Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2020

DISPÕE

SOBRE

A

CONVOCAÇÃO

DE

SESSÃO

EXTRAORDINÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, estado
de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 208,
item I, do Regimento Interno – Resolução nº 006/2009, de 10 de setembro de 2009:

CONSIDERANDO as disposições dos Atos da Mesa Diretora nº 01/2020, de 16
de março de 2020, nº 02/2020, de 18 de março de 2020 e nº 03/2020 de 24 de março
de 2020;

CONSIDERANDO o cenário epidemiológico do Estado de Santa Catarina em
relação à infecção pelo vírus COVID-19;

CONSIDERANDO as disposições elencadas no Decreto Estadual nº 515, de
17 de março de 2020; que determinou a suspensão em todo o território catarinense,
sob regime de quarentena, pelo período de 7 (sete) dias, das atividades e os serviços
públicos não essenciais, no âmbito municipal, estadual e federal, que não puderem
ser realizados por meio digital ou mediante trabalho remoto; e pelo período de 30
(trinta) dias, eventos e reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado;

CONSIDERANDO as novas medidas adotadas pelo Estado de Santa Catarina
através do Decreto Estadual nº 525, de 23 de março de 2020, estendendo o período
de quarentena, e determinando a suspensão, por mais 7 (sete) dias, das atividades e
os serviços públicos não essenciais, no âmbito municipal, estadual e federal, que não
puderem ser realizados por meio digital ou mediante trabalho remoto; e pelo período
de 30 (trinta) dias, eventos e reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou
privado.
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CONSIDERANDO as dificuldades encontradas pela Mesa Diretora no sentido
de viabilizar a realização de Sessões Plenárias por via remota, virtual, em virtude de
o Poder Legislativo municipal não dispor de servidor público especialista em
tecnologia da informação para organizar o sistema de discussão e votação das
matérias, tampouco dispor de ferramentas e estrutura mínima disponível aos senhores
Vereadores para participarem de Sessões virtuais;

CONSIDERANDO a existência de matérias urgentes pendentes de análise na
Câmara de Vereadores, notadamente o Projeto de Lei do Executivo nº 007/2020 e o
Projeto de Lei do Legislativo nº 001/2020, que tratam sobre a concessão de revisão
geral anual dos vencimentos dos servidores públicos e agentes políticos;

CONSIDERANDO que por se tratar de ano de eleições municipais a legislação
eleitoral estabelece limites temporais para a aprovação de projetos de lei desta
natureza, nos termos do art. 73, inciso VIII, da Lei 9.504 de 30 de setembro de 1997;

CONSIDERANDO o Ofício GP n. 24/2020 do Chefe do Poder Executivo, de 19
de março de 2020, solicitando a análise do Projeto de Lei nº 007/2020 em observância
aos prazos estabelecidos na legislação eleitoral;

CONSIDERANDO que o Ato da Mesa Diretora nº 003 de 24 de março de 2020,
em seu artigo 5°, §1°, previu a possibilidade, em caráter excepcional, de realização
de Sessão Plenária para análise e aprovação de medidas urgentes relativas à serviços
essenciais;

CONSIDERANDO, finalmente, que o servidores públicos são essenciais ao
perfeito desenvolvimento dos serviços públicos no âmbito dos Poderes Executivo e
Legislativo Municipais,

RESOLVE
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CONVOCAR

EXTRAORDINARIAMENTE

O

PODER

LEGISLATIVO

MUNICIPAL, composto pelos seus Vereadores em pleno gozo de seus direitos
regimentais e constitucionais, para a Reunião Extraordinária, a realizar-se no dia 01
de abril de 2020 – Quarta-feira, às 13:30 horas, no Plenário do Poder Legislativo
Municipal, com a seguinte ORDEM DO DIA:

Discussão em Regime de Urgência do Projeto de Lei nº 007/2020 que
CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
E AGENTES POLÍTICOS, NOS TERMOS DO INCISO X DO ARTIGO 37 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Discussão e votação do Projeto de Lei Legislativo nº 001/2020 que Concede
Revisão Geral Anual aos vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Legislativo
e Agentes Políticos da Câmara Municipal e dá outras providências.

Discussão e votação do Projeto de Lei n° 008/2020 que AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO COM
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A realização da Sessão Extraordinária fica condicionada à manifestação
favorável do Comitê de Crise instituído pelo Decreto nº 038 de 17 de março de 2020,
com suas alterações posteriores.

Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste/SC, 26 de março de 2020.

____________________________________
Adriano Klein
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
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