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PORTARIA Nº 08 
De 06 de Maio de 2020 

 
 

“Altera as Portarias 05 e 06 de 2020 que Dispõe 

sobre 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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RESOLVE 

 

Alterar as Portarias 05 e 06 de 2020, adequando-as para o devido 

funcionamento da Câmara Municipal e atendimento à população. 

 

Artigo 1º- A Portaria nº 05 de 2020 passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

 “Artigo 1º- Suspender a presença de público nas Sessões Ordinárias, 

Extraordinárias e nas reuniões das Comissões Permanentes da Câmara 

Municipal de Córrego do Bom Jesus por tempo indeterminado, enquanto 

perdurarem as ações de combate a Pandemia pelo novo coronavirus. 

 

Artigo 3º- O uso da Tribuna Livre nas sessões ordinárias será autorizado 

conforme determina o Regimento Interno, limitando-se seu uso à duas pessoas 

por sessão, devendo o inscrito seguir as normas de prevenção determinadas 

pelas autoridades sanitárias. 

 

Artigo 6º - Os atendimentos ao público pela Secretaria da Casa e pela Casa do 

Cidadão deverão ser realizados preferencialmente via internet ou telefone, 

devendo o atendimento presencial ser individualizado, com uso de máscaras e 

álcool gel a 70% tanto para os servidores quanto para o atendido, limitando-se 

a permanência de pessoas nas dependências da Câmara se evitar 

aglomeração.” 

 

Artigo 2º- A Portaria nº 06 de 2020 passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Artigo 2º - a realização de reuniões Ordinárias e Extraordinárias de 

Plenário e de comissões devem acontecer atendendo as exigências sanitárias 

para a proteção dos vereadores e servidores, em horários que procurem 

atender as determinações dos Decretos Municipais, que visam o afastamento 

social 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. 
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Artigo 3º- Revoga-se o artigo 2º da Portaria 05 de 2020. 

 

Artigo 4º- Revogam-se todos parágrafos do artigo 2º e os artigo 4º, 5º e 6º da Portaria 

06 de 2020 

 

Artigo 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se 

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

 

 

 

 

 

Dario Ribeiro da Fonseca 

Presidente da Câmara 

 

 

 

 

 

Antônio Honório Peres Filho 

Vice-Presidente 

 

José do Carmo dos Santos 

Secretário 

 

 


