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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRINCESA  
Estado de Santa Catarina 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 007, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 

 

REVOGA OS EFEITOS DO DECRETO 002, DE 22 DE 
FEVEREIRO DE 2021, AUTORIZA A PARTICIPAÇÃO DO 
PÚBLICO NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E 
EXTRAORDINÁRIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 O Presidente da Câmara de Vereadores de Princesa, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei. 

 

 CONSIDERANDO a redução do número de notificações de novos casos de 

infecção pela Covid-19 e, em consequência, a possibilidade do relaxamento das 

medidas de restrições adotadas, ainda no intuito de mitigar a disseminação da 

doença.  

 CONSIDERANDO a necessidade da retomada gradual na prestação de 

serviços presenciais na Câmara Municipal de Princesa, com a adoção dos cuidados 

necessários para a minimização da transmissão da infecção humana pelo 

Coronavírus (Covid-19).  

  CONSIDERANDO a necessidade de adequação das medidas 

administrativas de prevenção, no sentido de restabelecer a participação do público em 

geral nas Sessões Ordinárias e Extraordinárias, sem deixar de adotar as medidas de 

prevenção à infecção e propagação do Covid-19 no âmbito do Poder Legislativo. 

 

DECRETA:  

 

Art. 1° Fica permitida a realização, com presença de público, de sessões 

ordinárias e extraordinárias, observando-se a ocupação máxima de 50% (cinquenta 

por cento) da capacidade do local e o distanciamento mínimo de 1m (um metro) entre 

os participantes, bem como continua sendo indispensável o uso de máscara facial 

cobrindo nariz e boca e a utilização de álcool gel 70% para higienização. 

Art. 2º A revogação do Decreto nº 005, de 28 de junho de 2021.  
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Câmara de Vereadores de Princesa/SC, em 20 de agosto de 2021. 

 

 

 

________________________________ 

Silmar Carlos Selzler Franco 

Presidente do Legislativo 

 

 

 

 

 

 


