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Camara Municipal de Roseira

PORTARIA N° 07/2021, DE 18 DE MARQO DE 2021.

REF: Dispoe sobre a adogao de medidas 

administrativas a serem desenvolvidas remotamente pelo poder 

legislative, assim como sessoes ordinarias, extraordinarias, solenes 

e demais atos oficiais do poder legislative

A Mesa da Camara Municipal de Roseira, no uso de suas atribuigoes 

legais e regimentais, e,

CONSIDERANDO o Decreto Estadual 65.563/11 de margo de 2021 e 

diante da declaragao Publica de situagao pandemica em relagao ao novo Coronavlrus pela 

Organizagao Mundial da Saude.

CONSIDERANDO a necessidade de adogao de medidas preventivas que 

visem o distanciamento social e o contato entre os vereadores, servidores, municipes e 

demais pessoas nas dependencias desta casa.

CONSIDERANDO a prorrogagao da quarentena por forga do Decreto 

Estadual 65.543 de 03 de margo de 2021 do governo do Estado de Sao Paulo, ate o dia 

09 de abril de 2021.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 1.714, de 12 de margo de 2021, 

que determina medidas restritivas temporarias para o combate a disseminagao do COVID 

-  19.

CONSIDERANDO o Ato Legislative 04/2021, de 26 de fevereiro de 2021 

e Portaria 05/2021, de 12 de margo de 2021.

RESOLVE:

Art. 1°Ficam suspensas a partir do dia 18 de margo de 2021, como medida 

emergencial e temporaria no ambito da Camara Municipal de Roseira, Sao Paulo, as 

sessoes solenes, solenidades, reunioes e audiencias Publicas, exceto as sessoes 

Ordinarias e Extraordinarias, reunioes de comissoes Permanentes e Especiais, em 

decorrencia de prazos legais e regimentais, devendo as mesmas serem feitas atraves de 

nan nrasannial. utilizando de ferramentas digitais e softwares.
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Art. 2° Instituir, provisoriamente, o uso de ferramenta de videoconferencia nas 

sessoes ordinarias e extraordinarias, para fins de continuidade dos trabalhos 

indispensaveis ao interesse Publico.

§ 1.° A sessao sera realizada com o auxilio de ferramenta de videoconferencia 

equivalente a sessao presencial para todos os efeitos legais.

§ 2.° Poderao ser utilizadas as seguintes ferramentas:

I - Microsoft Teams;

II - Zoom

III -  outras ferramentas, desde que previamente homologadas pela

Presidencia da Camara.

§ 3° E de responsabilidade do vereador zelar pelas condigoes tecnicas 

necessarias para a transmissao audiovisual de sua presenga e uso da tribuna por meio do 

sistema indicado pela Camara Municipal, nao sendo admissivel pedido de adiamento por 

indisponibilidade de sistema ou de problemas tecnicos.

Art.3° Ao realizar a notificagao dos vereadores e servidores para a sessao 

ordinaria ou extraordinaria, o Oficial legislativo indicara qual a ferramenta de 

videoconferencia sera utilizada.

Art. 4° Os participates serao notificados da sessao virtual extraordinaria pelo e- 

mail ou no respectivo telefone para contato, cujos dados sao de conhecimento do setor 

administrative desta casa.

Art. 5° O pedido de uso da palavra na tribuna livre devera ser encaminhado pelo 

solicitante ate 48 horas antes do horario indicado para a realizagao da sessao, cujo o e- 

mail para solicitagao e:cmroseira@camararoseira.sp.qov.br, sob pena de preclusao.

§ 1°. Nas hipoteses regimentais em que couber uso da tribuna, nos termos do 

regimento interno, sera facultado ao interessado, e, se for o caso, ao Presidente desta 

Casa, a remessa ao setor de midia a gravagao audiovisual, com duragao de no maximo 

dez minutos.

Art. 6° ° Compete a Camara Municipal:

mailto:cmroseira@camararoseira.sp.qov.br
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I -  gerenciar os pedidos de uso da tribuna e as respectivas ordens;

II -  gerenciar o uso da ferramenta de videoconferencia durante a sessao.

Art. 7 0 A sessao tera inicio quando houver se formado, no sistema de 

videoconferencia, o quorum regimental exigido para instalar a sessao, bem como a 

presenga do Procurador Juridico, quando necessaria.

Art.8°0 prazo de duragao da sessao ordinaria e extraordinaria de forma virtual 

sera definido de acordo com o regimento interno desta casa.

Art. 9° Poderao ser incluidos nas sessoes virtuais extraordinarias, projetos de Lei 

e requerimentos, em regime de urgencia e extraordinario, apos o parecer Juridico e das 

Comissoes permanentes e especiais.

Art. 10 os pareceres das comissoes, ata da sessao, e demais documentos, 

somente serao assinados pelos respectivos vereadores no dia util subsequente ao dia da 

sessao, com horarios previamente agendado e respeitando todos os protocolos sanitarios.

§ 1° As materias serao encaminhadas via e-mail para todos os vereadores e 

servidores envolvidos, da qual cabera a Camara enviar no maximo ate as 13 horas de 

segunda-feira e, caso nao os receba devera o vereador ou servidor comunicar 

imediatamente o gabinete da Presidencia, sob pena de preclusao.

Art. 11 Caso necessario, apenas terao acesso a Camara Municipal durante a 

FASE EMERGENCIAL E VERMELHA, os colaboradores do setor de limpeza e 

jardinagem, bem como o Presidente e servidores.

§ 1° Os demais servidores deverao cumprir o determinado no Ato Legislative 

04/2021, de 26 de fevereiro de 2021 e Portaria 05/2021, de 12 de margo de 2021, salvo 

se convocados pela Presidencia ou pela Mesa Diretora em razao do interesse Publico.

Art. 12 Enquanto a classificagao da regiao a que pertence a Camara Municipal 

estiver classificada na fase Emergencial ou Vermelha, as atividades desta casa 

continuarao a ser prestadas exclusivamente de forma remota, nos termos que estabelece 

o Ato 04/2021, de 26 de fevereiro de 2021 e a presente portaria.

Camara Municipal de Roseira
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Art. 13 A passagem de uma para outra fase ocorrera de acordo com a classificagao 

determinada pelo Governo do Estado de Sao Paulo e Municipal, devendo a Camara 

Municipal afetada adaptar-se tao logo haja alteragao das condigoes sanitarias respectivas.

Art. 14. Os casos omissos serao resolvidos:

I -  Pela Mesa Diretora;

II -  Pela Presidencia.

Art. 15 A presente Portaria tern por objetivo formalizar os procedimentos e regras 

para fins de prevengao a infecgao e a propagagao do COVID -  19 no ambito da Camara 

Municipal, de modo a preservar a saude dos vereadores e servidores.

Art. 16 Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicagao, revogadas 

disposigoes em contrario.

Roseira, 18 de margo de 2021.

Vereadora Maria Santos Duque

-P

Vereador Francisco ua Silva Moreira 

Vice - Presidente

Vereador Isaias Eleuterio da Silva 

1a Secretario 2° Secretario

Publicada na Secretaria da Camara Municipal em 18 de margo de 2021.

Julio Eleuterio Silva 

Chefe de Gabinete


