Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
PORTARIA Nº 17/2020 DE 13 DE ABRIL DE 2020

ESTABELECE MEDIDAS DE CONTROLE FINANCEIRO
NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DE IPORÃ DO
OESTE/SC.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPORÃ
DO OESTE, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 87, V, do Regimento Interno da Casa Legislativa.

CONSIDERANDO a situação de exceção provocada pela pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19), com a aplicação de medidas de restrição, especialmente no
tocante à circulação de pessoas, funcionamento de empresas e realização de
eventos;

CONSIDERANDO os graves reflexos na economia local em decorrência das
medidas de restrição impostas;

CONSIDERANDO, o dever do Administrador Municipal de viabilizar a eficácia
das ações de gestão e controle da despesa;

RESOLVE

Art. 1º Ficam estabelecidas as seguintes medidas de contingenciamento de
gastos do Poder Legislativo, como forma de contribuir na retomada econômica do
Município:
I – Suspensão temporária de viagens a serviço e o consequente pagamento de
diárias aos senhores Vereadores e Servidores do Poder Legislativo, ressalvadas
aquelas que se mostrarem imprescindíveis ao atendimento do serviço;
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II – Suspensão de realização de cursos de capacitação que gerem impacto
financeiro ao Poder Legislativo;
III – Suspensão de processos licitatórios e de compras que não se referiam a
bens e serviços essenciais à prestação do serviço público;
IV – Suspensão de pagamento de horas-extras e de conversão de licença
prêmio em pecúnia, nos termos do art. 90 da Lei Complementar n. 100/2015, no
âmbito do Poder Legislativo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com validade
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogada.

Iporã do Oeste/SC, 18 de março de 2020

________________________________
Adriano Klein
Presidente da Mesa Diretora

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.
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