
sàlà dn P'es dênc .r "./ oão Ftohcísco do Cunho Fronco"
CÀMARA [ÍUNICIPAL DE VDREADORES

RESOLrrÇ.\o DE I\'tESÀ N." I4, DE 09 DE OtIt t BRO Dr,. 2020

A MESA DIRETORA DA CÂMAR{ DE VEREADORES DE LAVRÁS DO SI]L. NO

u§o dc sua\ âtnhurçÔe§ legat\ e reglmentats

REVOI,VE:

Art. 1" Fica permitido o r€lorno gÍadual do acesso ao público nas Sessôes Plenárias da

Câmara de Vereadores de Lavras do Sul,/RS, sendo permitida a presença de ale l5 (quinze)

municipes, além dos Vereadores e servidores da Casa Leglslativa, devendo ser observado o

seguinte:

I o distanciamento entre as pessoas presentes na sessão, evitando o contato direto;

II - a etiqueta respiratória, com o uso obrigatório de máscaras de proteção Íàcial:

lll - os cuidados pessoais como a higienização das mãos com sabão ou álcool em gel

70o/ô lseterÍa por cento), bern como a higienjzação, cotÍt produtos adequados, dos

instrumentos de trabalho;

§1". O setor de limpeza do Poder Legislâtivo deverá providenciar a demarcação e

distanciamento das cadeiras da sala do plenário, aumentando a frequência de limpeza dos

assentos. banheiros, colrimãos e maÇanetas.

Art. 2' Ficâm dispensados do comparecimento às instalaçôes deste Legislativo, em

qualquer hipótese, os servidores, agentes politicos, terceirizados e colaboradorçs com 60

(sessenta) anos ou mais, gestantes, imunossuprimidos e outros considemdos no grupos de

risco para COVID-Ig, nos temos da orienlação da Secretaria de Saúde, podendo ser

convocados a qualquer momento caso necessário.

§l'No caso dos agentes politicos que se enquadrarem no caprÍ deste aÍtigo, estes

te.ão.irslillcadas suas âusênciâs das reuniõcs dc Coll1tssões e llas Sessi)es plená âs.

Estabelece o retorno gradual do aÇesso ao público nas

Sessões Pleniírias, revoga a Resolução n.'02, de 2i de

maÍço de 2020, e Resolução n" 07, de ll de maio de

2020, e dá outras providências.
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§2" Havendo possibilidade, e observadas as disposições anteriores, os demais

servidores exercerão suas atividades atÍaves de tÍabalho remoto, para prestação de serviço em

residência, por meio de tecnologia, desde que as atividades funcionais recepcionem esta

modalidade de atividade laboÉI.

Art. 3'Qualquer vereador, servidor, estagiário e prestador de serviço à disposição da

Câmara que apresentar sintomas que indjquem a presença de infecçâo do COVID-19, poderão

ser afastados por 14 (quatorze) dias, ou mais. confonne rccomendações médicas.

Art. 4o. Os casos omissos nesÍa resolução poderão ser resolvidos pela Mesa Diretora

Art,5'. Ficam revogadas as Resoluções de Mesa n.o 02, de 23 de março, e n." 07, de

11 de maio, ambas de 2020.

Art 5". Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação e produzirá efeito

enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretado em toda a exlemão do Municipio

de Lavras do Su1,RS.
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