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PORTARIA LEGISLATIVA Nº 14/2021

ESTABELECE RECESSO PARLAMENTAR DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO
ENTRE OS DIAS 17 À 31 DE JULHO DE 2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDIMILSON ANTONIO CARDOSO DE AGUIAR, Presidente da Câmara Municipal de Pinheiro
Preto, usando da competência que lhe confere artigo 28, incisos II e XXVIII, bem como, artigo
11, alínea a), ambos do Regimento Interno e artigo 35 da Lei Orgânica, faz saber que a Câmara
de Vereadores, RESOLVE:
 
Art. 1º - Estabelecer no âmbito da Câmara Municipal de Pinheiro Preto, recesso parlamentar
entre os dias de 17 à 31 de julho de 2021, período no qual não se realizar-se-á as sessões
ordinárias, sendo que, mediante convocação reuniões extraordinárias poderão ser designadas,
no período do recesso parlamentar, para tratar de matérias urgentes.
 
Art. 2º - O setor administrativo fará recesso, sendo assim, o horário de atendimento ao público
de forma presencial está suspenso, no entanto, em casos indispensáveis, ocorre mediante
agendamento prév io ,  pe los meios de comunicação d isponíve is  no s i te
h t tps : / /www.camarap inhe i ropre to .sc .gov .b r ,  bem como,  pe lo  e -ma i l :
camara@pinheiropreto.sc.gov.br, devendo observar o descrito na Portaria n. 62/2020;
 
Art. 3º - Os servidores da Câmara Municipal ficarão de plantão para atendimento, sendo que, a
escala acontece de forma revezada, conforme descrito acima.
 
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
 
Pinheiro Preto/SC, em 08 de julho de 2021.
 
 

EDIMILSON ANTONIO CARDOSO DE AGUIAR
Presidente da Câmara de Vereadores de Pinheiro Preto
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