
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ATO DA MESA n° 851 de 19 de março de 2020. 

(Dispõe sobre procedimentos e regras 
complementares ao Ato da Mesa n° 848/2020 
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 as razões que ensejaram a edição do Ato da Mesa n° 
848 de 16 de março de 2020 e o aumento do número de casos decorrentes do 
coronavirus, com o aumento dos riscos da contaminação comunitária, a 
segurança da população e o contínuo aprimoramento de normas temporárias e 
excepcionais no âmbito deste órgão legislativo; 

CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizar a emergência 
decorrente da pandemia referida e o serviço público, priorizando sempre o 
interesse público; 

CONSIDERANDO os termos da lei federal n° 13.979 de 6 de fevereiro de 
2020, da Portaria Interministerial n° 5 de 17 de março de 2020, do Decreto 
Municipal n° 19140 de 17 de março de 2020 (que declarou situação de 
emergência no Município), bem como medidas correlatas que vem sendo 
adotadas pelos órgãos públicos em geral, dentre os quais inclusive o Ministério 
Público do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Câmara Municipal de São 
Paulo; 

CONSIDERANDO ainda que o Município de Mogi das Cruzes integra a 
Região Metropolitana da Grande São Paulo, distando da capital pouco mais de 
cinquenta quilômetros, onde o crescimento de casos da doença vem sendo 
exponencial; 

RESOLVE: 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Art. 1° Sem prejuízo às determinações do Ato da Mesa n° 848 de 16 de 
março de 2020, serão complementarmente adotadas as providências deste ato 
enquanto da duração da pandemia COVID- 19 decorrente do coronavirus, pelas 
mesmas razões e finalidade. 

Art. 2° Ficam suspensas por 30 (trinta) dias as sessões ordinárias e 
reuniões de comissões parlamentares, podendo este prazo ser prorrogado pelo 
período que for necessário observado o respectivo ato, na conformidade das 
razões que o motivam. 

Parágrafo único. Havendo necessidade de deliberação e análise e 
votação de projetos legislativos urgentes e inadiáveis, serão os vereadores 
convocados para sessão extraordinária, na forma do que dispõe o Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 

Art. 3° Durante a vigência do presente ato, os gabinetes parlamentares 
permanecerão fechados ao atendimento externo, devendo os servidores neles 
lotados desenvolver suas atividades em regime de trabalho remoto 
acompanhado de igual modo pela chefia imediata, ou, na impossibilidade de 
prestação de trabalho remoto, por meio de oportuna e futura compensação de 
horário, apresentada à Divisão de Administração de Recursos Humanos. 

Art. 4° Na vigência da presente norma, as Secretarias adotarão escala de 
serviço presencial, de acordo com seus critérios, para assegurar a regular 
manutenção e continuidade de suas atividades, por meio de rodízio e de forma 
igualitária, assegurando-se nas unidades essenciais às funções da Edilidade a 
presença de número mínimo de servidores. 

§1°. Não integram a escala de trabalho presencial referida neste artigo as 
gestantes, as lactantes, os idosos, pessoas portadoras de deficiência ou de 
doenças crônicas ou que apresentem alguma outra espécie de vulnerabilidade, 
a ser atestada por profissional de saúde, ainda que não tenha ocorrido a 
exposição às situações de risco decorrentes do coronavirus. 

§2°. Durante a vigência do presente ato, fica dispensado o uso do registro 
eletrônico de ponto, sem prejuízo do controle de frequência. 

Art. 5° Em decorrência do presente ato ficam suspensos os prazos 
processuais legislativos e administrativos, inclusive os referentes à avaliação de 
estágio probatório aos servidores e superiores partícipes do processo avaliatório 
que estiverem afastados em decorrência do presente ato e do Ato da Mesa n° 
848 de 16 de março de 2020. 
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Art. 6° Ficam identicamente suspensos os processos de investidura de 
servidores e de admissão de estagiários. 

Art. 7° Os servidores, estagiários e terceirizados que estejam prestando 
suas funções por meio de trabalho remoto ou aqueles cujas funções não 
comportem a referida modalidade, poderão ser convocados para retorno ao 
trabalho presencial a qualquer momento a critério das Secretarias Gerais, 
Administrativa e Legislativa desta Edilidade. 

Art. 8° Na vigência do presente, o horário de funcionamento da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes passa a ser das 10h00 às 16h00. 

Art. 9° Durante a vigência do presente ato o uso da frota de veículos 
oficiais será reduzido e não serão permitidos deslocamentos de veículos oficiais 
para fora dos limites territoriais de Mogi das Cruzes. 

Art. 10 Este Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua publicação 
surtindo seus efeitos a partir de 23 de março de 2020. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes, 19 de março de 2020, 4590 da fundação da cidade de Mogi das Cruzes. 

RIALDe SADAO SAKAI, 
esidente da Câmara. 

OGUEIRA 
âmara. 

õS SANTOS, 
2° Secretário da Câmara. 

Registado n 
Municipal de Mogi das Cr
de Editais na mesma data. 
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RREIRA FILHO, 
;finral Administrativo. 

-PA ARES 
Secretário Geral Legislativo. 


