
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS  E JUSTIFICATIVAS Nº  314  AO
PROJETO  DE  LEI  QUE  ALTERA  A  LEI  MUNICIPAL  Nº
155/2003, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO PLA-
NO DE CARGOS E CARREIRAS DO PODER EXECUTIVO DO
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ,  ESTABELECE NORMAS GERAIS
DE ENQUADRAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Excelentíssimo Presidente, da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Itapoá, Se-
nhora Vereadora, e Senhores Vereadores,

O Prefeito Municipal de Itapoá - SC, Sr. Marlon Roberto Neuber, com base nos Inci-
sos I e IX do artigo 13, e principalmente no que se refere ao seu Inciso XII do artigo 68º, da
Lei Orgânica Municipal, vem apresentar a V. Exª o anexo PROJETO DE LEI que “ALTERA
A LEI MUNICIPAL Nº 155/2003 QUE DISPÕEM SOBRE A ESTRUTURA DO PLANO DE
CARGOS E CARRERIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, ao passo que formula adiante
a sua EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS e justificativas constitucionais e legais para sua apresenta-
ção e aprovação por esta Nobre Casa Legislativa:

O Projeto em tela tem por objetivo alterar a Lei Municipal nº 155/2003, que dispõe so-
bre a estruturação do plano de cargos e carreiras do Poder Executivo do município de Itapoá,
objetivando ampliar o número de cargos no quadro efetivo de servidores municipais. Será cri-
ada vaga no quadro funcional, de nível superior, com respectiva previsão de promoção de
acordo com a legislação já vigente e vinculação direta na Secretaria de Meio Ambiente.

A partir  de maio de 2015, o Município de Itapoá passou a ter  a atribuição para o
exercício do licenciamento de atividades com impacto ambiental local no nível III (três) de
complexidade  (Resolução  CONSEMA nº  65,  de  08  de  maio  de  2015).  Para  exercer  tal
atribuição  é  imprescindível  seguir  critérios  gerais  estabelecidos  por  meio  da  Resolução
CONSEMA n°  52,  de  05  de  dezembro  de  2014.  Em seu artigo  7°,  a  referida  resolução
estabelece uma matriz de correlação acerca do Quadro Técnico Mínimo que o Município deve
manter para o exercício legal de licenciamento ambiental municipal (Tabela 1). 

Com base no PIB do ano de 2014 (exercício este anterior ao ano de constituição da
capacidade para licenciamento - Art. 7°, §3°) verificado junto ao Tribunal de Contas de Santa
Catarina, totalizamos um montante de R$ 241.950.000,00 (duzentos e quarenta e um milhões,
novecentos  e cinquenta  mil  reais).  Com esse número, Itapoá se enquadra na Classe A da
matriz – PIB inferior a meio bilhão. Conforme tabela abaixo a exigência mínima são de 3
(três) profissionais para compor o quadro técnico municipal. 

Tabela 1 - Quadro Técnico Mínimo

 Níveis  de
Complexidade1

Quantidade de Técnicos por grau de Atividade Econômica
(PIB)
A B C

I 1 2 3
II 2 3 4
III 3 4 5
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Notas: 
(1) níveis estabelecidos pela Resolução CONSEMA nº 14/2012, ou suas alterações; 
(A) PIB inferior a R$ 0,5 bilhões; 
(B) PIB entre 0,5 e 3 bilhões; 
(C) PIB superior a R$ 3 bilhões; 

Atualmente  o  corpo  técnico  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente  da  Prefeitura  de
Itapoá é composto de apenas 2 dos 3 profissionais exigidos,  um Biólogo e um Engenheiro
Florestal. Essa incompatibilidade gera, por consequência, uma insegurança jurídica em nível
de  comprometer  toda  e  qualquer  emissão  de  licenças  ambientais  por  parte  do  Órgão
Ambiental Municipal.

A adequação do quadro técnico com uma contratação de mais um profissional,
com a graduação de Engenharia Ambiental, ou Engenharia Ambiental e Sanitarista, supre a
demanda municipal e atenderia a legislação vigente.

Entretanto, analisando o quadro de Pessoal do Poder Executivo do Município de
Itapoá, inserido na Lei Municipal nº 155/2003, verificou-se a inexistência de tal cargo. Sendo
assim, o projeto visa criar o referido cargos para atender essa demanda legal.

Por fim, ressalta-se a importância de manter a competência do licenciamento em
âmbito municipal, tanto no sentido de arrecadação compatível com as despesas dos serviços
prestados, quanto à celeridade dos processos de licenciamento, haja vista que, notoriamente,
os  processos  realizados  pelo  corpo  técnico  municipal  é  consideravelmente  mais  ágil  em
relação ao Estado, potencializando, especialmente, a implantação de novas empresa, gerando
emprego e renda para as famílias de Itapoá.

Com a presente EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS e prestadas as justificativas constitu-
cionais e legais, requer-se a mais célere tramitação e aprovação do anexo Projeto de Lei Com-
plementar, REQUERENDO ainda a V. Exª que seja o mesmo apreciado em regime de urgên-
cia nas comissões temáticas e no Plenário desta Casa Legislativa, ante a relevância de sua ma-
téria para a melhoria do serviço público.

Itapoá,18 de janeiro de 2017.

Atenciosamente,

MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito Municipal
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