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RESOLUÇÃO No 1.116, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe  sobre  os  procedimentos
administrativos extraordinários visando
a  redução  de  propagação  do  Novo
Coronavírus  (COVID-19)  na  Câmara
Municipal de Rio do Sul.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL.  Faço
saber que no uso de suas atribuições regimentais a Câmara Municipal decreta
e promulga a seguinte Resolução:

Art.  1o A  presente  Resolução  dispõe  sobre  os  procedimentos
extraordinários  para  fins  de  prevenção  à  infecção  e  à  propagação  do
Coronavirus (COVID-19) no âmbito da Câmara Municipal de Rio do Sul.

Art. 2° De 1º a 12 de março, o acesso à Câmara Municipal de Rio do Sul
fica restrita aos vereadores, servidores, terceirizados, profissionais de veículos
de  imprensa,  funcionários  de  demais  órgãos  públicos,  e  empregados  que
prestam serviços no âmbito deste Poder Legislativo e quem, por justificativa,
necessitar  do  ingresso  para  tratar  de  questões  urgentes,  salvo  situações
excepcionais autorizadas pela Presidência.

Parágrafo  único.  Os  atendimentos  à  população  dar-se-ão
exclusivamente por telefone ou correio eletrônico.

Art.  3º  Fica  suspensa  a  realização  nas  dependências  da  Câmara
Municipal de Rio do Sul de eventos coletivos não relacionados às atividades
legislativas do Plenário e das Comissões Legislativas.

Parágrafo único. Fica abrangida pela suspensão de que trata este artigo
Audiências Públicas, eventos de Lideranças Partidárias, uso do Plenário por
entidades, visitação institucional e outros eventos coletivos que poderiam vir a
ocorrer.

Art.  4º  A Presidência da Câmara poderá vir  a adotar outras medidas
administrativas  necessárias  ao  cumprimento  desta  Resolução,  inclusive  a
redução temporária das jornadas de trabalho ou a divisão dos servidores em
equipes e por expediente.
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Art.  5º  As  ações  ou  omissões  que  violem  o  disposto  na  presente
Resolução sujeitam o autor a sanções penais, civis, éticas e administrativas.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Rio do Sul, 26 de fevereiro de 2021.

MARCOS NORBERTO ZANIS
Presidente da Câmara Municipal
[Assinado Digitalmente]

Resolução nº 1.116/2021 – Folhas 2 de 2

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 6º, parágrafo único, e art. 20, §2º, da Lei Orgânica
de Municipal de Rio do sul, com a Resolução nº 1052/2019, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
(ICP-Brasil). Para verificar a autenticidade e integridade do documento, consulte o site https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.4/ 

http://www.camarariodosul.sc.gov.br/

		2021-02-26T12:27:53-0300
	MARCOS NORBERTO ZANIS:00340358939




