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ATO DA MESA DIRETORA no OL(2O2O

Dispõe sobre os procedimentos e
regras para fins de preuençdo d
infecçdo e d propagaçã.o do COWD-L9
no dmbito da Câmara Municípal de
Monte Aprazíuel.

CONSIDERANDO gue , em 1 1 de março de 2O2O a COVID- 19 foi
caracterizada pela OMS como uma pandemia;

CONSIDERANDO a Declaraçáo de Emergência em Saude Fública de
Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (20l9-nCoV) pelo Ministério da Saude (Portaria n" 188/GM/MS);

CONSIDERANDO que de acordo com o Protocolo de Tratamento do Novo
Coronavírus (2019-nCov) do Ministério da Saude, a transmissibilidade dos
pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 07 a 14 dias após o início
dos sintomas, mas que dados preliminares sugerem que a transmissáo
possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas;

CONSIDERANDO que diversos órgãos públicos adotaram medidas para
controle da transmissão da doença em seus respectivos âmbitos de atuaçáo,
como o Senado Federal; a Câmara dos Deputados; o Tribunal Superior do
Trabalho; Ministério Púb1ico do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça
de São Paulo;

CONSIDERANDO a necessidade de formalizar os procedimentos e regras
para fins de prevenção à infecçáo e à propagação do COUD-l9 no âmbito da
Câmara Municipal de Monte Aprazível, de modo a preservar a saude de
todos que a frequentam.

A MESA DIRETORA DA CÂITIARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL, NO

uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1o Este Ato dispõe sobre os procedimentos e regras para Íins de
prevençáo à infecçáo e à propagaçáo do COVID-l9 no âmbito da Câmara
Municipal de Monte Aprazivel.
Parágrafo único. As medidas de que trata este Ato vigorarão por 15 (quinze)
dias sendo possível sua prorrgaçáo ou revogação.

Art. 2".Apenas teráo acesso fisico às dependências da Câmara Municipal os
senhores Vereadores, servidores e representantes de órgãos publicos e
prestadores de serviços sob contrato vigente.
Parágrafo único. A restriçáo de que trata o caput aplica-se ao publico
externo que queira acessar o prédio da Câmara Municipal, mantidos os
canais externos de atendimento.
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Art. 3" Fica suspensa a realizaçáo nas dependências da Câmara Municipal
de Monte Aprazivel de quaisquer eventos náo diretamente relacionados à
apreciação de proposituras pelo Plenário e Comissões Permanentes.

Art. 4" Fica suspensa a autorização de deslocamento em viagens de
servidores para locais onde houve infecção por COVID-l9, constantes da
lista do Ministério da Saude (MS).

Art. 5" Fica suspensa a autorízação de servidores para participarem em
cursos, seminários, palestras ou quaisquer eventos coletivos presenciais
externos.

Art. 6" Os trabalhos internos serão realízados em regime de revezamento
entre os servidores e preferencialmente em regime de teletrabalho, devendo
se manter à disposição dos Vereadores no período de expediente mediante
meios informatizados ou telefônicos.

Art.7" O horário de funcionamento da Câmara Municipal será entre as 09h
e 14h.

Art. 8"
autor a

Art. 9". Este Ato entra em vigor em 23 de março de 2O2O.

Monte Aprazivel, 18 de março de 2O2O.
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