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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 366 
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE 
ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 155/2003, QUE DISPÕE 
SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DO PODER EXECUTIVO DO 
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, ESTABELECE NORMAS 
GERAIS DE ENQUADRAMENTO, INSTITUI NOVA 
TABELA DE VENCIMENTOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Excelentíssimo Presidente, da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Itapoá, 

Senhora Vereadora, e Senhores Vereadores. 

O presente Projeto de Lei Complementar tem como objetivo alterar a Lei Municipal n° 

155/2003, incluindo 1 (uma) vaga de profissional de Educação Física ao quadro permanente de pessoal 

do Poder Executivo Municipal. 

O esporte é um meio de socialização, agregando valores, contribuindo para o desenvolvimento 

integral da criança e do adolescente, tirando-os de situações de risco social. Tanto é o reconhecimento 

desses fatores positivos que muitos pais e familiares têm procurado a Secretaria Municipal de Esporte e 

Lazer para solicitar vaga para seus filhos em atividades esportivas, principalmente no futebol. 

As escolinhas de futebol funcionaram até dezembro de 2016 em convênio com o Clube Atlético 

Paranaense, porém, para este ano não foi renovado o convênio, pois a Secretaria de Esporte e Lazer não 

dispõe de pasta orçamentária para a tal ação. 

Dessa forma, para que se possa atender a tais solicitações, é necessária a contratação de um 

profissional de Educação Física Licenciado e regularmente registrado no conselho da classe, com 

conhecimento específico e com experiência comprovada na área de futebol e futsal. 

A exigência de profissional licenciado parte da premissa de que o trabalho será executado com 

crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos, garantindo a segurança dos alunos e o incentivo 

à formação integral do indivíduo, já que a Educação Física é indispensável para o desenvolvimento 

intelectual, da personalidade, da formação para a cidadania, destacando-se também as finalidade 

voltadas para à saúde. 

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, são as razões que nos levaram a 

encaminhar o presente Projeto de Lei à consideração e deliberação dessa honrada Casa Legislativa, 

solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado. 

Atenciosamente,  

Itapoá (SC), 04 de julho de 2017. 

MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito Municipal 
[assinado digitalmente] 

 

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA 

Chefe de Gabinete 
[assinado digitalmente] 

 
Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira (ICP-Brasil). Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº      , DE 04 DE JULHO DE 2017. 

Altera a Lei Complementar nº 155/2003, que 

dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e 

carreiras do Poder Executivo do município de 

Itapoá, estabelece normas gerais de 

enquadramento, institui nova tabela de 

vencimentos e dá outras providências. 

 LEI 

Art. 1º  Fica alterado o Anexo I – Classe da Parte Permanente do Quadro de Pessoal do Poder Executivo 

de Itapoá, da Lei Municipal nº 155, de 09 de janeiro de 2003, aumentando de 01 para 02 vagas, a classe 

de Profissional de Educação Física I, conforme segue: 

“ 6 – Grupo Ocupacional Nível Superior 

... 

Grupo ocupacional Classes Nível de vencimento Nº cargos C. H. Semanal 

6 Nível Superior 

    

Profissional de 

Educação Física I 
VII 02 40 

    

...” 

Art. 2º  Fica alterado o Anexo VI – Descrição das Classes da parte Permanente do Quadro de Pessoal do 

Poder Executivo de Itapoá, da Lei Municipal nº 155/2003, conforme segue: 

1. classe: Profissional de Educação Física (Incluído pela LM nº 344/2011). 

2. descrição sintética:  

- coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar 

trabalhos, planos e projetos atuar em programas de atividades físicas e/ou desportivas, especialmente na 

promoção da saúde, bem como prestar serviço de auditoria, consultoria e assessoria, realizar 

treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar 

informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas atividades físicas e de desporto, conforme o 

artigo 3º da Lei 9696, de 01 de setembro de 1998. 

b) atribuições típicas:  

... 

- elaboração de projetos nas áreas de futebol e futsal; 

- planejamento de aulas; 
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- elaboração de mecanismos de controle de rendimento e assiduidade; 

- estudo, planejamento e execução de escolinhas de futebol e futsal; 

- ministrar aulas nas áreas de futebol e futsal; 

- formar, orientar, conduzir e acompanhar times nas áreas de futebol e futsal. 

c) requisitos para provimento: 

- instrução: Curso de Graduação/Bacharelado em Educação Física, Curso de Graduação em nível de 

Licenciatura em Educação Física e o registro no respectivo conselho de classe.  

d) recrutamento:  

- externo: no mercado de trabalho, mediante concurso público, para a classe de Profissional de Educação 

Física.  

e) perspectivas de desenvolvimento funcional:  

- progressão: para o padrão imediatamente superior na classe a que pertence. 

- promoção: da classe Profissional de Educação Física I para a classe Profissional de Educação Física II, 

e da classe Profissional de Educação Física II para a classe Profissional de Educação Física III, 

observado o interstício mínimo de 02 (dois) anos nas classes anteriores. 

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Itapoá (SC), 04 de Julho de 2017. 

 

 

 

MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito Municipal 
[assinado digitalmente] 

 

 

 

 

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA 

Chefe de Gabinete 
[assinado digitalmente] 
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