
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

ATO EXECUTIVO Nº 003/2020
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
São  João  da  Barra  e  dá  outras
providências.

O Presidente da Câmara Municipal de São João da Barra, no uso das atribuições
legais  e  regimentais,  na  forma  do  art.  11,  inciso  II  do  Regimento  Interno  da  Câmara
Municipal de São João da Barra/RJ;

Considerando  que  a  Organização  Mundial  de  Saúde  já  classifica  o  corona  vírus
(COVID-19) como uma pandemia mundial e que por esta razão é previsto que poderá atingir
70% da população mundial em poucos dias;

Considerando que os todos os órgãos públicos oficiais (a nível federal, estadual e
municipal) estão adotando medidas preventivas da propagação da doença;

Considerando que o Município de São João da Barra editou o Decreto nº 16/2020, de
13  de  março  de  2020,  o  qual  dispõe  de  medidas  para  enfrentamento  na  rede  pública
municipal  para  prevenir  a  saude  pública,  e  o  o  seu  art.  10  assevera  que  os  órgãos
integrantes da Administração Pública poderão expedir atos infralegais para regulamentar a
prevenção e propagação da referida doença; 

 
Considerando  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado  (art.  196  da

CRFB/88), devendo ser adotadas medidas preventivas dentro da sede da Câmara Municipal
de São João da Barra, visando garantir a redução do risco de doença e de outros agravos;

Considerando o Decreto nº 46.966, de 11 de março de 2020,  e o Decreto nº 46.970,
de 13 de março de 2020, ambos do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe de medidas de
emergência e preventivas de saúde pública para prevenção da pandemia mundial que se
alastra pelo mundo; 

RESOLVE:
 

Art.1º. ° 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 São João da
Barra

Parágrafo único. As medidas de que trata este Ato Executivo terão validade de 30
(trinta) dias, podendo ser prorrogado.

Art.2º.  Apenas terão acesso à Câmara Municipal de São João da Barra vereadores,
autoridades  públicas  oficiais,  servidores,  terceirizados,  profissionais  de  veículos  de
imprensa,  assessores de entidades e órgãos públicos,  representantes de instituições de
âmbito nacional, empregados que prestam serviços no âmbito desta Casa de Leis.
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Parágrafo único. O acesso de qualquer outro cidadão não enquadrado no caput deste
artigo deverá ter prévia autorização do Presidente deste Poder Legislativo.

Art.3º. Fica suspensa a realização nas dependências da Câmara Municipal de São
João da Barra de eventos coletivos não-diretamente relacionados às atividades legislativas
do Plenário e das comissões.

 §1º. Fica abrangida pela suspensão de que trata este artigo as sessões solenes,
eventos  de  partidos  políticos,  as  audiencias  públicas  e  reuniões  das  comissões
parlamentares, visitação institucional, eventos culturais e outros programas patrocinados por
este Poder Legislativo.

§2º.  As  sessões  legislativas  deliberativas  no  plenário  acontecerão  normalmente,
sendo transmitida on line, pelo Facebook oficial da Câmara Municipal de São João da Barra
(www.facebook.com/camaramunicipalsjb), em tempo real, para não ocasionar restrição ao
publico em geral dos atos legislativos realizados pelos edis desta Casa de Leis. 

§3º. Ficam suspensos todos os prazos em tramitação nas Comissões Temporários e
de Inquérito, caso existam e estejam em funcionamento.

§4º.  O protocolo desta Casa Legislativa permanecerá funcionando normalmente, e
quando for necessário a sua realização, o servidor público responsavel por tal ato receberá o
cidadão  na  porta  principal  da  Câmara  Municipal  para  efetivar  o  protocolo  de  atos
administrativos  solicitados,  realizando  todos  os  cuidados  e  higienes  necessarios  para  a
prevenção da doença. 

Art.4º. ° Os vereadores, servidores e demais prestadores de serviço que estiveram em
locais onde houve infecção por COVID-19, constantes da lista do Ministério da Saúde, ou
que tiveram contato com pessoas infectadas pelo vírus, serão afastados administrativamente
por até 14 (quatorze) dias a contar do regresso dessas localidades e contatos.

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

I - Presidência, no caso de Parlamentar; 
II - respectiva chefia imediata, no caso de servidor e colaborador, a qual remeterá a

documentação,  conforme  o  caso,  à  Diretoria  de  Recursos  Humanos,  para  demais
providências. 

§ 2º. Sempre que possível, o afastamento de servidores e prestadores de serviço dar-
se-á sob o regime de teletrabalho.

§3º. Também ficará previamente afastado de suas atividades públicas os servidores
públicos ou prestadores de serviço que apresentarem sintomas respiratorios ou febre, ainda
que sem qualquer histórico de contato com caso suspeitos ou confirmados.

§4º  Os  vereadores,  servidores  e  demais  prestadores  de  serviço  que  estejam
enquadrados no grupo de risco de contrair a doença em nível grave, que são pessoas com
mais  de  60  (sessenta)  anos  de  idade,  portadores  de  doenças  cardiacas  e  pulmonares
crônicas e gestantes, deverão também ser dispensadoas imediatamente de suas atividades,
realizando seus trabalhos de forma remota, caso seja possível. 

São João da Barra, 16 de março de 2020.

Aluizio Siqueira Filho
Presidente
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