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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 23, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019 

Altera a Lei Complementar Municipal Nº 044, de 12 
de setembro de 2014, que dispõe sobre o regime 
jurídico dos servidores públicos do município de 
Itapoá, das autarquias e das fundações públicas, 
incluídos os servidores dos regimes de contratação 
efetiva e temporária, estatutários, estatutários 
temporários e demais servidores contratados pela 
administração direta ou indireta, e dá outras 
providências. 

LEI 

Art. 1º  Fica incluído o §7º ao artigo 23, da Lei Complementar N 044, de 2014, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 

... 

Art. 23.  ... 

§7º  Para fins de lotação dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, as unidades de prestação de 
serviços de saúde equiparam-se às unidades administrativas.  

... 

Art. 2º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Itapoá, 03 de dezembro de 2019. 

MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito de Itapoá 

[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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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 23/2019, QUE ALTERA A LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 008/2004, QUE CRIA A NOVA 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA NO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá, senhora 
vereadora e senhores vereadores; 

Este projeto de lei vem atender uma solicitação dos servidores da área da saúde e 

também ao pedido da Vereadora Janayna Gomes Silvino. Ao incluir o §7º estamos garantindo aos 
profissionais da saúde além do desenvolvimento de suas atividades rotineiras, a manutenção dos 
trabalhos desenvolvidos em seus postos de trabalho, em especial para as UBSs, PA 24h e NASF, 
beneficiando todo o funcionamento e a continuidade dos atendimento nessas unidades. 

Assim, encaminhamos o presente Projeto de Lei à consideração e deliberação dessa 
colenda Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado nos termos 
regimentais, legais e constitucionais. 

Atenciosamente, 

Itapoá, 03 de dezembro de 2019. 

MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito de Itapoá  

[assinado digitalmente] 

 

 

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA 

Chefe de Gabinete 

[assinado digitalmente] 
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