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ATO DA MESA DA CAMARA N° 006/2021 

DISPOE SOBRE P ARALIZA<;AO DAS 
A TIVIDADES DA CAMARA EM RAZAO DOS 
PROTOCOLOS DE COMBATE DE CONTAGIO 
PELO SARS-COV -2, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS 

A Mesa da Camara Municipal de Ilha Comprida, no uso de 
suas atribuicoes legais e com fulcro no disposto nos artigos 9° e 10° do Decreto Legislativo n" 
143/20, e na alinea "h", do inciso I do artigo 290 do Regimento Intemo desta Camara, e em 
atendimento as medias adotadas pelo Govemo Estadual de Sao Paulo, atraves do Decreto 
Estadual n" 65.563 de 11 de marco de 2021, que estende as medidas de quarentena impostas 
pelo Decreto Estadual n° 684.881 de 22 de marco de 2020, baixa 0 seguinte Ato: 

Art. 1 0_ Fica alterado, no periodo de 15 a 30 de marco do ana corrente, 0 horario de 
realizacao das Sessoes Ordinarias da Camara, que passarao a realizar-se as 
tercas- feiras as 18: OOh. 

§.I°-Fica tambem suspensa a realizacao de quaisquer especies de eventos, 
visitacoes, atendimento, nas dependencias da Camara. 

§.2°-0s Vereadores poderao utilizar seus gabinetes, sendo vedado 0 atendimento 
de municipes nas dependencias da Camara. 

Fica tambem suspensa a realizacao de Sessoes Solenes. 

Paragrafo unico- As Sessoes Solenes e demais atividades, agendadas para 0 periodo 
determinado no artigo 1 ° deste Ato, serao transferidas para data a ser 
designada pela Presidencia; 

Art.3°- Fica suspenso 0 atendimento presencial ao publico extemo em geral, no 
periodo determinado no artigo 1 ° deste Ato. 

§.1°_ Os atendimentos por telefone ou qualquer outro meio eletronico ficam 
mantidos no horario das 08:00h ate as 17:00h. 

§.2°-Fica mantido to do 0 expediente intemo no periodo das 8:00h ate as 
12:00h, complementado sob regime de rodizio das 13:30h ate as 17:00h. 

§.3°- Todos os servidores ficam dispensados do registro de ponto e tanto 
perdurarem os efeitos deste Ato, ou que sobrevenha decisao q e! ltere 
esta condicao. fr 
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as Vereadores e servidores com mais de 60 (sessenta) anos, ou portadores de 
doencas cronicas, ficam dispensados do comparecimento ao service e as 
Sessoes, sem qualquer prejuizo ou desconto em seus vencimentos ou 
subsidios, no periodo determinado no artigo 1 ° deste Ato. 

Paragrafo unico- as servidores e Vereadores, enquadrados na situacao prevista no caput deste 
artigo ou acometidos de quaisquer enfermidades transitorias, farao a de vida 
comunicacao a Presidencia ou superior imediato, e poderao ser requisitados 
para 0 trabalho na modalidade "home office". 

Art.5°- Os atos e acoes estabelecidas neste Ato, terao validade ate 0 dia 30 de Marco 
do corrente, e poderao ser revogados ou prorrogados por Ato da Mesa, de 
acordo com as necessidades de momenta ou determinacoes do service de 
Sande do Municipio ou as normas vigentes no Estado. 

Este Ato entra em vigor na data de sua publicacao. 

Registre-se e cumpra-se 

MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA 
EM 15 DE MAR<;O DE 2021. 

" 

dressa Marques Cerom 
Presidente da Camara 

2 


