
PORTARIA Nº 17 DE 01 DE JUNHO DE 2020 

 

 Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do novo 

coronavírus (COVID-19), e dá outras providências 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AURORA, ESTADO DE SANTA 

CATARINA; No uso de suas atribuições legais e regimentais: 

Considerando o Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020 e Decreto nº 

630 de 1º de junho de 2020  que declara situação de emergência em todo o território catarinense, 

nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e 

enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências. 

Considerando a Resolução Conjunta GP/CGJ 2, de 16 de março de 2020, que 

estabeleceu medidas de caráter temporário para a mitigação dos riscos decorrentes da doença 

causada pelo Novo Coronavírus, no âmbito do Poder Judiciário de Santa Catarina (PJSC);  

Considerando o Decreto Municipal, expedido pelo Sr. Prefeito Municipal de 

Aurora que declara situação de emergência no Município, para fins de prevenção e combate à 

pandemia do COVID-19 no Município de Aurora - SC; 

Considerando a necessidade de restrição drástica da circulação de pessoas;  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A presente Portaria dispõe sobre os serviços da Câmara Municipal de 

Aurora e demais procedimentos internos, em razão da situação de emergência no Estado de 

Santa Catarina, conforme Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020 e 630 de 1º de junho 

de 2020.  

Art. 2º Ficam suspensas as reuniões ordinárias e extraordinária plenárias 

presenciais, no período de 01 de abril à 30 de junho de 2020, que continuarão sendo realizadas 

por videoconferência, mediante convocação dos (as) Senhores(as) Vereadores(as) por meio 

eletrônico, quais sejam, WhatsApp, e-mail ou telefone, devendo as mesmas serem realizadas 

com o número mínimo de servidores e sem a presença de pessoas estranhas ao quadro de 

servidores da Câmara Municipal. 



Art. 3º Sendo necessário a manutenção das restrições após os prazos previstos 

nesta portaria, serão expedidos atos próprios complementares. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

Plenário Alfredo Dümes, 01 de junho de 2020. 

 

 

BRUNO NIEHUES FERMINO 
Presidente 

 

 


