
 

 

 

 

 
 

 Resolução nº 002, de 24 de março de 2020. 
 

 
                                                                         “Ato Urgente da Presidência – Dispõe sobre a 

prorrogação dos procedimentos e regras para fins 
de prevenção à infecção e à propagação do    
COVID-19 (Coronavírus) no âmbito da Câmara 
Municipal de Vereadores de Nova Trento SC 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Trento, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, emite a seguinte resolução interna: 
 

 Considerando a necessidade de manter as regras e medidas internas urgentes e 
imediatas adotadas provisoriamente por esta Casa Legislativa, em relação aos 
atendimentos públicos, atividades dos seus servidores e sessões regimentais, 
tudo com o intuito de prevenção ao contágio e aumento da pandemia causada 
pelo COVID-19 (Coronavírus); 

 Considerando a necessidade de adequar as atividades legislativas em 
consonância com o determinado no Decreto Estadual nº 525, de 23 de março de 
2020, que entrará em vigor em 25 de março de 2020, resolve: 

Art. 1º - Fica prorrogada a suspensão dos atendimentos públicos presenciais por esta 
Casa Legislativa por mais 07 dias, até a data de 31 de março de 2020, assim como os 
trabalhos internos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores por igual 
período, podendo serem prorrogados os prazos de suspensão, caso necessário e 
recomendado pelas autoridades competentes, em atendimento às determinações do 
artigo 7º, inciso I, alínea “b”, do Decreto Estadual nº 525, de 23 de março de 2020. 

§ 1º - O servidores públicos desta Casa Legislativa, no período descrito no caput, deverão 
ficar em regime de isolamento social domiciliar recomendado pelas autoridades de 
saúde, devendo trabalhar remotamente para evitar qualquer prejuízo às atividades 
internas administrativas e contábeis da Câmara Municipal de Vereadores, tais como, 
emissão das folhas de pagamentos dos servidores e vereadores, contas a pagar e 
lançamentos contábeis, dentre outros que se fizerem necessários para evitar prejuízos 
às atividades do Legislativo Municipal; 
 
§ 2º - Em caso de necessidade urgente, o Presidente desta Casa Legislativa poderá 
convocar os servidores públicos para retornarem às atividades internamente, vedado 
contato com o público, cuja convocação poderá se dar por telefone e ou whatsapp e 
deverá ser prontamente atendida, sob pena de infração administrativa. 
 



 

 

 

Art. 2o - As Sessões Ordinárias desta Casa Legislativa, regimentalmente realizadas nas 
segundas-feiras, com início as 20h:00min, ficam temporariamente suspensas pelo 
período de 30 dias a contar da entrada em vigor desta Resolução, em atendimento ao 
determinado no artigo 7o, inciso II, alínea “a”, do Decreto Estadual nº 525, de 23 de 
março de 2020, retornando as Sessões Ordinárias a partir da data de 27 de abril de 2020, 
no horário regimental, salvo novas determinações de suspensão pelas autoridades 
competentes. 

Parágrafo único – Em caso de necessidade de realização de Sessão Extraordinária, na 
forma regimental, os vereadores e servidores serão convocados pela Presidência, via 
telefone e ou whatsapp, cuja Sessão deverá ser realizada com portas fechadas, vedado 
acesso ao Público durante o período descrito no caput, com transmissão on line pelo 
portal desta Casa Legislativa. 

Art. 3º - Que seja dada ciência imediata ao conteúdo da presente aos vereadores, 
servidores públicos desta Casa, bem como seja afixada cópia no mural e porta de acesso 
ao Prédio desta Casa Legislativa, bem como imediatamente disponibilizada no portal 
eletrônico da Câmara de Vereadores para conhecimento público. 

Art. 4º - Fica revogada a Resolução nº 001, de 19 de março de 2020. 
 

Art. 5o - Esta Resolução entra em vigor na data de 25 de março de 2020, conjuntamente 
com a entrada em vigor do Decreto Estadual nº 525, de 23 de março de 2020. 

 

Nova Trento SC, 24 de março de 2020. 

                                                         
                                                              Silvio Cesar Correia  
                                                          Presidente da Câmara  
                                             Municipal de Vereadores de Nova Trento                                            
 
 

 

 
 
 


