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CÂMARA MUNICIPAL

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 031/2020

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente, àquelas conferidas 
no artigo 20 do RICMB, CONSIDERANDO:
1) que o direito à saúde é de todos e dever do Estado;
2) o Decreto Estadual nº 46.970 de 13 de março de 2020;
3) a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde – OMS;
4) as notícias de os grandes veículos de comunicação, sobre o risco de contágio de a COVID-19;

RESOLVE:

Art. 1º - Este Ato dispõe sobre as medidas temporárias para o enfrentamento do coronavírus(COVID-19).

Art. 2º - Suspender, inicialmente, por 15 (quinze) dias, as sessões ordinárias designadas para todas às terças e quintas-feiras (art. 149 do RICMB).
Parágrafo único – apenas haverá sessão para apreciação de matéria sob o regime de urgência (art. 143 e seguintes do RICMB), cuja convocação dos 
Edis será realizada com 5 (cinco) dias de antecedência.

Art. 3º - Ficam suspensas as viagens oiciais de todos os Vereadores e dos servidores.

Art. 4º - Apenas terão acesso a Câmara Municipal de Barra do Piraí os servidores, os vereadores, os estagiários, os prestadores de serviços, os prois-
sionais de veículos de imprensa devidamente identiicados.

Art. 5º - Os Edis com mais de 60 (sessenta) anos ou que tenham retornado de locais onde houve a infecção por COVID-19, icam dispensados do 
comparecimento das sessões, porventura existentes, pelo prazo descrito no artigo 1º.
Parágrafo único – O disposto no caputaplica-se, também, aos Vereadores que forem portadores de quaisquer das doenças descritas no Anexo Único.

Art. 6º - Ficam sob regime de teletrabalho os servidores com mais de 60 (sessenta) anos, gestantes e os acometidos pelas patologias descritas no 
Anexo Único.
§1º - Os servidores descritos no caput deverão cumprir a cargo horária estabelecida em lei, de acordo com sua respectiva função, além de manter 
meio hábil para contato, no horário de expediente.
§2º - Não haverá banco de horas ou pagamento de horas extraordinárias aos servidores descritos no caput deste artigo.

Art. 7º - O servidor que apresentar febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração e diiculdade respi-
ratórias) icará dispensado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, de suas atividades.
§1º - Para cumprimento do disposto no caput o servidor deverá encaminhar autodeclaração de acometimento dos sintomas descritos no caput ao 
Departamento de Pessoal. 
§2º - O servidor que apresentar quaisquer dos sintomas descritos no caput deverá comunicar a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 8º - Ficará a cargo de cada Vereador o controle de frequência de seus assessores, pelo prazo de 15 (quinze) dias, por meio de portaria a ser pub-
licada no Boletim Oicial do Município, icando vedado o atendimento ao público dentro da Câmara Municipal.

Art. 9º - Este ato entrará no dia seguinte a sua publicação.

Sala Barão do Rio Bonito, 17 de março de 2020.
 
Luiz Roberto Coutinho
Vereador –Presidente
 

ANEXO ÚNICO
1) Doença respiratória crônica;
2) Doença cardíaca crônica;
3) Doença renal crônica;
4) Doença hepática crônica;
5) Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular;
6) Diabetes;
7) Transplantados e recém operados.


