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PORTARIA N° 04/2020, DE 23 DE MARÇO DE 2020

REF: Dispõe sobre as medidas de prevenção ao contágio pelo novo
CORONAVÍRUS (COVID-19) no âmbito da Câmara Municipal de Roseira e dá outras
providências.
JOEL POLYDORO, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Roseira no
biênio 2019/2020, no uso de suas atribuições legais, em especial às conferidas na Lei
Orgânica, Regimento Interno desta Casa de Leis e Constituição Federal:
CONSIDERANDO a situação mundial em relação ao novo coronavírus,
classificada como pandemia (COVID-19), em que há risco potencial de alastramento
mundial da doença;
CONSIDERANDO os Decretos expedidos pelo Prefeito de Roseira declarando
situação de emergência na Saúde Pública do Município e determinando a suspensão
de atendimentos presenciais ao público interno e externo no âmbito da Administração
Pública;
CONSIDERANDO o alto risco de disseminação do novo coronavírus, se mantido
o fluxo regular de pessoas no prédio do Poder Legislativo de Roseira, no tocante aos
públicos interno e externo;
CONSIDERANDO a intenção de se preservar a integridade física dos servidores
da Câmara Municipal, dos Vereadores e da população;
CONSIDERANDO a possibilidade da realização das atividades em trabalho
remoto pelos servidores da Câmara Municipal;
RESOLVE:
Art. 1o. Ficam SUSPENSOS por tempo indeterminado o atendimento ao público
externo na Câmara Municipal de Roseira.
Parágrafo único - Em caso de extrema urgência, devidamente justificada, o
atendimento do público externo poderá ser presencial mediante agendamento pelo email: cmroseira@camararoseira.sp.gov.br.
Art. 2o. Ficam SUSPENSAS por tempo indeterminado as audiências públicas, as
sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes e qualquer outro tipo de evento no
âmbito do Poder Legislativo Municipal.
Art. 3o. Os servidores da Câmara Municipal de Roseira trabalharão pelo sistema homeoffice, mas permanecerão à disposição do Poder Legislativo durante seus respectivos
horários de trabalho.
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Art. 4o. Havendo necessidade, o Presidente da Câmara poderá, a qualquer momento,
convocar, conjunta ou isoladamente, a presença dos servidores, de modo a satisfazer
as necessidades do Legislativo Municipal.
Parágrafo único - Em caso de convocação para Sessão Extraordinária para trata
sobre matérias urgentes ou ligadas à pandemia, os trabalhos serão transmitidos online
pelo canal da Câmara Municipal no Youtube, sem a presença do público.
Art. 5o. O serviço de protocolo geral da Câmara Municipal e recebimento de
proposituras deverão ser encaminhados no seguinte endereço eletrônico:
cmroseira@camararoseira.sp.qov.br ou camila@camararoseira.sp.qov.br.
Art. 6o. Pedidos de informação ou qualquer outra solicitação deverão ser realizados
exclusivamente
mediante
mensagem
eletrônica
nos
e-mails:
cmroseira@camararoseira.sp.qov.br ou camila@camararoseira.sp.qov.br.
Art. 7o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Roseira, 23 de março de 2020.

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque
Vice-Presidente
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