
 

 

DECRETO N.º 01, DE 05 DE JANEIRO DE 2021. 

 

Regulamenta medidas para fins de prevenção à 

infecção e à propagação do COVID-19 no âmbito da 

Câmara Municipal de Florestal – Minas Gerais. 

 

   A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Florestal, no exercício de 

suas atribuições legais, em especial pelo disposto no art. 31 do Regimento Interno do Poder 

Legislativo,  

   Considerando o disposto nasnormas vigentes editadas pelo Poder 

Federal, Estadual e Municipal; 

  Considerando ainda, o dever legal da Mesa Diretora de prover a 

segurança e preservar a saúde dos Vereadores, dos servidores públicos, da sociedade e do 

público em geral, bem como de envidar esforços para conter a transmissão local, e, ainda, 

assegurar a manutenção dos serviços legislativos, administrativos e do atendimento à 

população,  

 

DECRETA: 

 

  Art. 1.º- EsteDecreto dispõe sobre medidas temporárias para fins de 

prevenção à infecção e à propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal de 

Florestal. 

   Art. 2.º-Com finalidade na proteção dos cidadãos que frequentam a 

sede do Poder Legislativo de Florestal, o vereador, servidor ou terceirizado que apresentar 

febre ou sintomas virais respiratórios passa a ser considerado caso suspeito de contaminação 

pelo COVID-19, devendo imediatamente procurar, em primeiro lugar, serviço de saúde da 

rede pública ou particular para diagnóstico e tratamento. 

   Art. 3.º- Fica temporariamente suspenso o atendimento presencial 

do público externo enquanto perdurar as recomendações das autoridades sanitárias 

Federal, Estadual e Municipal neste sentido. 

   Art. 4.°-Em face das restrições sanitárias constantes da exposição 

de motivos deste Decreto, fica temporariamente suspensa a presença de público externo 



 

 

nas Reuniões Ordinárias e Extraordináriasdo Poder Legislativo, sendo estas restritas 

apenas aos Agente Políticos eservidores do Poder Legislativo. 

Parágrafo único- As reuniões ordinárias, extraordinárias e solenes 

serão transmitidas ao vivo no sitee no perfil do facebookda Câmara Municipal. 

   Art. 5.º- Os Vereadores, servidores e terceirizados do Poder Legislativo 

Municipal que ingressem na Câmara Municipal deverão observar rigorosamente as 

orientações do Ministério da Saúde sobre medidas de prevenção ao COVID-19, entre elas: a 

obrigatoriedade do distanciamento social e do uso de máscara. 

   Art. 6.º- É vedado o ingresso nas unidades do Poder Legislativo de 

pessoa suspeita ou ciente de sua contaminação pelo COVID-19, nos termos das orientações 

do Ministério da Saúde. 

   Art. 7.º- As pessoas com maior vulnerabilidade ao COVID-19 poderão 

ter trabalho em domicílio autorizado, mediante utilização de recursos tecnológicos, devendo o 

interessado protocolar pedido específico comprovando a situação narrada. 

Art. 8.º- Fica recomendado a todos os setores do Poder Legislativo o 

uso de tecnologia e telefonia em substituição ao atendimento presencial. 

Art. 9.º-Será permitido o acesso àsdependências da Câmara Municipal 

apenas dos Vereadores, servidores e terceirizados, profissionais de veículos de imprensa, 

assessores de entidades e órgãos públicos e fornecedores que prestam serviços na Câmara 

Municipal.  

§ 1.º- A restrição estabelecida no caputdeste artigo não se aplica aos 

convocados ou convidados por requerimento aprovado por comissão ou pelo Plenário do 

Poder Legislativo e às pessoas previamente autorizadas pela Presidência ou Comissão.  

§ 2.º- O atendimento ao público externo será prestado por meio 

eletrônico ou telefônico. 

§ 3.º- Fica mantida a realização das reuniões ordinárias, 

extraordinárias e solenes do Plenário e das Comissões Permanentes, cujo acesso será 

restrito às pessoas mencionadas neste artigo.  

§ 4.º- A publicidade e a transparência das atividades legislativas 

serão garantidas por meio do site da Câmara Municipal de Florestal e em seu Portal da 

Transparência.    



 

 

Art. 10-Caberá ao Presidente da Mesa Diretora do Poder Legislativo 

decidir os casos omissos e a alteração das restrições impostas na vigência deste Decreto, 

podendo adotar outras medidas administrativas necessárias ao seu cumprimento. 

Art. 11-Fica revogado o Decreto n.º 02, de 18 de março de 2020 deste 

Poder Legislativo. 

Art. 12-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo seus efeitos por tempo indeterminado enquanto perdurar as medidas restritivas 

assinaladas pelas autoridades sanitárias. 
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