
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 022 – DE 03 DE ABRIL DE 2017. 
 
ALTERA REDAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 2448/1999, REGIMENTO 
ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO DE ESPUMOSO, REVOGA 
DISPOSITIVO LEGAL E DEMAIS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO. 

 

Art. 1.º - Altera redação da Lei Municipal 2448, que Institui o Regimento 

Administrativo do Poder Executivo de Espumoso, revoga dispositivo legal e demais 

disposições em contrário a qual passará a ter a seguinte redação:  

Art. 2.º - A estrutura administrativa do Poder Executivo passa a ser 

composta e organizada da forma que segue:  

............ 

VII – Coordenadorias 

§  2.º - 

I -  

........... 

VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO 

b) Coordenadoria de Viação, Obras e Serviços, das Regiões Norte e Sul 

do Interior do Município de Espumoso;  

............ 

§ 1º. A Coordenadoria de Viação, Obras e Serviços, é o órgão 

encarregado de:  

I – Preparar a programação de Serviços no sistema viário, coordenar e 

supervisionar sua execução; 

II – providenciar na aquisição dos insumos para funcionamento da frota; 

III – controlar o desempenho dos motoristas e operadores de máquinas 

e o cuidado que os mesmos têm com as unidades pelas quais são responsáveis;  

IV – controlar a manutenção de veículos e máquinas;  



V – outras atividades afins.   

§ 1.º – a coordenadoria de viação, obras e serviços, será dividida em: 

a) Coordenadoria de Viação, Obras e Serviços da Região Norte, do 

Interior do Município de Espumoso; 

b) Coordenadoria de Viação, Obras e Serviços da Região Sul, do 

Interior do Município de Espumoso;   

§ 2.º - As coordenadorias, Norte e Sul, terão como marco divisório o Rio 

Butiá, e delimitação na demarcação limítrofe do Município de Espumoso 

com os respectivos entes federados confrontantes.   

VIII – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos  

.......... 

e) Coordenadoria de Praças, Parques, Jardins e Prédios Públicos 

f) Coordenadoria de Agricultura e Meio Ambiente 

§ 1.º - Coordenadoria de Parques Praças e Jardins 

I – ajardinamentos; 

II – podas de árvores; 

III – demais atos que dizem respeito a implantação e manutenção de 

áreas verdes, reflorestamentos e ajardinamentos, inclusive produção de mudas;  

§ 2.º - Coordenadoria de Agricultura e Meio Ambiente é a unidade 

encarregada de :  

I – Incentivar os produtores para sua fixação no meio rural; 

II – desenvolver politica agrícola local com perspectiva de crescimento 

econômico e preservação ambiental; 

III – promover programas de ampliação da infraestrutura rural;  

IV – coordenar as atividades d programas criados por lei;  



V – dar apoio a fiscalização e as demais coordenadorias em especial a 

de praças, parque, jardins e prédios públicos.  

Art. 2.º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

os arts. 51 e 62, ambos da Lei Municipal nº 2448-1999 e demais disposições em 

contrário.  

GABINETE DO PREFEITO DE ESPUMOSO, aos 03 dias do mês de abril de 

2017. 

 

 

 

 

DOUGLAS FONTANA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

SENHOR PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES  

Nobres Edis. Honra-me cumprimentá-los, ao passo que submeto-lhes a 

apreciação do presente projeto de lei, objetivando dar inicio a reestruturação 

administrativa, visando aperfeiçoamento e funcionabilidade das secretarias.  

É de vosso conhecimento as dificuldades que temos para atender as 

necessidades na prestação de serviços na área interiorana de nosso município. 

Primeiramente pelas dimensões, nesse sentido, chamo-lhes a atenção para a extensão 

da malha viária, acesso as propriedades e notadamente o escoamento da produção.  

Em segundo momento, alerto-lhes sobre as peculiaridades e diferenças 

próprias de cada região, considerando para tanto, a definição da região norte e sul, ao 

passo que usamos o rio butiá como marco divisório.  

No mesmo sentido, aduzimos a profunda necessidade de estabelecer 

funcionabilidade ao setor de britagem. Esse, sabidamente é tido como anseio e de 

grande expectativa de nossa comunidade.  

Ainda, considerando as expectativas da nossa comunidade, vislumbra-se 

a importância das coordenadorias de parques, praças jardins e prédios públicos, pois 

são espaços que, quando bem cuidados, revelam uma cidade mais bela e atraente.  

Nesse sentido, entendemos que a reestruturação proposta, autoriza a 

montagem de frentes de trabalhos diferenciadas possibilitando atendendo demanda 

histórica de nosso município, fato que certamente impulcionamento das beneficiárias, 

que retornaram com absorção de mão de obra e tributos pertinentes.  

Ademais, as necessidade apontadas são de conhecimento dos nobres 

edis frente ao conhecimento que possuem sobre as questões de nossa terra.  

É com o sentimento de oportunidade, senso de economicidade, que 

submeto aos nobres Edis, a apreciação do presente projeto, com a visão e objetivo de 

oferecer, coma as alterações proposta, uma melhor prestação de serviços ao 

contribuinte possibilitando melhorias em acessibilidade, escoamento de produção, 

impulsionando a construção de uma cidade mais bela e atraente. 



Assim, submeto o presente projeto para que os nobres Edis, inseridos 

na constante preocupação de atender os interesses de nossa comunidade, aprovem o 

presente cumprindo com a finalidade social que constitucionalmente é atribuída ao 

poder legislativo. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE ESPUMOSO, aos 03 dias do mês de abril de 

2017. 

 

 

 

DOUGLAS FONTANA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 


