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DECRETO Nº 5/2020

SUSPENDE TEMPORARIAMENTE AS
ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 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 ....

DECRETA:

Considerando que a Organização Mundial de Saúde declarou a existência de pandemia causada
pelo novo coronavirus;

Considerando o Decreto Estadual nº 535/2020, que alterou o Decreto 525/2020, que dispõe sobre
novas medidas para enfrentamento da emergência se saúde pública decorrente do novo coronavírus;

DECRETA:

Art. 1º. Fica suspenso pelo período de 7 dias, o expediente externo e interno presencial da
Câmara de Vereadores de Campos Novos, podendo ser prorrogado por interesse público, ficando os
servidores efetivos e comissionados em regime de plantão.

§1º. As sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões das comissões permanentes serão
realizadas, preferencialmente, através da utilização das ferramentas da tecnologia para efetivação
do processo de votação em sistema virtual.

§2º. A realização de atividades urgentes do processo legislativo poderá ocorrer mediante
convocação e será restrita a reuniões ordinárias, extraordinárias e de comissões, com presença
somente de vereadores e servidores essenciais.

§3º. Fica facultado aos servidores que possuem acesso remoto aos seus departamentos
desempenhar suas funções dessa forma.

§4º. Os vereadores poderão determinar que seus assessores permaneçam em regime de
teletrabalho.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor no dia 01 de abril de 2020, revogadas as disposições
em contrário.

Câmara Municipal de Campos Novos - SC, em 31 de março de 2020.

Maurílio Castro Campagnoni
Presidente da Mesa 
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