
RESOLUÇÃO DE MESA 04, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL – RS, 

no uso das atribuições que lhe é conferida pelo Regimento Interno, Resolução n.º 101, de 26 

de dezembro de 2006 e alterações,  

 

Considerando que no dia 11 de março a Organização Mundial de Saúde – 

OMS declarou como pandemia a infecção humana pelo novo Coronavírus - COVID-19; 

 

Considerando as recomendações do Ministério da Saúde, veiculadas através 

do Boletim Epidemiológico nº 05, de 13.03.2020; 

 

Considerando que o Poder Legislativo, por natureza, constitui ambiente de 

larga circulação e aglomeração de pessoas, que são desenvolvidas nesta Casa as mais diversas 

atividades, tais como sessões plenárias, reuniões de comissões, audiências públicas e diversos 

outros eventos; e, 

 

Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins 

de prevenção à infecção e à propagação do Coronavírus - COVID-19 no âmbito das 

instalações deste Poder, de forma a resguardar a incolumidade da população, agentes políticos 

e servidores 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Ficam estabelecidos nesta Resolução de Mesa os procedimentos e 

as regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara 

Municipal de Eldorado Sul – RS. 

Parágrafo único.  As medidas de que trata esta Resolução de Mesa vigorarão 

por 15 dias, podendo serem revistas a qualquer momento, conforme necessidade, em virtude 

do aumento ou diminuição da disseminação do CONVID-19. 

 

Art. 2.º Ficam mantidas as atividades das Sessões Plenárias, das reuniões da 

Mesa Diretora, das Lideranças e das Comissões, e as de rotinas internas dos gabinetes 

parlamentares e administrativas da Casa. 

§1.º fica suspenso o acesso do público externo às Sessões Plenárias, às 

reuniões de Comissões e aos demais eventos Parlamentares. 

§2.º ficam suspensas nas dependências da Câmara as seguintes atividades: 

I - Realização de eventos coletivos não relacionados às atividades previstas 

no “caput” deste artigo; 

II - Audiências públicas; 

III - Atividades de capacitação e treinamento promovidos pelo Poder 

Legislativo. 

 

Art. 3.º Somente terão acesso à Câmara Municipal Vereadores, servidores, 

profissionais de veículos de imprensa, autoridades e assessores de órgãos públicos, 



representantes de entidades civis legalmente constituídas e organizadas com atuação, no 

mínimo, em âmbito Municipal, estagiários e terceirizados que prestam serviços no âmbito da 

Câmara. 

 

Art. 4.º Ficam suspensas a emissão de bilhetes de passagens aéreas e diárias 

e a autorização de afastamento para viagem para localidades onde é sabido oficialmente sobre 

a existência de alto contágio por COVID-19, constantes da lista do Ministério da Saúde – MS. 

 

Art. 5.º Ficam vedadas as vendas de pecúnia em férias e de licença prêmio 

para todos os servidores do Legislativo enquanto vigorar as medidas desta Resolução. 

 

Art. 6.º Ficam afastados e dispensados do registro de ponto os servidores e 

estagiários considerados do grupo de risco, sendo, conforme OMS – Idosos, gestantes, 

diabéticos, hipertensos, com doenças respiratórias crônicas e com insuficiência renal crônica. 

 

Art. 7.º Os Parlamentares, servidores e demais colaboradores que 

apresentarem sintomas de infecção por COVID-19, devidamente comprovado, serão afastados 

administrativamente por até 14 (quatorze) dias, prorrogáveis por orientação médica. 

§1.º A pessoa abrangida por este artigo deverá comunicar imediatamente tal 

circunstância, com a respectiva comprovação à Presidência e/ou ao Departamento de Gestão 

de Pessoas, para as devidas providências. 

§2.º Sempre que possível, ou necessário, o afastamento de vereadores, 

servidores e colaboradores dar-se-á sob o regime de teletrabalho ou vídeo conferência, 

inclusive para participação em Sessões Plenárias no que tange aos parlamentares. 

§3.º Os Vereadores, os servidores e os colaboradores que têm contato ou 

convívio direto com caso suspeito ou confirmado também devem informar o fato de acordo 

com o § 1.º. 

 

Art. 8.º Aos Vereadores e servidores que venham a ter contato ou convívio 

direto com caso suspeito ou confirmado, deverão ser aplicadas as seguintes medidas: 

I - Os que apresentem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo 

COVID-19 deverão ser afastados do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período 

mínimo de 14 (quatorze) dias ou conforme determinação médica; e 

II - Os que não apresentem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo 

COVID-19 deverão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, pelo 

prazo de 14 (quatorze) dias, sendo dispensados das presenças em Plenário e reuniões de 

Comissão, no caso de Vereadores, e do registro do ponto para os servidores. 

 

Art. 9.º Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão notificar 

as empresas contratadas para que, sob pena de responsabilização contratual em caso de 

omissão: 

I - Adotem os meios necessários para o cumprimento das determinações 

constantes desta Resolução; e 

II - Conscientizem seus funcionários quanto aos riscos do COVID-19 e 

quanto à necessidade de reportarem a ocorrência dos sintomas de que trata o art. 8.º. 

 



Art. 10. Consideram-se sintomas de contaminação pelo COVID-19, para os 

fins do disposto nesta Resolução, a apresentação de febre, tosse, dificuldade para respirar, 

produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de 

garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem 

intercostal e dispneia. 

 

Art. 11. A Mesa Diretora poderá, se necessário, implementar outras medidas 

administrativas necessárias ao complemento desta Resolução de Mesa  

 

Art. 12. As ações ou omissões que violem o disposto nesta Resolução de 

Mesa sujeitam o autor a sanções administrativas. 

 

Art. 13. Os casos omissos e eventuais exceções, à aplicação desta resolução, 

serão definidos pela Presidência deste Poder. 

 

Art. 14.  Esta Resolução de Mesa entra em vigor a partir de 18 de março de 

2020. 

 

Sala de Reuniões, Câmara Municipal  

Eldorado do Sul, em 17 de março de 2020. 

 

 

 

 

Vereador Arquiteto Fábio Leal, 

Presidente 

 

 

 

Vereador Fabiano Pires, 

Vice-Presidente 

 

 

 

Vereadora Daiane Gonçalves, 

1.º Secretário 

 

 

 

Vereador Francisco Alexandre Morfan 

2.º Secretário 

 

 

Registre-se, 

Publique-se, 

Cumpra-se. 


