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teletrabalho, ficando os servidores a disposigao do 
Poder Legislative, atraves de contato telefonico e/ou 
outro meio de comunicagao, sob pena de de desconto 
em suas remuneragoes e demais sangoes disciplinares. 
Paragrafo unico. Os servidores publicos efetivos e 
comissionados sao obrigados a apresentar relatorio 
conclusive de suas atividades durante o periodo de 
teletrabalho, no prazo de 5 dias uteis, contados da volta 
ao trabalho presencial, sob pena de desconto em suas 
remuneragoes e demais sangoes disciplinares.
Art. 32 Os atendimentos serao realizados de forma 
eletronica, sem contato com o publico, atraves de 
canais oficiais, a serem amplamente divulgados pelas 
midias sociais da Camara Municipal.
Art. 4.9 Verificada a necessidade de comparecimento 
presencial do servidor a sede da Camara Municipal, fica 
dispensada a exigencia do cumprimento integral da 
jornada de trabalho, cabendo ao servidor permanecer 
nas dependencies apenas pelo tempo indispensavel 
para a necessidade do servigo.
Art. 5.2 Ficam suspensas as solicitagoes de 
adiantamento de despesas para viagens, exceto 
situagoes especificas deliberadas pela Mesa Diretora. 
Art. 6.2 Os servigos terceirizados serao suspenses, sem 
prejulzo da continuidade do pagamento, mediante 
posterior regime de compensagao, a ser disciplinado 
pela Mesa Diretora.
Art. 7.2 As reunifies ordinarias de comissfies 
permanentes e as sessfies plenarias ordinarias passam 
a ser realizadas de forma remota, nos dias e horarios 
previstos no Regimento Interne e normas correlatadas. 
§ 12 A metodologia de discussao e de votagao de 
materias em reunifies de comissao e em sessfies 
plenarias virtuais seguirao, no que couber, o que 
determina o Regimento Interno.
§ 22 A discussao se dara atraves do sistema de 
Grupo/Forum de Discussao, por meio do qual os 
Vereadores poderao encaminhar consideragfies por 
escrito ou por viva-voz e debater acerca das materias
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RESOLUCAO DE MESA Ne 06, DE 30 DE JUNHO DE 2020

Estabelece novas medidas para fins de prevengao a 
infeegao e a propagagao do Coronavirus (COVID-19) no 
ambito da Camara de Vereadores, considerando a 
insergao na bandeira vermelha da regiao em que esta 
situado o Municipio de Carazinho.

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE 
CARAZINHO, no exercicio das legais atribuigfies que Ihe 
confere o art. 26, bem como da competencia que Ihe 
confere o art. 67, ambos do Regimento Interno: 
RESOLVE:
Art. 1.2 Ficam estabelecidas nesta Resolugao de Mesa 
novas medidas para fins de prevengao a infeegao e a 
propagagao do COVID-19 no ambito da Camara 
Municipal de Carazinho.
Paragrafo unico. As medidas de que trata esta 
Resolugao de Mesa vigorarao ate decisao em sentido 
contrario da Mesa Diretora, de acordo com a situagao 
epidemiologica do Municipio e atualizagao das 
bandeiras por parte do Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul.
Art. 2? As rotinas dos gabinetes parlamentares e 
administrativas da Casa serao realizadas em regime de
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em pauta durante toda a dura^ao da reuniao virtual de 
comissao ou da sessao plenaria virtual.
§ 3® 0 quorum de instala^ao e o voto de cada Vereador 
serao consignados no ambiente virtual definido para 
este firm, por escrito ou por viva-voz.
§ 48 Concluida a reuniao virtual de comissao ou a 
sessao plenaria virtual, o sistema emitira o registro 
completo, que sera homologado pelo Presidente e 
divulgado no site da Camara Municipal, ou, como 
alternativa, lavrada a competente Ata, caso em que, 
obrigatoriamente, devera haver o registro em midia da 
reuniao/sessao, com a mesma divulga?ao.
Art. 88 A Mesa Diretora providenciara as medidas 
tecnicas para implantafao do Plenario Virtual no Portal 
Legislative, junto ao site: www.camaracrz.rs.gov.br. 
Paragrafo unico. Havendo conduces tecnicas, a Mesa 
Diretora, a seu criterio, podera adotar metodologia 
para sessoes plenarias virtuais e reunioes de comissoes, 
por video, de forma remota.
Art. 9? Esta Resolugao entra em vigor em l® de julho de 
2020.
Sala de Reunioes, em 30 de junho de 2020.
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