Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
PORTARIA Nº 20/2020 DE 04 DE MAIO DE 2020

INSTITUI TURNO ÚNICO NA CÂMARA MUNICIPAL 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;

CONSIDERANDO as medidas adotadas no âmbito do Poder Executivo através
do Decreto nº 64, de 24 de abril de 2020.

RESOLVE

Art. 1º Fica instituído, em caráter excepcional, horário especial de trabalho nas
dependências da Câmara Municipal de Iporã do Oeste/SC, a ser cumprido em turno
único de 06 (seis) horas diárias, com início às 12h:00 e término 18h00, a partir de 05
de maio de 2020.
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Art. 2º Nos dias designados para realização de Sessões Plenárias, a jornada
de trabalho que exceder os limites estabelecidos no art. 1° será considerada como
jornada excedente a ser computada no banco de horas.
Parágrafo único: Permanece vedado o pagamento de horas-extras aos
servidores do Poder Legislativo na forma estabelecida no art. 1°, inciso IV, da Portaria
nº 17/2020, de 13 de abril de 2020.
Art. 3º Os servidores que exercem carga horária inferior a 40 (quarenta) horas
semanais terão a sua carga horária reduzida proporcionalmente.
Art. 4º Não haverá redução salarial durante o período em que perdurar o turno
único na Câmara de Vereadores.
Art. 5º Cessando o turno único, os servidores retornarão ao cumprimento do
horário e da jornada de trabalho normais para seus respectivos cargos.
Art. 6º O Presidente da Mesa Diretora poderá convocar servidores para
serviços fora dos horários estabelecidos nesta Portaria, de acordo com a necessidade
de cada setor, para atendimento de situações emergenciais e urgentes, que
justifiquem o procedimento.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com prazo de
vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei federal nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Decretos Estadual e Municipal que declararam
situação de emergência ou calamidade pública.

Iporã do Oeste/SC, 04 de maio de 2020
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Mário Heck
Vice-Presidente da Mesa Diretora
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