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Portaria Nº 04/2020


DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, EM RAZÃO DO DECRETO Nº 525 de 23 DE MARÇO 2020, DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



ÉDER VARGAS, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, que no dia 17 de março de 2020, o Governador do Estado de Santa Catarina promulgou o Decreto n. 515, por meio do qual declarou “situação de emergência em todo o território catarinense”, para os fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, em face do qual foi decretada a quarentena pelo período de 7 (sete) dias;

CONSIDERANDO, que no dia 23 de março de 2020, o Governador do Estado de Santa Catarina promulgou o Decreto n. 525, que dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, inclusive estendeu os prazos até então determinados para a quarentena em todo o Estado de Santa Catarina;

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal nº 3.913/2020, que também acatou o novo período de quarentena estabelecido pelo Governo do Estado, no âmbito municipal;

CONSIDERANDO, por fim, que a portaria nº 03/2020 da Câmara Municipal de São João Batista suspendeu o expediente interno e externo da Câmara de Vereadores, inclusive conforme Resolução nº 03/2020, e considerando que situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;


Resolve:

Art. 1º  Fica prorrogada a suspensão do expediente interno e externo da Câmara de Vereadores, estabelecido pela portaria nº 03/2020, pelo período de 07 (sete) dias, de acordo com o Decreto Estadual nº 525 de 23 de março de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento à epidemia do COVID-19. 
Art. 2° Para o cômputo do período estabelecido no art. 1º será observado o prazo de início e fim estabelecidos no Decreto Estadual nº 525/2020.
Art. 3º Ficam mantidas as demais disposições da Portaria nº 03/2020, inclusive em relação ao trabalho remoto dos servidores da Câmara de Vereadores e o atendimento remoto ao público externo, por meio dos serviços de comunicação do Poder Legislativo, salvo em situações excepcionais que dependam da atuação presencial e interna do servidor na Câmara Municipal, ficando os mesmos em regime de sobreaviso, inclusive.
Art. 4º O prazo de suspensão poderá ser reavaliado a qualquer momento, a depender de novas medidas ou recomendações do Estado de Santa Catarina e do Município de São João Batista. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


São João Batista, 25 de Março de 2020.



Éder Vargas
Presidente





