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Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado 

 

PORTARIA Nº006/2020 de 18/03/2020. 

 

  A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Chapadão do Lageado, Estado de 

Santa Catarina, sob a Presidência do Sr. Claudio José Eduardo, no uso de suas atribuições 

legais e com fulcro no Art. 39. Inciso IX do Regimento Interno da Câmara Municipal, e  

 

Considerando o Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - 

doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e 

estabelece outras providências. 

Considerando a Resolução Conjunta GP/CGJ 2, de 16 de março de 2020, que estabeleceu 

medidas de caráter temporário para a mitigação dos riscos decorrentes da doença causada 

pelo Novo Coronavírus, no âmbito do Poder Judiciário de Santa Catarina (PJSC);  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 515 de 17 de março de 2020, que declara 

situação de emergência em todo o território estadual; e  

CONSIDERANDO que o Decreto nº. 515, em seu art. 2º, inciso III, determina quarentena 

em todo o território estadual, pelo prazo de 7 (sete) dias;  

Considerando os Decretos Municipal nº023 e 025, expedido pelo Excelentíssima Prefeita 

Municipal de Chapadão do Lageado, que dispõe sobre medidas de emergências no 

Município, para fins de prevenção e combate à pandemia do COVID-19; 

Considerando a necessidade de restrição drástica da circulação de pessoas;  

CONSIDERANDO a necessidade de manter, tanto quanto possível, a prestação do 

serviço da casa legislativa;  

RESOLVE: 

Art. 1º Adotar as seguintes medidas de prevenção:  

I. suspender os eventos que envolvam aglomeração de pessoas no edifício da Câmara 

Municipal. 

Parágrafo único. A suspensão abrange eventos de lideranças partidárias, frentes 

parlamentares, audiências públicas, além de cursos e eventos, entre outros; reunião das 

comissões permanentes e a sessão ordinária do dia 24/03, com a possibilidade de em caso 

de necessidade, as reuniões das comissões e reuniões Ordinárias da Câmara serem 

realizadas mediante convocação dos (as) Senhores (as) Vereadores (as) por meio 

eletrônico, quais sejam Whatzapp, e-mail ou telefone, devendo as mesmas serem 

realizadas com o número mínimo de servidores e sem a presença de pessoas estranhas ao 

quadro de servidores da Câmara.  



II.  suspender a reunião das comissões permanentes e a sessão ordinária do dia 24/03, 

com a possibilidade de nova transferência ou suspenção, mediante ato da autoridade 

competente;  

III. qualquer pessoa que atue nas dependências da Câmara deverá comunicar, 

imediatamente, via aplicativo de transmissão instantânea de mensagens (WhatsApp, 

Telegram, etc) ao chefe imediato caso apresente sintomas similares aos da gripe e se 

tiverem contato com pessoa potencialmente contaminada pelo coronavírus;  

IV. fica vedada a presença de qualquer pessoa no recinto da Câmara, exceto em casos 

de extrema necessidade, desde que permaneça de portas fechadas.  

V. Aos servidores diagnosticados com doenças crônicas, às gestantes e portadores de 

doenças imunossupressivas, fica dispensada a presença física ao local de trabalho sem 

prejuízo da remuneração, mesmo diante de casos de extrema necessidade, podendo a 

chefia imediata providenciar teletrabalho ou outra forma compatível com o cargo, fora do 

local de trabalho.    

Art. 2º Os servidores permanecerão em casa em regime de sobreaviso e deverão ficar à 

disposição da Câmara Municipal durante todo o horário de expediente.  

Parágrafo Único. Todos os servidores ficam cientes de que deverão retornar ao trabalho 

assim que determinado pela autoridade competente em ato oficial ou quando sua presença 

for indispensável ao bom andamento das atividades do Poder Legislativo Municipal.  

Art. 3º A Presidência juntamente com a Mesa Diretora da Câmara poderá vir a adotar 

outras medidas administrativas necessárias ao cumprimento desta Portaria.  

Art. 4º Ficam suspensos por sete dias, os prazos constantes no regimento interno desta 

casa.  

Art. 5º Sendo necessário a manutenção das restrições após os prazos previstos nesta 

portaria, serão expedidos atos próprios complementares.  

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 

partir de 18/03/2020. 

Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado, 18 de março de 2020. 
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