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RESOLUÇÃO DE MESA N° 03, DE 21 DE ABRIL DE 2020

Estabelece novas medidas para o enfrentamento da COVID-19 no 
âmbito da Câmara 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:

RESOLVE:

Art. l.° As atividades administrativas, parlamentares e de gabinete da Câmara Municipal de 
Carazinho passam a ser disciplinadas por esta Resolução de Mesa a partir de 22 de abril de 
2020.

Art. 2o Os trabalhos administrativos e de gabinete serão prestados através de expediente 
interno, sem atendimento ao público, à razão de 6 (seis) horas ininterruptas por dia de serviço 
para os cargos públicos com 33h semanais, e 4 (quatro) horas ininterruptas para os demais, 
adotando-se revezamento de turno, caso haja mais de um servidor por sala.

§ Io O horário de expediente será das 8h às 14h, sem prejuízo do revezamento de turnos.

§ 2o Os servidores devem permanecer em suas salas, evitando-se aglomeração de pessoas, sob 
pena de sanção disciplinar, exceto por necessidade de serviço e desde que adotadas as 
medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades sanitárias.

Art. 3o Os servidores públicos integrantes de grupos de risco, como idosos, gestantes, 
puérperas, com problemas respiratórios, cardíacos ou hipertensos, continuarão em regime de 
teletrabalho, para o que se observará o Ato de Mesa n° 01/2020.

Art. 4o Os serviços terceirizados serão desempenhados de acordo com cronograma próprio e 
respectivas cláusulas contratuais.

Art. 5o As Reuniões das Comissões e as Sessões Plenárias serão realizadas presencialmente a 
partir de 27 de abril de 2020, de acordo com as normas do Regimento Interno e as seguintes:

I - serão realizadas obrigatoriamente no Plenário, com número reduzido de servidores e sem 
público, exceto autoridades e imprensa em geral;

II - excepcionalmente, as Reuniões das Comissões poderão ser realizadas virtualmente, 
hipótese em que se observará o Resolução de Mesa n° 02/2020.
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Art. 6o É obrigatória a observância das medidas de prevenção e controle da Covid-19 
recomendadas pelas autoridades sanitárias, como o uso de máscaras e álcool em gel.

Art. 7o Esta Resolução de Mesa eptra em vigor em 22 de abril de 2020.

[e abril de 2020.rRauniões, em 2.Sal;

r LUCAS GABRIEL LOPES
Io Vice-Presidente

pfÀN PEDRC^
Presidente / /

ANSELMO BRITZKE 
2o Vice-Presidente

ANTONIO VIEIRAE
Io Secretário

2ASecretária

L__

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 995000-000 - Carazinho/RS
www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br

http://www.camaracrz.rs.gov.br
mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br

