
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 310 AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE ALTERA A LEI
COMPLEMENTAR  MUNICIPAL  Nº  008/2004,  QUE  CRIA
NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA NO PODER EXECU-
TIVO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Ita-
poá, Senhora Vereadora, e Senhores Vereadores,

O Prefeito Municipal de Itapoá - SC, Sr. Marlon Roberto Neuber, com base, Incisos I e
IX do artigo 13 e, principalmente no que se refere ao seu Inciso XII do artigo 68º, da Lei Or-
gânica Municipal, vem apresentar a V. Exª o anexo PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
que “ALTERA A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 008/2004 DE 31 DE MARÇO
DE 2004 QUE CRIA A NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA NO PODER EXECUTI-
VO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL
251/2004 E LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 14/2007, 35/2013, 36/2014, 45/2015
ao passo que formula adiante a sua EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS e justificativas constitucio-
nais e legais para sua apresentação e aprovação por esta Augusta Casa Legislativa:

1. Foram realizados diversos estudos a respeito da necessidade de uma reestruturação ad-
ministrativa, com o objetivo de assegurar aos cidadãos do Município um atendimento
com padrão satisfatório de encaminhamento das demandas direcionadas a prestação do
serviço público municipal.

2. Consigne-se que uma das principais necessidades na adequação da estrutura organiza-
cional objetiva otimizar e fortalecer o seu desempenho funcional, através da delinea-
ção distinta de competências e responsabilidades que não são correlatas, inclusive, nas
responsabilidades técnicas e níveis de conhecimento.

3. Com fundamento, pois, nas informações e análises dos referidos estudos, propõe-se a
criação de 02 (duas) secretarias municipais:

a. 1º - Secretaria da Fazenda
b. 2º - Secretaria de Meio Ambiente

4. A primeira reestruturação compreende a divisão entre as áreas Administrativa e Finan-
ceira. A abrangência das respectivas áreas no que refere às atribuições é ampla e de-
manda serviços de naturezas diferentes, não devendo a responsabilidade técnica e jurí-
dica geridas pela mesma pessoa. Não há como atribuir responsabilidade técnica, por
exemplo, uma mesma pessoa, gestora de recursos humanos e atendimento tributário,
ou, compras e fiscalização de posturas, ou ainda, informática e tesouraria. Assim, pro-
põe-se a criação da Secretaria da Fazenda. As demais unidades da antiga estrutura se-
rão apenas remanejadas.

5. A segunda reestruturação necessária pelos motivos expostos e pela complexidade téc-
nica é a divisão das áreas de Turismo e Cultura da área de Meio Ambiente. É inadmis-
sível que um técnico em turismo também responda pelo Meio Ambiente, a sua qualifi-
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cação profissional assim não o permite, ou ainda, a mesma pessoa possa responder por
licenciamento ambiental e ainda pelo desenvolvimento das políticas da Cultura. Viu-
se, portanto, a necessidade criar a Secretaria de Meio Ambiente. 

6. A Gestão do Município tem como objetivo em seu Plano de Governo grandes melhori-
as na infraestrutura turística a fim de incrementar o comércio local, e neste ato inova-
dor, desde a sua emancipação, Itapoá tem a possibilidade de contar com gestores qua-
lificados e dedicação exclusiva às ações de interesse do Turismo e da Cultura, perma-
necendo as demais unidades administrativas da secretaria agora com gestão própria.

7. Por outro lado, a criação da Secretaria de Meio Ambiente, haja vista, o crescimento
exponencial do Município, bem como, o crescimento do investimento da iniciativa pri-
vada visando a melhoria no controle dos problemas ambientais com objetivo de dina-
mizar os processos de gerência e licenciamento ambiental. 

8. Por fim, esclarecer que o custeio dos cargos e das unidades a serem criados encontra
plena adequação orçamentária e financeira nas dotações consignadas para o ano 2017
(dois mil e dezessete), (Parecer contábil anexo), além de respeitar todas as regras da
Lei de Responsabilidade Fiscal para a criação de despesa com pessoal, bem como, ha-
ver previsão de ampliação da estrutura e da despesa de caráter continuado na Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO e demais disposições legais (Parecer Jurídico anexo).

Com a presente EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS e prestadas as justificativas constitucionais e
legais, esperamos a mais célere tramitação e aprovação do anexo Projeto de Lei Complemen-
tar, REQUERENDO portanto, a V. Exª, que seja o mesmo apreciado em regime de urgência
nas comissões temáticas e no Plenário desta Casa Legislativa, ante a relevância de sua matéria
para a melhoria do serviço público.

Itapoá,17 de janeiro de 2017.

Atenciosamente,

MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito Municipal
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