PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2020
ALTERA

DISPOSITIVOS

DA

LEI

COMPLEMENTAR Nº 100 DE 30 DE
DEZEMBRO DE 2015, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DE IPORÃ DO OESTE, Estado de Santa Catarina, uso de suas
atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara
Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte
Lei Complementar:
Art. 1º Fica acrescido o parágrafo único ao art. 72 da Lei Complementar nº
100 de 30 de dezembro de 2015, com a seguinte alteração:
“Art. 72 ...
Parágrafo único: O prazo de 30 (trinta) dias referido no caput, fica
reduzido a 48 (quarenta e oito) horas, nas hipóteses em que haja decretação de
estado de emergência, urgência ou calamidade pública, na esfera Federal,
Estadual ou Municipal. (NR)
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei Complementar correrão à
conta do orçamento geral do Município.
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Iporã do Oeste - SC, em 1º de abril de 2020.
LÚCIO MALLMANN
Prefeito
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.
Tenho a honra de encaminhar, à apreciação dos integrantes desta Casa
Legislativa, o Projeto de Lei Complementar que, ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 100 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal em
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL.
CONSIDERANDO que a Organização Municipal de Saúde (OMS) declarou,
no dia 11 de março de 2020, em âmbito mundial, pandemia do vírus COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto do Estado de Santa Catarina nº 507 de 16 de
março de 2020, que Dispõe sobre medidas de prevenção e combate ao contágio
pelo coronavírus (COVID-19) nos órgãos e nas entidades da Administração
Pública Estadual Direta e Indireta e estabelece outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto do Estado de Santa Catarina nº 509 de 17 de
março de 2020, que dá continuidade à adoção progressiva de medidas de
prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus (COVID-19) nos órgãos e nas
entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta e estabelece outras
providências;
CONSIDERANDO o Decreto do Estado de Santa Catarina nº 515, de 17 de
março de 2020, que declara situação de emergência em todo o território
catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais,
para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras
providências;
CONSIDERANDO o Decreto do Estado de Santa Catarina nº 525, de 23 de
março de 2020, que dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da
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emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus e estabelece outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto do Estado de Santa Catarina nº 535, de 30 de
março de 2020, que altera o Decreto Estadual nº 525/2020, que por sua vez
estabeleceu regras para enfrentamento da pandemia de Covid-19.
CONSIDERANDO ainda, os Decretos Municipais nº 041/2020, nº
043/2020 e nº 050/2020, que dispuseram sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da
infecção humana pelo novo coronavírus (covid-19) no âmbito municipal, é que se
faz necessária a presente alteração.
Isso por que, em situações como a vivenciadas atualmente (emergência
internacional em saúde em razão de pandemia do COVID-19), sem precedentes
na história recente da humanidade, exigem dos gestores públicos medidas para
preservar o correto funcionamento da coisa pública.
Dessa forma, o presente PL visa, além de preservar a saúde de todos os
servidores públicos, pois os colocará em isolamento nos termos preconizados por
todos os órgãos de saúde (OMS, Ministério da Saúde), tem o condão de permitir e
disponibilizar ao gestor público, mecanismo que venha a contribuir na gestão e
administração, permitindo a adoção de medidas excepcionais quando a situação
vivenciada também o for.
Medida similar, já foi devidamente implementada na iniciativa privada por
meio da edição da Medida Provisória nº 927/2020, que já conta com massivo
apoio do Congresso Nacional bem como vem sendo largamente utilizada por
empresários, inclusive no município de Iporã do Oeste – SC.
Cabe salientar ainda, que na grande maioria dos municípios da AMEOSC,
referido dispositivo que exige prévia comunicação aos servidores, sequer existe,
tendo os mesmos, visando a economia e organização da prestação dos serviços
públicos, concedido férias a grande maioria dos servidores não necessárias a
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manutenção dos serviços essências.
Após a superação deste cenário “catastrófico” que se apresenta, que com
certeza, brevemente ocorrera, a demanda por serviços públicos terá a demanda
significativamente aumentada, de modo que, é prudente, que neste momento
estes servidores venham a se encontrar a disposição da população, e não,
eventualmente, gozando de férias.
Desta forma, cientes da compreensão dos nobres Edis, solicitamos a
apreciação, votação e aprovação do presente Projeto de Lei Complementar EM
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL.

Iporã do Oeste – SC, 1º de abril de 2020.

LÚCIO MALLMANN
Prefeito
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