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ATO DA MESA DIRETORA N'OOI/2020

Dispõe sobre os procedimentos e regras para hns de prevenção à
infecção do COVID-I9 no âmbito da Câmara Municipal de
Barreiras Búia.

A MESA DIREToRA nl cÂManc MUNICIpAL DE vEREADoREs DE

BARREIRAS BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com art.

32 da Resolução no l8 de l5 de março de 2005. e:

CONSIDERANDO a Declaraçào dc lirlcrgência cnr Saude l)ública de imponância

internacional pela Organizaçào Mundial de Saúde enr deeorrência da lnlêcçào Humana pelo novo

Coronavírus (covod- I 9);

CONSIDERANDO a Portaria n" 188/GM/MS de 03 de levereiro de 2020, publicado no

diririo oficial de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de ImpoÍrância

Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID -19);

CONSIDERANDO que no dia I 1 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde

declarou como pandemia a infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID - l9);

CONSIDERANDO que no dia l7 de nrarço de 1020. o Poder llxecutivo Municipal expediu

o decreto 52/2020. que dispõe sobre as medidas dc prcrençào e controlc para enfrentamento do

COVID-19, no âmbito do rnunicípio de Barrciras c dá outras pror ideinc

CONSIDERANDO também a necessidade de estabelecer para fins

de prevenção à infecção e propagação do Coronavírus (COVID-I9
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no âmbito

Municipal de Barreiras - Bahia.
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RESOLVE:

Art. 1". Editar o presente ato que dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à

infecção de propagação do Coronavírus (COVID-I9), no âmbito da Câmara Municipal de

Barreiras- Búia, esclarecendo que as normas constantes deste Ato terão vigência até decisão em

sentido contnírio da Mesa Diretora desta Casa Legislativa.

AÍ.2o. As sessões ordinárias e as reuniões públicas das comissões permanentes terão acesso restrito

em pleniirio, podendo estar presentes apenas os vereadores. um assessor por parlamentar e

servidores indispensáveis ao trabalho. alénr tjos prolissionais dc inrprensa prer iantente cadastrados

e durante o período estritamente necessário à elaboraçào da rcportagem.

Art. 30. Fica suspensa a realização. nas dependências da Câmara Municipal de Barreiras, de eventos

coletivos, a paÍir de l8 de março do corrente ano, ficando as atividades do plenário e das comissões

restritas aos vereadores e servidores do poder e à imprensa na forma do artigo anterior.

Paragrafo Único: A suspensão de que trata este aÍigo, além de eventos extemos de terceiros,

abrange sessões solenes. eventos de lideranças partidárias. de frentes parlamentares, audiências

públicas e outros.

AÍ. 4o. Não será permitido o acesso do público às galcrias. a populaçào poderá acompanhar as

sessões ordinárias, ao vivo, pela 'fV câmara canal -1..1 e t.lelo ( anal do youTube (TV câmara de

Barreiras).

Art. 5'. Os gabinetes dos vereadores devem evitar visitas e audiências de apoiadores ou lideranças,

além de manter as portas ejanelas abertas e quanto aos assessores que executem atividades extemas

devem permanecer em sua região de representação política.

AÍ. 6'. os servidores da câmara que se enquadrem nos grupos de risco, estabelecidos pelo

Ministério da Saúde, como idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas. dentre oulr

em regime de ponto Íacuhalivo. nào sendo cumputada hlta- corrr il sugcstào de que pernra
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Paragrafo Unico: Os vereadores com idade a partir de 60 anos (sessenta anos), ou que sejam

portadores de doenças crônicas e imunodeprimidos. ficam dispensados de suas atividades

parlamentares desde que justiticado.

Art.7o. Os servidores e parlamentares que estiveram em locais onde houve inl'ecçào por COVID-19.

considerados de risco pelo Ministério da Saúde. e os que apresentem sintomas de gripe. devem ser

afastados por até 14 (quatorze) dias, a contar do regresso dessas localidades e/ou do início do

quadro gripal.

§1o. As pessoas abrangidas pela hipótese deste artigo devem comunicar imediatamente tal

circunstância com a respectiva comprovação à:

Presidência da Câmara, no caso de vereador;

A respectiva chefia imediata. no caso de servidor, a qual remeterá a documentação ao

administrador geral e aos recursos hunranos. para pro,r idências legais.

Art.S'. Fica suspensa a autorizaçào de aÍàstanrento de serr idores e de parlanrentares para viagens de

participação em cursos, congressos. conlbrências e/ou reuniôes culturais, onde houver inÍbcção pelo

COVID 19, constante em Lista do Ministério da Saúde- MS.

Art. 9o. As ações e omissões que violem o disposto neste ato sujeitam o autor às sanções previstas

administrativas.

Art. 10. em vl no ato de sua publicaçâo.

Municipal de Barreiras de nrarç«r de 2020.

João filiPc-dc tl'íclo la«rda
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