
 

 

 
 

 

DECRETO LEGISLATIVO nº 015/2020, de 28 de agosto de 2020. 

 

 

“DISPOE SOBRE A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE 

EXTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES E A 

REALIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E 

EXTRAORDINÁRIAS DURANTE A PANDEMIA 

RELATIVA AO COVID-19 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Sombrio, no uso de suas atribuições legais e 

conforme dispõe os Artigos 44 e 45 do Regimento Interno,  

 

Considerando as determinações governamentais com a finalidade de reduzir a proliferação 

do “Coronavírus” – COVID-19; 

Considerando a necessidade da continuidade das atividades legislativas, com a realização de 

Sessões Ordinárias e Extraordinárias eventualmente convocadas; 

Considerando a orientação das autoridades públicas para que não haja aglomeração em 

locais públicos, nestes incluídos as instalações da Câmara Municipal; 

Considerando o Decreto Municipal nº 119/2020, de 15 de julho de 2020, 

 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica suspenso, a partir de 28 de agosto de 2020, o expediente externo da Câmara 

Municipal de Sombrio, perdurando até o dia 27 de setembro de 2020. 

 

Art. 2º - As Sessões Ordinárias e as Extraordinárias serão realizadas presencialmente na 

forma do Decreto Legislativo nº 012/2020. 

 

Art. 3º- Os servidores pertencentes aos grupos de risco, conforme estabelecido no Decreto 

Municipal nº 048/2020, ficam dispensados pela presença, cuja ausência será considerada falta 

justificada para todos os fins. 

 

Art. 4º - Os servidores deverão seguir normas de higienização e utilizar máscaras, bem como 

mantendo o afastamento no ambiente de trabalho, conforme recomendação das autoridades 

sanitárias. 

 

Art. 5º - A Câmara Municipal de Sombrio adotará, no que couber, as recomendações e 

determinações contidas nos Decretos Municipais vigentes. 

 



 

 

Art. 6º - Enquanto perdurar a Pandemia e como forma de reduzir aglomeração e despesas, o 

expediente da Câmara Municipal de Sombrio será realizado em regime especial das 13:30 às 18:00 

horas. 

 

 

 

 

 

 

Art. 7º - As disposições contidas no presente Decreto poderão ser alteradas a qualquer 

momento, conforme necessidade e conveniência para o enfrentamento da COVID-19. 

 

Art. 8º - Eventuais contatos poderão ser realizados através do telefone (48) 35330340, e-

mail: cmvs@camarasombrio.sc.gov.br e site: www.camarasombrio.sc.gov.br.  

 

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Gabinete da Presidência, em 28 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

VILMAR DAMINELLI 

Presidente  

 

 

Registrado e Publicado em Secretaria, na data supra. 

 

 

JAIRO ADRIANO FREITAS 

1º Secretário  
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