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CÂMARA MUNICIPAL

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 que a saúde é direito de todos e dever do Estado 
(art. 196 da CRFB/88);

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública 
de Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde 
– OMS -, bem como a Declaração de Pandemia Global, em virtude 
de disseminação de contaminação pelo novo coronavírus (SARS-
COV-2) e da doença por ele causada (COVID-19);

CONSIDERANDO a portaria nº 188 de 3 de fevereiro de 2020, expe-
dida pelo Ministério da Saúde, cuja dispões sobre a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN 
-, em decorrência da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19)

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 13.979 de 6 de fevereiro de 
2020;

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 
2020, em especial o artigo 4º, o qual dispõe sobre a autonomia de 
o Poder Legislativo em deinir sua limitação de funcionamento;

CONSIDERANDO osDecretos Estaduais: (i) 46.970 de 13 de março 
de 2020; (ii) 46.973 de 16 de março de 2020; (iii) 46.979 de 19 de 
março de 2020; e (iv) 46.980 de 19 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 21 de 20 de março de 
2020;

RESOLVE:

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

Art. 2º - Ficam sob regime de teletrabalho todos os servidores da 
Câmara Municipal, exceto os vigias, os quais são responsáveis por 
salvaguardar o patrimônio da Edilidade.
§1º - Os servidores deverão cumprir a cargo horária estabelecida 
em lei, de acordo com suas respectivas funções, além de manter 
meio hábil para contato, no horário de expediente.
§2º - No caso de sessão extraordinária, todos os servidores serão 
convocados para comparecerem na respectiva sessão, de modo a 
auxiliar os trabalhos.
§3º - Não haverá banco de horas ou pagamento de horas extraor-
dinárias aos servidores.

Art. 3º - Para cumprimento do teletrabalho, acaso o servidor não 
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tenha os equipamentos necessários ao seu labor, em sua residên-
cia, deverá solicitar, por escrito, ao Secretário-Geral de Adminis-
tração a autorização para instalar os aparelhos em sua respectiva 
residência.
§1º - O pedido deverá conter:
I – Nome, matrícula e endereço do Servidor;
II – Justiicativa de a imprescindibilidade de os equipamentos 
para o labor, em regime de teletrabalho;
III – Descrição de quais são os equipamentos necessários.
§2º - O Secretário-Geral de Administração deverá instaurar Pro-
cesso Administrativo para cada pedido, mantendo, inclusive, reg-
istro de todas as solicitações, fazendo constar, inclusive, quais eq-
uipamentos foram autorizados.
§3º - Caso seja autorizado, pelo Secretário-Geral de Adminis-
tração, o servidor deverá observar todos os princípios basilares 
da Administração Pública, em especial, o da moralidade, icando 
responsável civil e penalmente pelos conteúdos acessados e pela 
conservação.
§4º - Cessada a vigência do Ato Normativo, acaso não prorroga-
da, o servidor deverá realizar a devolução, devendo constar no 
respectivo processo administrativo instaurado os equipamentos 
devolvidos, sob pena de incorrer nas sanções cíveis, administrati-
vas e criminais.
§5º - Não ocorrendo a devolução, o Presidente deverá instaurar 
Processo Administrativo Disciplinar, podendo, conforme o caso, 
além das sanções administrativas, o servidor incorrer na prática 
descrita no artigo 312 do Código Penal.

Art. 4º - Durante a vigência do prazo assinalado no Ato da Presidên-
cia nº 31/2020, resolve dispensar os servidores de o registro de 
frequência.

Art. 5º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, man-
tendo-se as demais disposições do Ato da Presidência 31/2020.

Sala Barão do Rio Bonito, 24 de março de 2020.
 

Luiz Roberto Coutinho
Vereador –Presidente


