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DECRETO Nº 2/2020

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA
FINS DE PREVENÇÃO E PROPAGAÇÃO DO
COVID-19 NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS/SC

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, no uso de suas atribuições legais e
com fundamentos no art. 65 do Regimento Interno,  e art. 58 da LOM ....

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância
internacional emitida pela OMS - Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da infecção humana pelo novo CORONAVIRUS;

    CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, a fim de evitar a disseminação da doença;

DECRETA:

Art. 1º   Fica suspensa a realização nas dependências desta Casa Legislativa, de eventos
coletivos, que não estejam diretamente relacionados as atividades legislativas do Plenário e das
Comissões Temáticas.

Parágrafo único - Fica abrangida pela suspensão de que trata este artigo as Sessões
Itinerantes, Solenes, Audiências Públicas, bem como a cessão do Plenário para terceiros até nova
decisão da Mesa Diretora.

Art. 2º   As Sessões Ordinárias e as Reuniões das Comissões Permanentes estão mantidas,
porém serão realizadas sem a presença do público, que poderá acompanhar os trabalhos das sessões
ordinárias através da internet por meio das transmissões ao vivo das Sessões.

Art. 3º    As medidas preventivas temporárias de que trata este Decreto, entram em vigor na
data de publicação, até decisão em sentido diverso. 

Câmara Municipal de Campos Novos - SC, em 17 de março de 2020.

Maurílio Castro Campagnoni
Presidente da Mesa 
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