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BOLETIM ADMINISTRATIVO 

RESOLUÇÕES DE MESA 

RESOLUÇÃO DE MESA Nº 1/2021 

Estabelece novas medidas para fins de 
prevenção à infecção e à propagação do 
Coronavírus (COVID-19) no âmbito da 
Câmara de Municipal de Carazinho. 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CARAZINHO, no exercício das legais 
atribuições que lhe confere o art. 26, bem 
como da competência que lhe confere o art. 
67, ambos do Regimento Interno, 
considerando a confirmação de novos casos 
envolvendo agentes públicos deste Poder 
Legislativo e a necessidade de se evitar 
possível surto: 

RESOLVE: 

Art. 1.º Ficam estabelecidas novas medidas 
para fins de prevenção à infecção e à 
propagação do COVID-19 no âmbito da 

Câmara Municipal de Carazinho, sem prejuízo 
de licenças concedidas na forma da lei. 

Parágrafo único. As medidas vigorarão a 
partir de 03/02/2021, com as atividades 
retornando ao normal em 17/02/2021, na 
forma do Decreto Legislativo nº 02/2021. 

Art. 2º As rotinas dos gabinetes 
parlamentares e administrativas da Casa 
serão realizadas em regime de teletrabalho, 
no horário normal de expediente, ficando os 
servidores à disposição do Poder Legislativo, 
através de contato telefônico e/ou outro meio 
de comunicação, sob pena de desconto em 
suas remunerações e demais sanções 
disciplinares. 

Parágrafo único. Os serviços de protocolo 
externo continuarão sendo operados 
presencialmente, no horário normal de 
expediente, mediante revezamento de 
servidores. 

Art. 3º Fica dispensado o ponto eletrônico, 
devendo os servidores públicos efetivos e 
comissionados apresentar relatório 
conclusivo de suas atividades, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da volta ao 
trabalho presencial, sob pena de desconto em 
suas remunerações e demais sanções 
disciplinares.  

Art. 4º A sessão extraordinária do dia 
04/02/2021 será realizada presencialmente, 
com número restrito de servidores e sem 
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acesso do público. Demais sessões ou 
reuniões de comissões extraordinárias serão 
realizadas obrigatoriamente por meio 
eletrônico, na forma do artigo 7º, da 
Resolução de Mesa nº 06/2020.  

Art. 5.º Os serviços terceirizados continuarão 
sendo prestados na forma dos respectivos 
contratos administrativos. 

Art. 6º Esta Resolução de Mesa entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Sala de Reuniões, em 2 de fevereiro de 2021.  

LUÍS FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA 
Presidente da Câmara Municipal de Carazinho 

 
JANETE ROSS DE OLIVEIRA 

1ª Vice-Presidente 
 

VANDERLEI EUGÊNIO LOPES 
2º Vice-Presidente 

 
DANIEL WEBER 
1º Secretário 

 
JOÃO RICARDO HARTMANN 

2º Secretário 
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