
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ATO DA MESA n° 848 de 16 de março de 2020. 

(Dispõe sobre os procedimentos e regras para 
fins de prevenção à infecção e à propagação 
do COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal 
de Mogi das Cruzes.) 

A MESA DIRETIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e, ainda, nos termos do 
inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município de 05 de abril de 1990, 
combinado com o disposto no item 5 da alínea "a" do inciso I do artigo 67 da 
Resolução n° 005, de 23 de abril de 2001 (Regimento Interno), modificado pela 
Resolução n° 034 de 11 de julho de 2019; 

CONSIDERANDO que, em 30 de janeiro de 2020, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo novo 
coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional — ESPII, o mais alto nível de alerta da Organização, 
conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional e que, em 11 de 
março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (2019-nCoV) pelo Ministério da Saúde (Portaria n° 188/GM/MS); 

CONSIDERANDO que de acordo com o Protocolo de Tratamento do 
Novo Coronavírus (2019-nCov) do Ministério da Saúde, a transmissibilidade dos 
pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 07 a 14 dias após o início 
dos sintomas, mas que dados preliminares sugerem que a transmissão possa 
ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas; 

CONSIDERANDO que diversos órgãos públicos adotaram medidas para 
controle da transmissão da doença em seus respectivos âmbitos de atuação, 
como o Senado Federal por meio do Ato do Presidente n° 02/2020; a Câmara 
dos Deputados, por meio do Ato da Mesa n° 118, de 11 de março de 2020; o 
Supremo Tribunal Federal, por meio de Resolução de 12 de março de 2020; o 
Tribunal Superior do Trabalho, por meio do Ato GDGSET.GP. n° 122, de 12 de 
março de 2020; a Câmara Municipal de São Paulo por meio do Ato da Mesa n° 
1461 de 12 de março de 2020; a Câmara Municipal de Guarulhos por meio do 
Ato da Mesa n° 311 de 12 de março de 2020; e o Tribunal de Justiça de São 
Paulo, por meio de comunicação oficial de sua Presidência e de seu CSM; 
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CONSIDERANDO a necessidade de formalizar os procedimentos e 
regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do COVID-19 no 
âmbito da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, de modo a preservar a saúde 
de todos que frequentam a Edilidade local, especialmente tendo em vista o 
elevado número de munícipes visitantes. 

RESOLVE: 

Art. 1° Este Ato dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de 
prevenção à infecção e à propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes. 

Parágrafo único. As medidas de que trata este Ato vigorarão até decisão 
em sentido contrário da Mesa da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 

Art. 2° Apenas terão acesso à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, os 
senhores Vereadores, servidores, estagiários, profissionais de veículos de 
imprensa, Advogados, servidores de outros órgãos ou entes públicos, 
credenciados e fornecedores e empregados que prestam serviços na Câmara 
Municipal, desde que previa e expressamente identificados e autorizados. 

Parágrafo único. A restrição estabelecida no caput não se aplica aos 
convocados ou convidados por requerimento aprovado por comissão ou pelo 
Plenário da Câmara e a quem tenha audiência agendada com Vereador, 
previamente comunicada à Administração, situação em que o visitante deverá 
ser acompanhado desde a portaria por um componente da assessoria 
parlamentar, desde que se trate de visitante não enquadrado nos casos que 
motivem as restrições previstas neste Ato. 

Art. 3° Fica suspensa a realização nas dependências da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes de reuniões e ou eventos coletivos, ainda que 
previamente deferidos, que não sejam as atividades legislativas do Plenário e 
das comissões. 

§ 1° Ficam abrangidas pela suspensão de que trata este artigo as 
sessões solenes, ainda que realizadas externamente, eventos de Lideranças 
Partidárias e de frentes parlamentares, visitação institucional e reuniões em 
salas, plenário ou auditório da Câmara Municipal. 

§ 20 As vedações de acesso de público externo a que se refere o 
presente ato abrangem também as sessões ordinárias, autorizados aqueles 
referidos no art. 2°, sem prejuízo à continuidade da transmissão ao vivo pelos 
canais da TV Câmara e internet. 
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Art. 40 Não serão autorizados deslocamentos em viagem ou missão 
oficial de servidores para locais onde houve infecção por COVID-19, na 
conformidade da lista do Ministério da Saúde (MS). 

Art. 5° Fica suspensa a autorização de servidores para participar em 
cursos presenciais externos. 

Art. 60 Os Vereadores, servidores, estagiários e terceirizados que 
estiveram em locais onde houve infecção por COVID-19, constantes da lista do 
Ministério da Saúde ou que tenham mantido contato próximo com casos 
suspeitos ou confirmados de COVID-19, mesmo que não apresentem sintomas 
respiratórios ou febre, e que não tenham a confirmação de contágio, serão 
afastados administrativamente por até 14 (quatorze) dias a contar do contato. 

§ 1° A pessoa abrangida pela hipótese deste artigo deverá comunicar 
imediatamente tal circunstância, com a respectiva comprovação, à: 

I - Presidência, no caso de Vereador; 

II - respectiva chefia imediata, no caso de servidor e estagiário, a qual 
remeterá a documentação, conforme o caso, à Divisão de Administração de 
Recursos Humanos da SGA, para providências; 

III — ao gestor do contrato, no caso de empregados terceirizados, para 
demais providências. 

§ 2° Os servidores, estagiários e terceirizados que nessas circunstâncias 
forem afastados da presença física nas dependências da Câmara Municipal, 
poderão desenvolver suas atividades em regime de trabalho remoto 
devidamente justificado e acompanhado pela chefia imediata, ou, na 
impossibilidade de prestação, por meio de oportuna compensação de horário, 
cujo cronograma ajustado será oportunamente instituído para cada caso, 
comprovadamente à Secretaria Geral de Administração, por suas unidades 
competentes. 

§ 3° Considera-se trabalho remoto, aquele de conteúdo intelectual que 
possa ser desenvolvido em casa e transmitido por via eletrônica, assim 
considerado a internet por meio de correio eletrônico (e-mail, whatsapp e 
assemelhados), sendo devidamente supervisionado pela chefia imediata pela 
via também eletrônica. 

§ 4° Durante o período de afastamento de que trata este artigo os 
servidores, estagiários e terceirizados não poderão se ausentar do município de 
residência, salvo, conforme o caso, prévia autorização da Secretaria Geral 
Administrativa. 
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§ 5° Considera-se caso suspeito aquele que estiver sob tratamento 
médico em procedimento de investigação para confirmação da infecção por 
COVI D-19. 

§ 6° Afastado o diagnóstico do caso suspeito, interrompe-se o 
afastamento. 

§ 70 As disposições do presente artigo não se aplicam a casos 
constatados de doença, cujo afastamento ou licença se dá na forma legal. 

Art. 7° Os Vereadores, servidores, estagiários e terceirizados que tenham 
mantido contato próximo com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 e 
apresentem sintomas respiratórios ou febre, serão imediatamente afastados por 
período a ser definido por unidade de saúde de referência. 

Art. 8° Os servidores, colaboradores ou estagiários maiores de 60 
(sessenta) anos e demais servidores que comprovadamente se enquadrem em 
grupos de risco, tais como os portadores de doenças crônicas ou autoimunes, 
poderão optar pela execução de suas atividades por trabalho remoto, cujos 
critérios de medição serão firmados entre o servidor e a respectiva chefia de sua 
unidade de lotação. 

§ 1° O enquadramento em grupo de risco dependerá de declaração 
pessoal, sem prejuízo de eventual responsabilidade na forma da lei. 

§ 2° Na impossibilidade de prestação de trabalho remoto devidamente 
justificado pela chefia imediata, deverá ser ajustado cronograma de 
compensação de horário a ser oportunamente instituído e comprovado perante 
a unidade de administração de Pessoal. 

Art. 9° Durante a vigência do presente ato e face às razões de sua 
edição, os Vereadores com idade superior a 60 anos terão justificadas as faltas 
em reuniões de comissões e sessões plenárias. 

Art. 10 Preferencialmente ao atendimento presencial ao público externo, 
será prestado atendimento por meio eletrônico ou telefônico. 

Art. 11 Durante a vigência do presente ato não serão autorizados 
deslocamentos de veículos oficiais dispostos aos Gabinetes, senão para o uso 
exclusivo dos senhores Vereadores. 
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Art. 12 As ações ou omissões que violem o disposto neste Ato sujeitam o 
autor a sanções cabíveis nos âmbitos éticos e administrativas, sem prejuízo a 
medidas de efeito civil e penal. 

Art. 13 Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes, 16 de março de 2020, 459° da fundação ciã cidade de Mogi das Cruzes. 

4 1' ---e-
SADAO SAKAI, _„-- _- 

residente dá Câmara. 

PROT IRO NOGUEIRA 
ã Câmara. 

EDSON DOS SANT S, 
2 ecret,ário da CâMara. 

Registrado na Secretaria Geral Administrativa da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes, eM 16 de março de 2020 e publicado no Quadro 
de Editais na mesma data. 

JOSÉ ANT NIO FERREIRA FILHO, 
Secretári6 Geral Administrativo. 


