
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 026/1990
Data: 18 de junho de 1990

DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDO-

RES  PÚBLICOS  DO  MUNICÍPIO,  DAS  AUTARQUIAS  E  DAS

FUNDAÇÕES MUNICIPAIS.

Ademar Ribas do Valle, Prefeito Municipal  de Itapoá (SC), faz

saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu san-

ciono a seguinte,

LEI 

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DO REGIME JURÍDICO

Art. 1 O regime jurídico dos servidores públicos do Município de Itapoá, bem como o de

suas autarquias e das fundações públicas, é o CLT instituído por esta Lei.

Art. 2 Para os efeitos desta Lei, servidores são funcionários legalmente investidos em

cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão.

Art. 3 Cargos públicos é o conjunto de atribuições e responsabilidades previsto na es-

trutura organizacional que deve ser cometido a um funcionário.

Parágrafo Único – Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por

Lei, com denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos.

Art. 4 Os cargos de provimento efetivo da Administração Pública Municipal direta, das

autarquias e das funções públicas serão organizadas em carreiras. 

Art. 5 As carreiras serão organizadas em classes de cargos, observadas a escolaridade

e a qualificação profissional exigidas, bem como a natureza e complexidade das atribui -

ções a serem exercidas por seus ocupantes na forma prevista na legislação específica.

Art. 6 A Lei Municipal estabelecerá critérios para compatibilização de seus quadros de

pessoal ao disposto nesta Lei e à reforma administrativa dela decorrente.
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Art. 7 A Lei Municipal fixará as diretrizes dos planos de carreira para a Administração di-

reta, as autarquias e as fundações municipais, de acordo com suas peculiaridades.

Art. 8 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições

em contrário.

Itapoá (SC), 18 de junho de 1990

ADEMAR RIBAS DO VALLE
Prefeito Municipal

Lei Municipal n° 026/1990 – regime jurídico único, autarquias e fundações. 2/2


	LEI MUNICIPAL Nº 026/1990
	Data: 18 de junho de 1990
	LEI
	TÍTULO I
	Prefeito Municipal


