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RESOLUÇÃO No 1084, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe  sobre  os  procedimentos
administrativos  e  trabalho  remoto  dos
serviços  da Câmara Municipal  de Rio
do  Sul,  em  razão  da  declaração  de
situação de emergência no Estado de
Santa Catarina.

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço
saber que no uso de suas atribuições regimentais a Câmara Municipal decreta
e a Mesa Diretora promulga a seguinte Resolução:

Art.  1o A presente  Resolução  dispõe  sobre  os  serviços  da  Câmara
Municipal  de  Rio  do  Sul  e  demais  procedimentos  internos,  em  razão  da
situação  de  emergência  no  Estado  de  Santa  Catarina,  conforme  Decreto
Estadual nº 515, de 17 de março de 2020.

Art.  2° Fica determinado, durante sete dias a partir  da publicação da
presente  Resolução,  o  trabalho  remoto  de  todos  os  serviços  da  Câmara
Municipal de Rio do Sul, mantendo-se o mesmo horário de expediente, sendo
proibido o trabalho presencial  nas dependências do Poder Legislativo, salvo
situações excepcionais autorizadas pela Presidência.

Parágrafo único. O trabalho remoto tem por objetivo evitar o trânsito e
aglomeração de pessoas, e para tanto, devem os servidores permanecer em
suas  residências,  evitando  deslocamentos  desnecessários,  em  especial
durante o horário de expediente.

Art.  3º  Ficam mantidas, presencialmente, as reuniões das Comissões
Legislativas Permanentes e as Sessões Ordinárias e Extraordinárias, devendo
as mesmas serem realizadas com o número mínimo de servidores.
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Art.  4º  O  disposto  nesta  Resolução  não  invalida  as  providências
adotadas pela Resolução nº 1.083, de 16 de março de 2020.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Rio do Sul, 18 de março de 2020.

CARISO SÁVIO GIACOMINI
Presidente da Mesa

[Assinada digitalmente]

FERNANDO CESAR SOUZA
Vice-Presidente da Mesa
[Assinada digitalmente]

SARGENTO JAMES
1º Secretário

[Assinada digitalmente]

MARCOS NORBERTO ZANIS
2º Secretário

[Assinada digitalmente]
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