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RESOLUÇÃO Nº 01 DE 23 DE MARÇO DE 2020. 

 

Estabelece, no âmbito da Câmara 
Municipal de Capivari do Sul, 
procedimentos preventivos 
relacionados ao COVID-19. 

 

 

Art. 1º Ficam suspensas, até 30 de abril de 2020, as atividades 

legislativas da Câmara Municipal de Vereadores compreendendo as reuniões 

de comissões (internas ou externas), frentes parlamentares, audiências 

públicas, homenagens, bem como quaisquer reuniões que envolvam matéria 

de competência deste Legislativo, com exceção das sessões extraordinárias 

que podem ser convocadas a qualquer momento para discussão e votação de 

matérias consideradas de urgência. 

 

§1º As sessões extraordinárias considerando a situação de 

exceção provocada pela pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), inclusive 

quanto às medidas a serem adotadas para contenção de proliferação do vírus, 

poderão após acordo dos vereadores serem realizadas por meio eletrônico, em 

dia e hora a ser comunicado pelo Presidente da Câmara de Vereadores. 

 

§2º As sessões extraordinárias realizadas por meio eletrônico 

terão a mesma validade da Sessão Presencial, a qual será consignada em ata 

o resumo dos trabalhos, e publicado no site da Câmara de Vereadores e na 

página do faceboock da Câmara de Vereadores a fim de garantir a 

transparência e publicidade dos atos. 

 

Art.2º No período referido no art. 1º desta Resolução, não haverá 

expediente na Câmara de Vereadores, sendo interrompidos todos os serviços 

do Legislativo Municipal, ficando os servidores em sistema de plantão podendo 

ser chamados a qualquer momento para atender as necessidades de urgência. 

 



Art. 3º Ficam dispensados de comparecimento às instalações 

deste Legislativo, em qualquer hipótese, os servidores com 60 (sessenta) anos 
ou mais, gestantes, imunossuprimidos, e outros grupos de risco para COVID-
19. 

 
Parágrafo único. Havendo possibilidade, os servidores exercerão 

suas atividades através de trabalho remoto. 
 

Art. 4º Os servidores em exercício e os vereadores que 

apresentarem atestado médico informando que possuem sintomas gripais, 
poderão ser afastados por até 14 (quatorze dias) ou até liberação por ordem 
médica. 

 

Art. 5º Fica instituído um Comitê Permanente de Crise, formado 

pelos integrantes da Mesa Diretora, para avaliar a evolução dos fatos, bem 
como propor as medidas que forem necessárias frente ao impacto do COVID-
19. 

 
Parágrafo único. O referido Comitê se reunirá sempre que 

necessário para a adoção e/ou ajuste de medidas atinentes ao impacto do 
COVID-19.  

 

Art. 6º Ficam suspensas, por até 30 de abril de 2020 o 

empréstimo das dependências do Poder Legislativo para a realização de todo o 
tipo de atividade que promova aglomeração de pessoas, podendo este prazo 
ser prorrogado pela Mesa Diretora. 

 
 

Art. 7º A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores fica 

autorizada: 
 
I – a prorrogar o prazo de vigência das medidas previstas nesta 

Resolução; 
II – suspender, se necessário, a realização das sessões plenárias 

ordinárias; 
III – suspender atos a serem realizados durante as sessões, de 

modo a evitar o prolongamento das sessões; 
IV – modificar o horário de funcionamento da Câmara Municipal 

de Vereadores; 
V – dispensar os servidores do trabalho presencial e o 

comparecimento na sede da Câmara Municipal de Vereadores; 
VI – decidir sobre o fechamento dos setores da Câmara Municipal 

de Vereadores e/ou estabelecer a forma de atendimento diferenciado e em 
regime de plantão; 
  VII – os projetos serão analisados pelas comissões através de 
contato eletrônico, cabem ao Presidente de cada órgão redigir a ata, para 
posterior assinatura, sem a necessidade de contato pessoal dos membros; 
  VIII – os vereadores elaboração os pareceres por meio eletrônico 
e remeterão ao e-mail da Secretaria da Câmara. 

 



Art. 8º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

Gabinete do Presidente da Câmara de Capivari do Sul, em 23 de 

março de 2020. 

 

 

 

Vereador MANOEL DIAS             Vereador PAULO SILVA            
Presidente                                   Vice-Presidente 

 
 
 

Vereador ROBERTO CAMARGO                             Vereadora SANDRA CARDOSO 
1º Secretário                2ª Secretária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               “Doe Órgãos, Doe Sangue, Salve Vidas” 

 


