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BOLETIM ADMINISTRATIVO 

RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO DE MESA Nº 02/2021 

Estabelece novas medidas para fins de 
prevenção à infecção e à propagação do 
Coronavírus (COVID-19) no âmbito deste 
Poder Legislativo, em decorrência da 
classificação do Município de Carazinho na 
Bandeira Preta. 

 

 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CARAZINHO, no exercício de suas legais 
atribuições, considerando o disposto no 
Decreto Estadual nº 55.766, de 22 de 
fevereiro de 2021 e no Decreto Municipal nº 
022, de 26 de fevereiro de 2021: 

RESOLVE: 

Art. 1.º Ficam estabelecidas novas medidas 
para fins de prevenção à infecção e à 
propagação do COVID-19 no âmbito deste 
Poder Legislativo, em decorrência da 
classificação do Município de Carazinho na 
Bandeira Preta. 

Parágrafo único. As medidas vigorarão 
enquanto perdurar a classificação de Bandeira 
Preta ou até o retorno do modelo de 
distanciamento controlado na modalidade de 
cogestão. 

Art. 2º Para efeitos desta Resolução de Mesa, 
ficam adotadas as seguintes medidas: 

a) o atendimento presencial do público 
fica proibido, sendo permitido apenas o 
atendimento remoto, através dos canais 
oficiais do Poder Legislativo; 

 

b) as rotinas de gabinetes e 
administrativas serão realizadas 
presencialmente, em regime de revezamento, 
manhã e tarde, com 50% dos trabalhadores, 
na forma determinada pela Presidência, 
mantendo-se o registro da biometria; 
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c) as sessões plenárias serão realizadas 
presencialmente, sem a presença do público e 
de assessores, e sim apenas de vereadores e 
servidores técnicos, estes de preferência em 
suas salas; 

 

d) as reuniões das comissões serão 
realizadas de forma remota, observando-se as 
disposições regimentais. 

Art. 3.º Os serviços terceirizados continuarão 
sendo prestados na forma dos respectivos 
contratos administrativos. 

Art. 4º Esta Resolução de Mesa entra em vigor 
em 1º de março de 2021  
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