Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2020
DISPÕE

SOBRE

A

ORGANIZAÇÃO

DA

SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PREFEITO
DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
IPORÃ DO OESTE E DOS VEREADORES
ELEITOS PARA A 9ª LEGISLATURA 20212024.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
IPORÃ DO OESTE SC, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, nos termos
do Art. 87, IV, alínea m, do Regimento Interno, e:

CONSIDERANDO as disposições dos Atos da Mesa Diretora n. 01/2020, de 16
de março de 2020, e n. 02/2020, de 18 de março de 2020; n. 03/2020, de 24 de março
de 2020; n. 04/2020, de 01 de abril de 2020; n. 05/2020, de 08 de abril de 2020 e
06/2020, de 13 de abril de 2020;

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

CONSIDERANDO que o vírus COVID-19 possui transmissão rápida, mormente
em aglomerações de pessoas;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas básicas de prevenção
à infecção e propagação do vírus COVID-19, tais como evitar aglomerações e manter
o distanciamento social;

CONSIDERANDO a cerimônia de posse do Prefeito e do Vice-Prefeito do
Município de Iporã do Oeste/SC e dos Vereadores eleitos para a legislatura de 2021__________________________________________________________________________________
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2024 prevista para o dia 1° de janeiro de 2021, para a qual se espera a participação
de um número considerável de pessoas;

CONSIDERANDO ser de responsabilidade do Poder Legislativo a organização
da Sessão Solene de Posse do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores;

CONSIDERANDO que o Chefe do Poder Executivo atendeu o pedido
formulado pelo Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores e autorizou o
uso do espaço do Centro de Convivência para a realização da Sessão Solene de
Posse, no dia 1° de janeiro de 2021.

Promulga o presente DECRETO LEGISLATIVO.

Art. 1° A Sessão Solene de Posse do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de
Iporã do Oeste/SC e dos Vereadores eleitos para a 9ª Legislatura – 2021/2024
ocorrerá no dia 1° de janeiro de 2021, com início as 09h00, no Centro Público de
Convivência, sito à Rua Teutônia, nº 200, Centro, município de Iporã do Oeste/SC.
Art. 2° A Secretaria do Poder Legislativo de Iporã do Oeste/SC deverá
organizar o espaço destinado à realização da Sessão Solene de Posse, dispondo os
assentos reservados na mesa de honra ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores com
uma distância mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) entre si.
Art. 3° A Secretaria do Poder Legislativo de Iporã do Oeste/SC deverá
organizar o espaço destinado à realização da Sessão Solene de Posse, dispondo os
assentos reservados ao público presente com uma distância mínima de 1,50m (um
metro e cinquenta centímetros) entre si.
Art. 4° Todos os presentes na Sessão Solene de Posse deverão utilizar
máscaras de proteção de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão durante o
expediente.
Art. 5° Deverá ser disponibilizado álcool em gel 70° para uso dos presentes na
entrada do recinto e em locais de circulação.
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Art. 6° A participação do público na Sessão Solene de Posse ficará restrita às
autoridades judiciárias, civis, militares, eclesiásticas e aos cônjuges, descentes e
ascendentes do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores a serem empossados.
Art. 7° Se depois de ocupados os assentos pelas pessoas nominadas no art.
6° ainda assim sobrarem assentos disponíveis, fica permitida a participação da
população, até o limite dos lugares disponíveis, observada a ordem de chagada no
recinto.
Art. 8° Ocupados todos os assentos disponíveis, observadas às medidas de
segurança impostas, fica vedada entrada de outras pessoas no recinto onde será
realizada a Sessão Solene de Posse.
Art. 9° Nos termos do art. 3°, §2°, do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Vereadores de Iporã do Oeste/SC, fica autorizada a realização da Sessão
Preparatória para Instalação e Inauguração da Legislatura, a que se refere o art. 23
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, no mesmo recinto onde
realizar-se-á a Sessão Solene de Posse.
Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Iporã do Oeste/SC, 15 de dezembro de 2020

________________________________
Adriano Klein
Presidente da Mesa Diretora
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