
regulamento vigente;
c) encaminhar os contratos administrativos e atas de registros de preço para aprovação da
Procuradoria;
d) publicar  o  extrato  dos  contratos  administrativos  e  atas  de  registros  de  preço  na
imprensa oficial;
e) lavrar  os  aditamentos  contratuais,  encaminhando-os  para  aprovação  da  Procuradoria,
assinatura e publicação do seu extrato;
f) receber  os  pedidos  de  reequilíbrio  econômico-financeiro,  reajuste  de  preços  ou
repactuações,  encaminhando  para  análise  da  secretaria  responsável  e  posteriormente  para
análise jurídica;
g) registrar e acompanhar as informações referentes aos contratos administrativos e atas
de registros de preço, visando ao cumprimento da prestação de contas junto ao TCE-SC, por
intermédio do E-Sfinge;

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, são as razões que nos
levaram a encaminhar o presente Projeto de Lei à consideração e deliberação dessa honrada
Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado.

Atenciosamente,

Itapoá (SC), 06 de fevereiro de 2015.

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
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