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 RESOLUÇÃO Nº 004/2020   

 

REVOGA a Portaria de número 08 de 26 de março de 2020, que 

SUSPENDE as atividades presencias do poder legislativo 

municipal, para fins de prevenção e enfrentamento à covid-19 

pelo prazo que especifica e dá outras providências, e a Portaria de 

número 009 de 27 de marco de 2020, que  Institui o Sistema de 

Deliberação Digital (SDD), instrumento excepcional e temporário 

a ser adotado como forma de discussão e votação digital de 

matérias sujeitas à apreciação do Plenário da Câmara de 

Vereadores de Riqueza, no período de emergência de saúde 

pública referente ao coronavírus (Covid-19). E a resolução nº 

03/2020 que convalida o ato que dispõe sobre realização de 

sessões virtuais no âmbito do poder legislativo municipal, na 

forma em que especifica, e dá outras providências.  

 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE RIQUEZA SC, no 

uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 46, inciso II, da Lei Orgânica 

Municipal que lhe são conferidas pelo artigo 48 do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores, revoga o que segue: 

 
Considerando a necessidade de revogação da portaria faz saber que: 

 

Artigo 1º Revoga a portaria de número 08 de 26 de março de 2020, que SUSPENDE 
as atividades presencias do poder legislativo municipal, para fins de prevenção e enfrentamento 

à covid-19.  

 

Artigo 2º Revoga a portaria de número 009 de 27 de marco de 2020, que Institui o 

Sistema de Deliberação Digital (SDD), instrumento excepcional e temporário a ser adotado 

como forma de discussão e votação digital de matérias sujeitas à apreciação do Plenário da 

Câmara de Vereadores de Riqueza, no período de emergência de saúde pública referente ao 

coronavírus (Covid-19). 

 

Artigo 3º Revoga a resolução nº 03/2020 que convalida o ato que dispõe sobre 

realização de sessões virtuais no âmbito do poder legislativo municipal, na forma em que 

especifica, e dá outras providências.  

 

Artigo 4º As sessões da Câmara Municipal de Vereadores voltarão aos seus trabalhos 

presencias, seguindo as orientações da Secretaria da Saúde em relação ao Covid-19. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Riqueza/SC, 17 de dezembro de 2020.  

  

  

Rogério Vicente  

Presidente da Câmara de Vereadores   

   


