
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Projeto de Lei 789/2003 

 

 

O presente projeto de lei tem por objetivo estabelecer a 

estrutura organizacional das Subprefeituras, criadas pela Lei nº 13.399, 

de 1º de agosto de 2002, em cumprimento ao disposto no artigo 21 

desse diploma legal, com a criação dos respectivos cargos de 

provimento em comissão. 

Nesse sentido, cumpre esclarecer que a estrutura 

organizacional ora proposta foi desenhada de acordo com o novo 

modelo que vem sendo implantado no âmbito da Administração 

Municipal, voltado à agilização dos processos de trabalho por meio de 

estruturas enxutas e flexíveis, evitando-se a criação dos níveis 

intermediários. Objetiva-se, também, a valorização dos integrantes do 

quadro de pessoal da Prefeitura, buscando aumentar o número de 

cargos destinados a esses servidores. 

Com o intuito de diluir o impacto financeiro daí emergente, o 

projeto contempla o aproveitamento, na nova estrutura, dos cargos de 

provimento em comissão existentes nas Secretarias Municipais cujas 

unidades foram transferidas para as Subprefeituras por meio dos 

Decretos nºs 42.770, 42.771, 42.772 e 42.773, todos de 3 de janeiro de 

2003, com alterações posteriores, bem como os cargos das 

Subprefeituras oriundos das antigas Administrações Regionais. Para 

idêntica finalidade, também foram extintos os cargos de provimento em 

comissão correspondentes às unidades não aproveitadas na nova 

estrutura. 

Essas são, pois, as diretrizes que nortearam a elaboração da 

propositura. 



No que respeita aos aspectos financeiros e orçamentários, o 

parecer da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento 

Econômico é favorável ao prosseguimento do projeto em apreço, eis que 

atendidas todas as exigências impostas na conformidade dos artigos 16 

e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Decreto nº 42.783, de 8 de 

janeiro de 2003, que fixa normas referentes à execução orçamentária e 

financeira para o exercício de 2003. 

Nessas condições, evidenciado o interesse público de que se 

reveste a medida, uma vez que propiciará a melhor prestação de 

serviços públicos pelas Subprefeituras, submeto-a ao estudo e 

deliberação dessa Egrégia Casa de Leis, a qual, por certo, lhe conferirá o 

seu aval. 

 

 

 

 

 


