
 

 

 

 

 
 

 Resolução nº 003, de 31 de março de 2020. 
 

                                                                         “Ato Urgente da Presidência – Altera parte da 
Resolução nº 002, de 24 de março de 2020, 
para estabelecer 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 535, de 30 de março de 
2020, que altera parte do Decreto Estadual nº 525, de 23 de março de 2020, 
resolve: 

Art. 1º - O artigo 1º, caput, da Resolução nº 002, de 24 de março de 2020, passa a ter a 
seguinte redação: 

                    “Art. 1º - Fica prorrogada a suspensão dos atendimentos públicos presenciais 
por esta Casa Legislativa por mais 07 dias, do período de 1º de abril de 2020 até a data 
de 07 de abril de 2020, assim como os trabalhos internos dos servidores públicos da 
Câmara Municipal de Vereadores por igual período.” 

Art. 2o – Todas as demais disposições da Resolução nº 002, de 24 de março de 2020 
permanecem plenamente vigentes. 

Art. 3o - Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de abril de 2020, conjuntamente 
com a entrada em vigor do Decreto Estadual nº 535, de 30 de março de 2020. 

Nova Trento SC, 31 de março de 2020. 

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


