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RESOLUÇÃO MD 11/2020 

 

Suspende a realização de sessões 

Câmara Municipal e dá outras providências. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Luiz Alves/SC, no uso de suas atribuições legais e com 

fundamento no Regimento Interno, CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

em 11 de março de 2020, classificou como pandemia a enfermidade do novo coronavírus (COVID-

19); CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 525, de 23 de março de 2020 e suas alterações; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 48/2020, que dispõe sobre novas medidas para 

enfretamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 

coronavírus (COVID-19) e dá outras providências e suas alterações; CONSIDERANDO a 

Recomendação nº 09.2020.00002009-2 da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Navegantes/SC; 

CONSIDERANDO que até 31 de maio de 2020 está suspensa a realização dos eventos e das reuniões 

de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e 

cultos religiosos; CONSIDERANDO que há agentes políticos e servidores na Câmara Municipal que 

compõem o grupo de risco; e CONSIDERANDO a Câmara Municipal deve prezar pelo bem-estar e 

segurança de seus servidores, agentes políticos e todos os cidadãos, RESOLVE: 

 

Art. 1º No âmbito do Poder Legislativo Municipal serão retomados os serviços públicos, com 

o atendimento ao público, a partir do dia 14 de abril de 2020. 

 

 Parágrafo único. O atendimento ao público externo deverá ser reduzido às demandas que 

não poderão ser resolvidas por meio de outros meios não presenciais. 

 

Art. 2º Os servidores da Câmara Municipal poderão exercer suas funções por meio de 

trabalho home office e permanecerão em regime de plantão para comparecer à Câmara, dentre outras 

situações em possam ser convocados. 

 

Art. 3º Os servidores públicos incluídos no chamado grupo de risco do coronavírus – COVID-

19 deverão permanecer afastados das atividades laborativas presenciais. 
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§1º Incluem-se entre os servidores integrantes do grupo de risco os servidores com idade 

acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes, imunodeprimidos ou portadores de 

doenças crônicas que também justifiquem o afastamento, nos termos das orientações fixadas pelo 

Ministério da Saúde. 

 

§2º Os servidores impedidos de retornar às atividades presenciais deverão manter o exercício 

de atividades laborais na modalidade de home office e, na impossibilidade desta, deverão ter sua falta 

abonada nos termos § 3º do artigo 3º da Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

§3º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos servidores dos serviços públicos 

qualificados como essenciais e para aqueles que exercem cargos comissionados e funções gratificadas 

qualificadas pela Mesa Diretora como imprescindíveis ao funcionamento do Poder Legislativo 

Municipal. 

 

Art. 4º Com a retomada das atividades, os servidores deverão adotar as seguintes 

providências: 

I – realizar, diariamente, procedimentos que garantam a higienização do ambiente de trabalho, 

intensificando a limpeza com desinfetantes próprios para a finalidade, bem como a desinfecção com 

álcool 70% de maçanetas, corrimãos, interruptores, barreiras físicas usadas como equipamentos de 

proteção coletiva como placas transparentes, balcões, entre outros; 

II - disponibilizar álcool gel 70% em cada posto de trabalho, devendo ser orientada e 

estimulada a sua utilização pelos trabalhadores e usuários; 

III - capacitar os servidores, disponibilizar e exigir o uso dos EPI´s apropriados para a 

realização das atividades, dentre as quais, máscaras de fabricação doméstica que deverão ser 

obrigatoriamente utilizadas por todos os servidores; 

IV - manter a distância mínima de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre uma pessoa 

e outra, caso a atividade a ser desenvolvida necessite de mais de um servidor ao mesmo tempo em 

cada ambiente; 

V - recomendar que os servidores não retornem às suas casas diariamente com suas roupas de 

trabalho, quando estes utilizarem uniforme; 

VI - afastar do trabalho os servidores que apresentarem sintomas de contaminação pelo 

COVID-19, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, ou conforme determinação médica, sendo que 

as autoridades de saúde devem ser imediatamente informadas desta situação. 
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Art. 5º Fica suspensa a realização das sessões ordinárias, extraordinárias, itinerantes e solenes 

até 31 de maio de 2020. 

 

Parágrafo único. Matérias legislativas consideradas urgentes ou emergenciais e aquelas 

submetidas a prazo legal para apreciação do Plenário poderão ser deliberadas em sessão ordinária ou 

extraordinária, sem público presente. 

 

Art. 6º Ficam suspensos os prazos de processos administrativos e tramitações legislativas até 

31 de maio de 2020. 

 

Art. 7. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Luiz Alves/SC, 16 de abril de 2020. 

 

 

SAULO BRÁS WILL 

Presidente da Câmara Municipal 


