
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Urussanga, Vereador José Carlos José, no uso de suas 

atribuições, em conformidade ao que determina o inciso II, do art. 15, da Lei Orgânica do 

Município; c/c art. 38, incisos II, V e VIII, do Regimento Interno, promulga o seguinte: 

 

 

ATO Nº 44, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020.     

 

DISPÕE SOBRE A RETOMADA DAS ATIVIDADES 

LEGISLATIVAS PRESENCIAIS NO ÂMBITO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUSSANGA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

Art. 1º Ficam retomadas, a partir de 22 de setembro de 2020, as 

atividades presenciais das comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal de 

Urussanga.  

 

Art. 2º Ficam retomadas, a partir de 22 de setembro de 2020, as 

sessões legislativas da Câmara Municipal de Urussanga a serem realizadas de modo 

presencial, no Plenário da Casa Legislativa, contudo, sem a presença de público externo, por 

prazo indeterminado.  

 

Art. 3º O expediente administrativo da Câmara Municipal de 

Urussanga continuará, por prazo indeterminado, a ser realizado sem atendimento presencial 

ao público externo.  

Parágrafo único. Os contatos com a Câmara Municipal de Urussanga 

poderão ser feitos por telefone (48 3465-1149), site (www.camaraurussanga.sc.gov.br) ou e-

mail (secretaria@camaraurussanga.sc.gov.br).  

 

Art. Art. 4º Aos vereadores e servidores que tenham vínculo com a 

Câmara Municipal de Urussanga com reconhecidas e diagnosticadas doenças crônicas, às 

gestantes, aos portadores de doenças imunossupressoras e aos idosos (pessoas com idade igual ou 

superior a sessenta anos) fica dispensada a presença física ao local de trabalho, sem prejuízo da 

remuneração e da efetividade. 

§ 1º Para fins de comprovação das doenças crônicas ou 

imunossupressoras mencionadas no caput, deverá o vereador ou servidor encaminhar a 

comprovação médica diretamente ao setor pessoal da Câmara Municipal de Urussanga, em modo 

não presencial. 

§ 2º A Câmara Municipal de Urussanga possibilitará a participação 

virtual dos vereadores enquadrados na regra prevista no caput deste artigo, nas atividades 

legislativas das comissões permanentes e temporárias, e nas reuniões plenárias, equivalendo-se à 

sua presença física. 

§ 3º Uma vez possibilitado o mecanismo para atuação virtual dos 

vereadores enquadrados na regra prevista no caput deste artigo, nas atividades legislativas, a 

participação torna-se obrigatória.” 

 



 
 

Art. 5º Aos vereadores e servidores com vínculo com a Câmara 

Municipal de Urussanga, que apresentem sintomas que indiquem contaminação pelo novo 

coronavírus (COVID-19), fica recomendado isolamento social, sendo dispensada a presença 

física ao local de trabalho, sem prejuízo da remuneração e da efetividade. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, indica-se buscar 

auxílio em unidade de saúde, sendo que, para fins de comprovação do quadro clínico, deverá 

o vereador ou servidor encaminhar atestado ou declaração médica diretamente ao setor 

pessoal da Câmara Municipal de Urussanga, em modo não presencial. 

 

Art. 6º Deverão ser adotadas por vereadores e servidores medidas 

internas especialmente relacionadas à saúde no trabalho, fundamentais para evitar a 

proximidade pessoal e a consequente transmissão do COVID-19 no ambiente laboral. 

 

Art. 7º Ficam retomados, a partir de 22 de setembro de 2020, os 

efeitos do Ato nº 32, de 14 de junho de 2018, o qual dispõe sobre horário diferenciado de 

expediente aos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo de Agente de Portaria e 

Comunicação, Assistente Legislativo e Oficial Legislativo, em razão da participação na 

organização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Urussanga. 

 

Art. 8º As medidas previstas neste ato poderão ser reavaliadas a 

qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município de Urussanga. 

 

Art. 9º Revoga-se o Ato nº 42, de 4 de setembro de 2020. 

 

Art. 10. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Urussanga, 22 de setembro de 2020. 

 

 
José Carlos José 

Presidente 
 

 

Gilson Casagrande 
Vice-Presidente 

 

 
Vereador Vanderlei Marcírio 

Primeiro Secretário 

 

João Batista Bom 
Segundo Secretário

 

Registrado e publicado o presente Ato no mural da Câmara Municipal, e no site 

www.camaraurussanga.sc.gov.br, em 22 de setembro de 2020. 

 

 

Vereador Vanderlei Marcírio 

Primeiro Secretário 

http://www.camaraurussanga.sc.gov.br/

