
 
 
 
 

 

PORTARIA Nº 0157/2020 
 
 

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DAS 

SESSOES PRESENCIAIS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA 

HELENA E ADERE POR REALIZAÇÃO DE 

REUNIÕES VIRTUAIS EM RAZÃO DA 

DISSEMINAÇÃO DE CASOS 

CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ESTADO 

DO SANTA CATARINA E DA 

NECESSIDADE DE MEDIDAS MAIS 

ENÉRGICAS DE COMBATE À PANDEMIA. 

 

Considerando o que O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 

uso das atribuições privativas que lhe conferem os incisos I, III e IV, alínea “a”, do 

art. 71 da Constituição do Estado, conforme o disposto na Lei federal nº 13.979,de 6 

de fevereiro de 2020, e de acordo com o que consta nos autos do processo nº SDC 

1317/2020, dispõe a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que trata das medidas 

para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Corona vírus (COVID-19);  

 

Considerando o surto mundial do COVID-19, vírus com alta taxa de 

transmissibilidade; 

 

Considerando as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS e do 

Ministério da Saúde do Brasil, as evidências científicas pertinentes à doença, bem 

como, a elevação do nível de alerta na saúde, para todo território nacional, por 

contágio por (COVID-19). 

 

Considerando a necessidade de intensificar a prevenção e enfrentamento à 

propagação do novo corona vírus, Covid-19, enquanto durar o Estado de 

Emergência no âmbito do Estado de Santa Catarina, por meio do Decreto Estadual 

nº 562, de 17 de abril de 2020; 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Helena, Estado de Santa Catarina, no 

uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 

 

Art. 1º Suspender as reuniões presenciais do Poder Legislativo, pelo período de 22 

de Abril a 31 de maio de 2020. 



 

 

Art. 2º Durante a suspensão de que trata esta Portaria: 

I – as reuniões serão realizadas por meio de videoconferência por convocação do 

Presidente. 

 

Art. 3º Esta portaria poderá ser revogada ou prorrogada, conforme orientação das 

autoridades sanitárias, bem como entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Santa Helena/SC, em 22 de abril de 2020. 

 

 

Juares da Costa 


