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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 08, DE 15 DE JUNHO DE 2020 

Altera a Lei Complementar Municipal nº 008, de 31 
de março de 2004, que cria a nova estrutura 
administrativa no Poder Executivo Municipal, e dá 
outras providências.  

LEI 

Art. 1º Fica alterado o artigo 11, da Lei Complementar n° 008/2004, que passa a ter a seguinte redação:  

... 

Art. 11.  As chefias de Divisões devem ser ocupadas por servidores do quadro de pessoal que tenham 
exercido suas atividades na respectiva secretaria e ou preferencialmente no setor, por no mínimo três 
anos imediatamente anteriores a data de sua nomeação. 

... 

Art. 11 As chefias de Divisões devem ser ocupadas por servidores do quadro de pessoal que tenham 
exercido suas atividades, preferencialmente, na respectiva secretaria e ou no setor, por no mínimo três 
anos anteriores à data de sua nomeação. (NR) 
 
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

                                                                                                                                        Itapoá, 15 de junho de 2020. 

 
 

MARLON ROBERTO NEUBER 
Prefeito Municipal 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS AO 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 08/2020, 
QUE DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 008, DE 31 DE 
MARÇO DE 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. 

O presente Projeto de Lei tem como objetivo a alteração da Lei Complementar Municipal nº 008, 
de 31 de março de 2004, que cria a nova estrutura administrativa no Poder Executivo Municipal. 

Cabe salientar que a alteração do artigo é necessária, tendo em vista que na falta de servidor 
numa determinada secretaria, outro servidor que queira assumir as atribuições do cargo, que possua 
experiência, possa vir a ser nomeado, independente do tempo que ali esteja, pois, com certeza o 
mesmo já foi aprovado no estágio probatório e estará apto para contribuir com a demanda do setor. 

Outra questão, é sobre a supressão da palavra “imediatamente”, se dá pela necessidade e 
valorização do servidor que eventualmente ocupará cargo em comissão em outra secretaria, mas, após 
o período de ocupação de tal cargo, voltará para sua lotação de origem. 

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. 

Atenciosamente, 

  Itapoá, 15 junho de 2020. 

MARLON ROBERTO NEUBER 
Prefeito Municipal 

[assinado digitalmente] 

 
JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO 

Chefe de Gabinete 
[assinado digitalmente] 
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