
RESOLUÇÃO DE MESA Ne 556, DE 16 DE MARÇO DE 2020.
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''--',...; ' :Ü,]b&l Estabelece, no âmbito da Câmara

Municipal de Porto Alegre, procedimentos
preventivos relacionados ao COVID-19.

Publicado:

P.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no exercício de suas

atribuições legais, em conformidade com os incs. XV e XVlll do art. 57 da Lei Orgânica do Município de
Porto Alegre (LOMPAI, e com os ans. 15 e 16 do Regimento deste Legislativo,

considerando que a Organização Mundial de Saúde IOMS) declarou, em ll de março de
2020, estado de pandemia em relação ao COVID-19, em face do alto grau de contágio verificado em
diversos países;

considerando as recomendações do Ministério da Saúde, veiculadas através do Boletim
Epidemiológico ng 05, de 13.03.2020;

considerando as previsões das autoridades sanitárias brasileiras, no sentido da possibilidade
do aumento da disseminação do referido agente viral no território nacional;

considerando que o Poder Legislativo, por natureza, constitui ambiente de larga circulação e

aglomeração de pessoas, que acorrem a esta Casa nas mais diversas atividades nela desenvolvidas, tais
como sessões plenárias, reuniões de comissões, audiências públicas e diversos outros eventos; e

considerando a necessidade da pronta adoção de medidas visando a prevenção no que
respeita à disseminação do citado vírus no âmbito das instalações deste Poder, de forma a resguardar a
incolumidade da população, agentes políticos e servidores.

ESTAB E LECE

Art. lg Ficam suspensas, até o dia 31 de março de 2020, as atividades legislativas da
Câmara Municipal de Porto Alegre, compreendendo sessões plenárias, reuniões de comissões(internas ou
externas), frentes parlamentares, audiências públicas, homenagens, bem como quaisquer reuniões que
envolvam matéria de competência deste Legislativo.

Parágrafo único. No caso da necessidade da votação de medidas necessárias ao
enfrentamento da disseminação do COVID-19 nesta Capital, durante o período referido no capuz, a



Câmara Municipal se reunirá extraordinariamente

Art.29 No período referido no art. IP desta Resolução de Mesa, não haverá expediente
externo, somente atividades internas nas áreas essenciais, conforme definição das Diretorias da Casa, e
dos Gabinetes Parlamentares, mediante rodízio dos servidores.

Parágrafo único.
16h (dezesseis horas);

O horário do expediente interno será das 10h Idez horasl às

Art. 3e Ficam dispensados de comparecimento às instalações deste Legislativo, em
qualquer hipótese, os servidores com 60 (sessenta) anos ou mais, gestantes, imunossuprimidos, e outros
grupos de risco para COVID-19, nos termos da orientação do Serviço de Ambulatório deste Legislativo.

Parágrafo único. Havendo possibilidade, e observadas as disposições anteriores, os demais
servidores exercerão suas at:ividades através de trabalho remoto.

Art. 4e Os servidores em exercício, conforme definido no art. 2e desta Resolução, que
apresentarem sintomas gripais e outras situações a serem avaliadas pelo Serviço de Ambulatório deste
Legislativo, poderão ser afastados por até 14(quatorze dias).

Art. 5P Fica instituído um Comitê Permanente de Crise, formado pelos integrantes da Mesa
Diretora e Lideranças, para avaliar a evolução dos fatos, bem como propor as medidas que forem
necessárias frente ao impacto do COVID-19.

Parágrafo único. O referido Comitê se reunirá sempre que necessário para a adoção e/ou
ajuste de medidas atinentes ao impacto do COVID-19.

Art. 6Q Caberá à Diretoria-Geral a coordenação das medidas sanitárias e administrativas
atinentes à situação de que trata a presente Resolução de Mesa

Art. 79 Esta Resolução de Mesa entra em vigor a partir da data de sua publicação, podendo
ser alterada mediante a ocorrência de fatos supervenientes.
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