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BOLETIM ADMINISTRATIVO 

RESOLUÇÕES DE MESA 

RESOLUÇÃO DE MESA Nº 5  
DE 8 DE JULHO DE 2021 

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

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CARAZINHO, no exercício de suas legais 
atribuições, 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto 
Municipal nº 075, de 05 de julho de 2021; 

CONSIDERANDO a independência entre os 
poderes Executivo e Legislativo; e 

CONSIDERANDO que no âmbito do Legislativo 
há, no geral, uma sala para cada servidor, 

RESOLVE: 

Art. 1.º Os trabalhos de gabinete e 
administrativos continuarão sendo prestados 
presencialmente, no horário de expediente, 
observadas as seguintes condições: 

I – é obrigatório o uso de máscara cobrindo 
nariz e boca, álcool em gel 70% e 
distanciamento social de, no mínimo, 1 metro; 

II – o atendimento presencial ao público 
deverá observar o disposto no inciso I, com 
preferência para o atendimento de forma 
remota, através dos canais eletrônicos 
disponíveis; 

III – fica terminantemente proibida a 
aglomeração de pessoas em recintos 
fechados. 

Art. 2º As reuniões das comissões continuarão 
sendo realizadas presencialmente, 
observando-se o procedimento regimental, 
além do disposto no inciso I do artigo 1º. 

Art. 3º As sessões continuarão sendo 
realizadas presencialmente, agora também 
com a presença dos assessores e do público, 
limitado o ingresso a 50% da capacidade 
máxima do Plenário, permanecendo os 
servidores, de preferência, em suas salas, em 
qualquer caso observado o disposto no inciso 
I do artigo 1º. 

Art. 4.º Em relação aos servidores do grupo de 
risco, será observado o disposto nos incisos II 
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e III do § 14 do artigo 2º do Decreto Municipal 
nº 075/2021. 

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

Art. 6º As medidas adotadas nesta Resolução 
de Mesa poderão ser alteradas a qualquer 
momento, a depender do estágio pandêmico 
local. 

Art. 7º Esta Resolução de Mesa entra em vigor 
em 08 de julho de 2021. 

Sala de Reuniões, em 08 de julho de 2021.  

 
LUÍS FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA 

Presidente (em licença) 
 

JANETE ROSS DE OLIVEIRA 
1ª Vice-Presidente (em licença) 

 
VANDERLEI EUGÊNIO LOPES 

2º Vice-Presidente em exercício da 
Presidência 

 
DANIEL WEBER 
1º Secretário 

 
JOÃO RICARDO HARTMANN 

2º Secretário 
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