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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 02, DE 07 DE JANEIRO DE 2020 

 
Autoriza o Chefe do Poder Executivo a ceder 
máquinas, equipamentos e pessoal aos municípios 
de Santa Catarina que declarem situação de 
emergência ou estado de calamidade pública. 

LEI 

Art. 1º  Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder máquinas, equipamentos e 
pessoal aos Municípios  do Estado de Santa Catarina e municípios limítrofes do Estado do Paraná que 
declararem Situação de Emergência – SE ou Estado de Calamidade Pública – ECP. 

Parágrafo único.   As máquinas, equipamentos e pessoal serão cedidos para a normalização dos serviços 
públicos essenciais, tais como desobstrução e recuperação de estradas e ruas, se estendendo também 
aos setores de saúde, trânsito e segurança, a juízo do município cedente. 

Art. 2º  O controle das máquinas, equipamentos e pessoal cedidos, serão de competência do Poder 
Executivo Municipal cedente, que deverá atuar conjuntamente com o órgão competente do município 
beneficiado com a presente Lei. 

Art. 3º  As despesas de locomoção das máquinas, equipamentos e pessoal, até os municípios atingidos, 
correrão por conta de dotações do orçamento municipal vigente. 

Art. 4º   O Executivo Municipal expedirá decreto especificando as máquinas, os equipamentos e pessoal 
a serem cedidos, estipulando um prazo determinado para a cessão. 

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

                                                                                                                            Itapoá, 07 de janeiro de 2020. 

 
MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito Municipal 
[assinado digitalmente] 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS AO PROJETO DE 
LEI MUNICIPAL Nº 02/2020, QUE AUTORIZA O CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO A CEDER MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 
PESSOAL AOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA QUE 
DECLAREM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA. 

Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá, Senhora Vereadora e 
Senhores Vereadores. 

Referente a este Projeto de Lei, informamos que a maioria dos municípios já possui essa 
autorização legislativa, a qual é uma solicitação da Defesa Civil Estadual. A aprovação deste projeto 
possibilitará que em casos de calamidade pública ou situação de emergência, decretada em algum 
município do Estado de Santa Catarina, possamos auxiliar os mesmos cedendo temporariamente 
máquinas, equipamentos e pessoal do nosso município, bem como receber tal auxílio. 

Atualmente, se algum município decretar situação de emergência ou calamidade pública e 
necessitar da ajuda de nossa cidade ou vice-versa, isso não será possível, pois ainda não possuímos 
autorização legislativa para tanto, o que impossibilita tal apoio.  

         Cabe salientar, que a aprovação deste projeto é necessária em regime de urgência, pois, é uma 
solicitação da Defesa Civil Estadual através da Instrução Normativa nº 07, para o fornecimento do kit de 
transposição metálico e instalação nas pontes da Figueira e do Braço do Norte. 

Cabe frisar que nosso município não está imune às intempéries e também poderá necessitar da 
ajuda de outras municipalidades.  

 Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, são os motivos 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 em REGIME DE URGÊNCIA. 

Atenciosamente 

Itapoá, 07 de janeiro de 2020. 

MARLON ROBERTO NEUBER 
Prefeito Municipal 

[assinado digitalmente] 
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Chefe de Gabinete 
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