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PORTARIA Nº 10 
De 12 de Maio de 2020 

 
 

“Dispõe sobre novas medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo novo coronavírus 

(COVID-19) no âmbito da Câmara Municipal 

de Córrego do Bom Jesus.” 
 

 

 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, 

Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, 

principalmente aquela conferida pelo artigo 25, I da Resolução nº 

03/2001.  

 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) diante de sua Classificação como                             

“pandemia” pela Organização Mundial de Saúde; 

 

CONSIDERANDO os avanços da pandemia do COVID-19 

(Coronavírus) e os recentes protocolos emitidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo 

Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Comitê Municipal de Atenção ao 

Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º da Lei Federal nº 

13.979/20 e o disposto na Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde; 

 

CONSIDERANDO, a necessidade da adoção de algumas medidas 

imediatas visando a reduzir a circulação e aglomeração de pessoas nas dependências na Câmara 

Municipal de Córrego do Bom Jesus, a fim de minorar as possibilidades de transmissão do vírus; 

 

CONSIDERANDO, a responsabilidade da Câmara Municipal de 

Córrego do Bom Jesus no sentido de adotar medidas preventivas e resguardar a saúde de toda a 

população que acessa os serviços e eventos disponibilizados pelo Poder Legislativo, 
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CONSIDERANDO a necessidade de preservar a continuidade 

das atividades parlamentares e legislativas; 

 
CONSIDERANDO que a excepcionalidade do momento atual 

justifica a adoção de agenda prioritária para discussão e votação de proposições que venham a 

ser necessárias frente ao enfrentamento da pandemia e das suas consequências econômicas e 

sociais; 

CONSIDERANDO, que alguns vereadores e servidores podem 

se enquadrar na chamada população de risco devido a tratamento médico em andamento; 

 
CONSIDERANDO, por fim, a existência de tecnologia da 

informação que disponibiliza meios digitais capazes de viabilizar a discussão e votação de 

matérias urgentes, com recursos de áudio e vídeo remotos; 

 
RESOLVE 

 

Art. 1º- Ficam suspensos, por 15 dias ou até quando persistir o 

estado de emergência em saúde pública no âmbito do Estado de Minas Gerais e do município 

de Córrego do Bom Jesus, em decorrência da infecção humana pelo coronavírus – Covid-19 o 

atendimento presencial ao público na Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, podendo 

os serviços serem requerido/agendados pelo WhatsApp (35) 3432- 1588 de segunda à sexta-

feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h, ou por e-mail através dos endereços 

administrativo@camaracbjesus.mg.gov.br ou assessoria@camaracbjesus.mg.gov.br. 

 

Art. 2º- Do mesmo modo ficam adiadas, por 15 dias, ou 

enquanto persistir o estado de emergência em saúde pública no âmbito do Estado de Minas 

Gerais e do município de Córrego do Bom Jesus, em decorrência da infecção humana pelo 

coronavírus – Covid-19, a realização de reuniões ordinárias e extraordinárias de Plenário e de 

comissões e os prazos regimentais. 

 

Parágrafo Primeiro – Ressalva-se do disposto no caput deste 

artigo a convocação de reunião extraordinária para tratar de medidas de caráter urgente de 

combate e enfrentamento à emergência de saúde pública relacionada ao Covid-19 ou de 
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mitigação de suas consequências sociais e econômicas; 

 

Parágrafo Segundo – A convocação de reunião extraordinária 

a que se refere o parágrafo anterior será feita por meio de CONVOCAÇÃO através dos meios 

oficiais da Câmara Municipal e conterá informação do dia e do horário de sua realização e do 

objeto de deliberação restrito a matéria legislativa considerada de caráter urgente, vedada a 

inclusão de outras matérias na ordem do dia. 

 
Parágrafo Terceiro – O caráter urgente da matéria será aferido 

pela Mesa Diretora mediante análise da excepcionalidade das circunstâncias e da existência 

de relevante interesse público. 

 
Parágrafo Quarto – As proposições consideradas de caráter 

urgente pela Mesa Diretora serão incluídas na ordem do dia, para deliberação em turno único. 

 

Parágrafo Quinto – em prevalecendo a orientação de 

quarentena por mais de 15 dias, poderá ser antecipado o recesso da Câmara Municipal. 

 

Art. 3º- Fica mantida a vedação da presença de público nas 

Sessões Ordinárias, Extraordinárias e nas reuniões das Comissões Permanentes da Câmara 

Municipal de Córrego do Bom Jesus por prazo indeterminado. 

 
Art. 4°- Os Servidores da Câmara deverão trabalhar, em escala 

de revezemento apenas para atendimento interno, de segunda a sexta no horário entre 8h e 

12h e das 13h às 17h, e de forma  de teletrabalho (trabalho remoto), conforme a carga horária 

de cada cargo que integra a estrutura do Poder Legislativo, cumprindo o atendimento 

estipulado no Art. 1º.  

 
Parágrafo único. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto 

o trabalho realizado à distância, feito através do manejo de tecnologias da informação e de 

comunicação. 

Art. 5°- Os servidores que descumprirem o isolamento social 

sem causa justificada, responderão administrativamente por seus atos. 



                                                                                                                                                        
 

PRAÇA MIGUEL CHIARADIA, 46 - CEP 37605-000   FONE/FAX: (035) 3432-1588 

Córrego do Bom Jesus - Email: administrativo@camaracbjesus.mg.gov.br - ascom@camaracbjesus.mg.gov.br 

 

 

Art. 6º- Os servidores, embora dispensados do ponto e ainda 

que autorizados ao trabalho remoto, ficarão à disposição da Câmara Municipal de Córrego do 

Bom Jesus, podendo ser convocados a qualquer momento, caso necessário. 

 

Art. 7º- Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação 

desta Portaria serão resolvidos pela Mesa Diretora. 

 
Art. 8º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se 

 
Córrego do Bom Jesus, aos 12 dias do mês de maio de 2020. 

 

 
 

 

 

Dario Ribeiro da Fonseca 

Presidente da Câmara 

 

 

 

 

 

Antônio Honório Peres Filho 

Vice-Presidente 

 

José do Carmo dos Santos 

Secretário 

 

 


