
MENSAGEM/GABGOVA4SA{g 64 / 2022 Campo Grande, L7 de novembro de2022.

Senhor Presidente,

Com amparo no caput do artigo 67 da Constituigdo Estadual, submeto i apreciagdo

dessa augusta Assembleia Legislativa, por intermddio de Vossa Excel0ncia, o Projeto de Lei que

Acrescenta o Anexo II d Lei ne 4.197, de 23 de maio de 2a12, que dispde sobre a qiagdo de cargos
de provimento em comissdo na estrutura do Departamento Estadual de Trdnsito de Mato Grosso

do Sul (DETMN-MS), e dd outras provid€ncias.

A presente proposta de lei tem por objetivo promover adequagOes na Lei ng 4.197, de

23 de maio de 2012, que dispde sobre os cargos em comiss6es do Departamento Estadual de

Trdnsito de Mato Grosso do Sul:(DETRAN), tendo em vista a solicitagSo do Minist6rio Priblico do

Estado, oriunda do Procedimento Administrativo ne 09.2018.000A3720-2, para regularizar as

atribuig6es dos cargos em comissdo da referida entidade.

Convdm pontuar, que foram realizados estudos tdcnicos pela Secretaria de Estado de

Administragdo e Desburocratizaqdo (SAD), em conjunto com o DETRAN, originando o projeto de

lei que ora se encaminha

O intuito da proposigio 6 definir as atribuigdes, as fungOes e o trabalho a ser

desenvolvido pelos ocupantes de cargo em comissdo naquela entidade, evitando-se, dessa forma,
possivel confusSo com as atribuigSes dos cargos efetivos da carreira dessa autarquia.

Por fim, ressalta-se que, se trata de mera regularizagdo da Lei em referCncia, em

atendimento ao pleito do Minist6rio Pirblico Estadual, sem criagSo de cargo e sem aumento de

despesa.

Sdo essas as razdes gu.e me levam a submeter i apreciagdo de Vossa Exceldncia e dos

ilustres Pares, o presente projeto de lei, contando com a imprescindivel aquiesc6ncia desse

respeit6vel Parlamento Estadual para a sua aprovagSo.

Atenciosamente,

--J-\('

'\ --REINALDO AZAMBUJA SILVA
Govemador do Estado

Re,cehi;o;to
Seexetaria dc,{ssuritos Lsgi$lativos e Jwioicos

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO COnnEe
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE.MS
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PROJETO DE LEI

Acrescenta o Anexo II d Lei ne 4.197, de 2i de maio

de 2012, que dispde sobre a criagdo de cargos de

provimento em comissdo na estrutura do

Departamento Estadual de Trdnsito de Mato Grosso

do Sul (DETRAN-MS), e dd outras providdncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Acrescenta-se o Anexo II d Lei ng 4.797, de23 de maio de2012, com a

redagdo constante do Anexo desta Lei.

Art. 2o Renumera-se para Anexo I o Anexo da Lei ff 4.197 , de 23 de maio de 2012.
:

Art. 3c Esta Lei entra em vigor na data de sua publica96o.
:

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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ANEXO DA LEI N9
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Anexo II da Lei ne 4.797, de 23 de maio de 20t2.

Descrigdo das Atribuigbes de Cargos de Provimento em ComissSo, de Direg6o, de Chefia e de

Assessoramento do Departamento Estadual de Tr6nsito de Mato Grosso do Sul (DETRAN-MS)
FLINCOES ATzuBUICOES

Diretor-Presidente I a) planejar, coordenar, supervisionar, comandar e controlar a execugAo das 
I

I atividades administrativas e operacionais da 6rea de atuagao do Detran; 
I

I Ul adotar o planejamento sist0mico e o orgamento participativo como

I orientaglo e instrumentos permanentes de coordenagSo das politicas priblicas,

I zelando pelo desenvolvimento eficiente e efrcaz dos programas, dos projetos

I e das atividades sob sua responsabilidade;

I c) assegurar a observAncia dos principios que regem a Administragdo Pirblica

l: Estadual, pautando suas.ag6es e decis6es na transpardncia e na moraiidade da

I gestdo priblica;
I

I d) promover, perrnanente e continuamente, o controle sobre as despesas

I pirblicas da entidade;
I

I e) adotar norrnas e procedimentos que assegurem a constante modemizagdo

I dos processos de habalho, mantendo sempre presentes os principios da

I economicidade, da celeridade e da prestagdo dos servigos de qualidade ao

I cidadeo;

| fl cumprir e fazer executar as decisdes do Conselho de Administragdo;
I

I g) representar o Departamento, judicial e extrajudicialmente;
I

I h) praticar os atos de sua compet6ncia privativa, de acordo com a legislagdo

I vigente;
I

I i) prestar as informag6es que the forem solicitadas, dentro da sistem6tica e da

I periodicidade estabelecidas na programagdo governamental;t'
I j; assegurar adequada descentralizagdo de decis6es e o treinamento de pessoal

I p*u o exercicio de suas atividades;
I

I k) expedir portarias, normas e instrug6es gerais relativas a irea de sua

I compet6ncia;
I

I l) manter contatos com 6rg6os normativos do Sistema Nacional de Trdnsito,

I visando i eficiOncia da Autarquia;
I

I m) representar o Detrdn/MS em suas relag6es com instituigOes oficiais e

I Particulares;

I n) desempenhar outras atribuig6es compativeis com a fungdo e com a

I natureza do cargo.

Diretor-Adjunto a) orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades da Diretoria-
Adjunta;

b) orientar o cumprimento das metas e das prioridades do Detran;



c) supervisionar, orientar e coordenar as atividades administrativas do Detran;

, d) cumprit e fazer cumprir as decis6es administrativas e as instrugOes do
Diretor-Presidente;

: e) auxiliar o Diretor-Presidente no despacho do expediente;

,f) representar o Diretor-Presidente, por delegagdo, nos seus respectivos
impedimentos eventuais;

g) exercer outras atribuigdes, quando determinadas pelo Diretor-Presidente;

Diretores a) planejar, coordenar, orientar e supervisionar os trabalhos da Diretoria;

b) exercer a administragio geral das unidades complementares vinculadas dr

Diretoria, zelando pelo cumprimento de suas disposigdes regulamentares,
bem como praticando , atos de gestdo administrativa, no dmbito de sua

atuagHo;

c) dirigir, programar e orientar a execugdo das atividades na esfera de

compet6neia da diretoria e das unidades vinculadas;

d) administrar e controlar as atividades regionais exercidas pelas unidades
vinculadas, zelando por sua regularidade, lisura e efici6ncia;

e) dirigir as atividades de flrscalizag6o relacionadas ao adequado

funcionamento das entidades autorizadasicredenciadas peia Autarquia, na

esfera de competOncia da diretoria;

f) delegar atribuig6es especificas do seu cargo, com conhecimento pr6vio do

Diretor-Presidente, observado os limites estabelecidos em lei e atos

regulamentares;

g) propor e colocar em pr6tica medidas que visem dL melhoria da qualidade
das atividades de compet6ncia da Diretoria e das unidades subordinadas;

h) realizar a96es com o objetivo de agilizar e de garantir a lisura das ag0es na
area de compet6ncia da Diretoria e das unidades subordinadas, promovendo
medidas que resguardem os interesses da Autarquia e dos usuarios;

i) planejar, coordenar e implementar as agdes na 6rea de compet6ncia da

Diretoria;:

j) fomentar a boa atuagdo dos servidores lotados na Diretoria, visando a
viabilizar o alcance dos resultados planejados para adrea;

k) promover a elaboragflo de estudos, pesquisas e projetos, e implementar
a96es na esfera de competOncia na Diretoria, visando ao aperfeigoamento da

atuagdo da Autarquia;

l) prestar esclarecimentos e orientar sobre assuntos inerentes i ag6o do setor;

m) organizar e coordenar reuni6es e encontros de trabalho na sua 6rea de

atuag6o;

n) acompanhar e avaliar o desempenho da equipe e a execugdo das ag6es

integrantes do plano de metas da Autarquia;

o) identificar as necessidades de desenvolvimento, de capacitaqdo e de
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aperfeigoamento profissional dos servidores lotados no setor;

p) submeter ir consideragdo do Diretor-Adjunto os assuntos que excedam a

sua compet6ncia;

q) desempenhar outras atribuig6es compativeis com a natureza do cargo e as

que the forem atribuidas pelo Diretor-Adjunto;

Assessores a) assessorar e apoiar a chefia imediata no exercicio de suas atribuig6es;

b) desenvolver atividades de natureza t6cnico-especializada, que exijam

conhecimentos tdcnicos;

c) elaborar, analisar e revisar estudos, projetos, documentos e relat6rios,
quando solicitado;

d) coordenar estudos o ag6es t6cnicas visando a modernizagdo, ao

aperfeigoamento institucional e i implementaglo de projetos com o objetivo
de otimizar a vtilizaqdo de recursos humanos, fisicos e materiais da

Autarquiai

e) promover a articulagSo de iniciativas e de agdes inovadoras com as demais

unidades administrativas da Autarquia;

f) promover a realizaqdo de diagn6sticos sobre o desempenho institucional
em relagdo aos resultados obtidos na execugdo de planos, programas, projetos

e atividades planejadas;

g) coordenar a elaboragSo de manuais, regulamentos, regimentos internos,

nonnas e outros instrumentos de orientagdo e de controle que auxiliem o

disciplinamento das agdes e dos procedimentos especfficos do Detran;

h) coordenar a coleta, a an6lise e o tratamento de informagdes pertinentes ao

Detran, para dar suporte is atividades, aos programas e ds metas

institucionais;

i) desenvolver outras atividades compativeis com anaixeza do cargo.

Chefe
Ouvidoria:

de a) receber, examinar e registrar, no sistema de gestdo de Ouvidoria, as

manifestagdes de reclama96es, dentncias, sugestdes, criticas e elogios,

oriundos dos usu6rios dos segmentos da sociedade organizada, referentes aos

servigos do DetranA4S;

b) promover meios e facilitar o acesso do cidaddo ao sistema de Ouvidoria,
estimuiando sua participaglo na fiscalizagdo da prestagdo dos servigos do

DetranAvlS;

c) propor solugdes para quest6es identificadas peles cidaddos, fornecendo
respostas r6pidas, com clareza e objetividade;

d) resguardar o sigilo das informagSes recebidas;

e) manter cadastro atualizado das manifestagdes enviadas pelos usuarios, com

o devido encaminhamento e parecer final;

f) analisar os indicadores de avaliagio da satisfagio do cidaddo;

g) propor estudos, recomendar ag6es, programas e medidas que visem ao

aprimoramento e ao desenvolvimento dos serviQos executados pelo
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Detran/MS;

i) encaminhx d" trea competente as sugest6es, as reclamagdes e as denitncias

apresentadas, acompanhando sua apreciagdo;

j) elaborar relat6rio sobre as manifestag6es recebidas, providdncias adotadas e

resultados obtidos;

k) desenvolver outras atividades compativeis com anatutezado cargo.

Gerente de

Agdncia Regional l
e Gerente de

Agdncia II e III:

a) coordenar e acompanhar a execugio das atividades administrativas e
operacionais da Ag6ncia sob sua responsabilidade;

b) acompanhar, orientar e apoiar os servidores no exercicio de suas fun96es;

c) elaborar relat6rios e registrar as ocorrOncias referentes i Agdncia sob sua

responsabilidade;

d) coordenar a organizagdo e as atividades necessdrias para manter atualizado

o arquivo de toda a docurnentagdo da Ag0ncia sob sua responsabilidade;

e) avaliar e controlar a execugdo das atividades necess6rias para o

desempenho das competQncias da Ag$ncia sob sua responsabilidade;

f) exercer outras atribuig$es determinadas pelo superior hierarquico.

Chefe de Divislo a) dirigir e supervisionar as atividades da DivisSo;

b) propor rotinas para otimizar e racionalizar as atividades do setor;

c) operacionalizar as atividades planejadas para aiteade atuaqdo do setor;

d) acompanhar e orientar os servidores no desempenho de suas fungfies;

e) cumprir e fazer cumprir as decis6es administrativas;

f) exercer outras atribuigdes determinadas pelo superior hierarquico.

Assistente I, II e III a) preparar o expediente adminishativo para o despacho da chefia;

b) orgarttzx e controlar.a,agenda da chefia do setor;

c) prestar apoio is unidades do 6196o;

d) assistir e assessorar a chefi.a nas atividades administrativas do setor;

e) desenvblver outras atividades correlatas iL assistOncia.
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