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LEI N.2 32 

Dispõe sobre a criação.do Serviço Especial de Estradas e 
Camir!J1os Mll'"Ücipais. 

A Câmara MLlnicipal de Santa LLlzia decreta e eu seLl nome sanciono 

a sagLi..inte lei: 

Art. l& - J<'ica criado, na Prefeitura ~."l:tnicipal, o Serviço Espe.Cial 
de Estr:)Ô_as e Ca1ninhos lVlu..Ylj_cipais, com as segtJintes atribt1ições: -· .. 

I - promover a elabora<;;ão do plano rodoy;i.ário municipal, em ri:"~rmo
nia com os planos rodoviários Nacional e Estadual, e tendo em vista,prin
cipal1nente as necessidad.es economicas e soc:!21s do I\"~u_nicÍpio; 

II - ex'3ct1tar as obras e serviços de· construções, reconstrução,re
paração e conservn de estre.das e caminhos e respectivas obras de arte; 

III - promover a elaboração de projetos, especificaçÕ!;'.S e orçamentos 
das obras a serem executadfO\El por empreitada ou admin:Lstraçao diretg; 

IV - fiscalizar as obras e serviços contratados, fazer mediçoes e 
recebe-las, total ou parcialmente, para efeitos de pagamentos; 

V - conservar, desimpedidos as estradas e caminhos municipais; 
VI - representar sobre infrações do código e leis relativas ao tran

sito nas estradas; 
VII - reguisitar mate;iziais que devam ser empregados em seus servfuços 

e fiscalizar a sua aplicaçao; 
VIII - propôr a admissão dos operários necessários aos serviços e 

obras a seu cargo, fiscalizando o ponto e as atividades dos mesmos, bem 
como organj.z1::r as respectivas folhas& de pagamentos; 

IX - prestar todas às informaqões relativas á viaqão rodoviária mu
nicipal; 

X - organizar, anu2.lme11te ,pol!llllenorizado e documentado relatório 
das atividades dos servi t<Os de estradas e camin.hos municipais no exercício 
anterior, ,Para ser remetido aos De)Jartamentos Estadnal de Estradas de Ro
dagem ou orgao equivalente; 

x:r: - execLltar todas as demais decisões atinentes ás suas atividades. 

Art. 2& - O Servi qo Especial de Estradas e Camiri.ll.os Municipais será 
dirigido por um funcionário do quadro, designado por ato do Prefeito, para 
chefiá-lo, cabendo-lhe coordenar e dirigir as atividades á este atribLlidas 
nesta lei, 

Art, 3.l?. - Esta lei entrará er.1 vigor na data de sLla publicação, revo-' 
gndas as disposições em contrário, 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia, 10 de novembro de 1949. 
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