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RESOLUÇÃO No 1092, DE 25 DE MAIO DE 2020.

Altera o art. 2º da Resolução nº 1083, de
16 de março de 2020,  que “dispõe sobre
os  procedimentos  administrativos  visando
a  redução  de  propagação  do  Novo
Coronavírus  (COVID-19)  na  Câmara
Municipal de Rio do Sul.”

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 Fica alterado o art. 2º da Resolução nº 1083, de 16 de março de 2020,
que “dispõe sobre os procedimentos administrativos visando a redução de propagação
do Novo Coronavírus (COVID-19) na Câmara Municipal de Rio do Sul”, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° O atendimento da comunidade pelos diversos setores da Câmara
Municipal  de Rio do Sul  deverá ser feito de forma individual,  mantidas
todas as medidas preventivas, como manutenção de distância mínima de
2m (dois metros) entre atendente e atendido, bem como uso de máscaras
e álcool gel.
Parágrafo  único.  O  atendimento  presencial  deverá  ocorrer  somente
quando não for possível realizá-lo por telefone ou correio eletrônico.”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
Rio do Sul, 25 de maio 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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