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ATO DA MESA NQ 007/2020 
** DE25 DEMARODE 2020 ** 

"DISPOR SOBRR OS PROCEDIMENTOS E REGRAS PARA FINS 
DR PREvENcA0 A INFEccA0 E A PR0pAGAçA0 DO COVID-19 
NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DR JARDTNOPOLJS, 
DANDO OUTRAS PROVIDENCIAS." 

A Mesa da Cãmara Municipal de Jardinópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atnbuiçoes que the são confeudas por lei, etc, 

CONSIDERANDO que, em 30 de janeiro de 2020, a Orgamzação Mundial da 

Saude (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo novo coronavirus (COVID- 19) 

constitui tuna Emergência de Saude Publica de Importância Intemacional - ESPII, o mais 

alto mvel de alerta da Organizaçào, conforme previsto no Regulamento Samtario 

Internacional e que, em 11 de marco de 2020, a COVTD-1 9 fo' caractenzada pela OMS 

como uma pandemia, 

CONSIDERANDO a Declaraçao de Emergencia em Saude Publica de Importãncia 

Nacional em decorréncia da Infecção Humana pelo novo coronavirus (201 9-nCoV) pelo 

MinistOrio dá Saüde (Portaria n° 1 88/GM/MS); 

CONSIDERANDO que de acordo corn o Protocolo de Trataniento do Novo 

Coronavirus (201 9-nCov) do Ministerio da Saude, a transmissibilidade dos pacientes 

infectados por SARS-CoV e em media de 07 a 14 dias apos o imcio dos sintomas, mas que 

dados prelirninares sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento 

de sinais e smtornas, 

CONSIDERANDO que diversos Orgãos püblicos adotaram medidas para controle 

da transmissAo da doença em seus respectivos âmbitos de atuação, como o Senado Federal 

por rneio do Ato do Presidente n° 02/2020; a Câmara dos Deputados, por meio do Ato da 

Mesa n° 118, de 11 de marco de 2020; o Tribunal Superior do Trabaiho, por meio do Ato 

GDGSET.GP . n° 110, de 10 de marco de 2020; e c Tribunal de Justiça de São Paulo, por 

meio de comunicaçao oficial de sua Presidência; 

CONSIDERANDO a necessidade de formalizar os procedimentos e regras para 

fins de prevenção a infecção e a propagação do COVID-19 no ãmbito da Cámara 

a 
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Municipal de Jardthópolis-SP, de modo a preservar a saMe de todos que frequentarn a 

Edilidade Jardinopolense. 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto n° 6073, de 17 de marco de 2020, em 

especial o disposto no artigo 10, que institui no âmbito administrativo, opçAo de regime de 

home office. 

CONSIDERANDO o disposto no Ato GP no 04, de 13 de marco de 2020, do 

Tribunal de Contas do Estado de SAo Paulo, bern como o agravamento da pandemia, ate a 

presente data. 

RESOLVE 

Art 10  Este Mo da Mesa dispOe sobre os procedinientos e regras Para fins de 

prevençAo a rnfecçAo e a propagaçAo do COVID- 19 no âmbito da Cârnara Municipal de 

Jardrnopolis-SP 

Paragrafo urnco As medidas de que trata este ato vigorarAo ate decisAo em sentido 

contrano da Mesa da Camara Municipal de Jardinopohs-SP 

Art 2° Apenas terão acesso a Cámara Municipal de Jardinopohs-SP os senhores 

Vereadores, servidores, estagianos, tercemzados, profissionais de veiculos de imprensa, 

assessores de entidades e orgãos pubhcos e fornecedores e empregados que prestam 

serviços na Cârnara Municipal. 

§ 1° A restriçäo estabelecida no eaput nâo se aphca aos convocados ou convidados 

por requenmento aprovado pelo Plenario da Câmara Municipal de Jardrnopolis 

§ 20  A rëstriçâo de que trata o caput aplica-se ao pUblico externo que queira acessar 

as dependencias da Casa Legislativa, bern como, para extraçAo de cOpias on confecçao de 

curriculum, mantidos os seus canais externos de atendirnento. 

§ 3° Para atendirnento excepcionais, os portOes permanecerAo fechados e o acesso 

se daM apenas pela entrada de veiculos (guarita), onde devera perrnanecer urn fijncionário 

terceirizado, no horario de expediente. 

Art. 30  Fica suspensa a realizaçAo nas dependencias da Cãrnara Municipal de 

Jardinopolis, de eventos coletivos e sala de leitura, exceto as atividades legislativas do 

Plenário, compreendidas e mantidas as sessôes ordinãrias e extraordinárias e das comissôes 

permanentes e provisórias, ate 30 de abril de 2020, podendo seoado>.._ 
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Art. 4° Fica suspensa a autorizaçao de viagens de servidores e parlarnentares para 

locais onde houve infecçao por COVID-19, constantes da lista do Ministério da Saüde 

(MS). 

Art. 5° Fica suspensa a autorizaçAo de servidores ou parlamentares pan 

participarem em cursos presenciais externos. 

Art. 6° Os Vereadores, servidores, estagiários e terceirizados que tenharn mantido 

contato próximo corn casos suspeitos ou confirmados de COVID- 19, e nAo apresentem 

smtomas respiratorios ou febre, serAo afastados administrativamente por ate 14 (quatorze) 

dias a contar do contato 

§ 1 1  A pessoa abrangida pela bipotese deste artigo devera comunicar imediatamente 

tal circunstância, corn a respectiva comprovaçAo, a: 
I - Presidéncia, no caso de Vereador, 

II - respectiva chefia imediata, no caso de servidor e estagiano, a qual remetera a 

docurnentação, conforme o caso, a presidéncia, para providéncias, 

ITT - ao gestor do contrato, no caso de empregados terceirizados, para demais 

providéncias 

§ 21  Sempre que possivel, o afastamento de servidores, estagiarios e terceirizados 

dar-se-á sob o regime de teletrabaiho. 

§ 3° Durante o perfodo de afastamento de que trata este artigo os servidores 

estagiarios nAo poderâo se ausentar do rnunicipio de residência, salvo, conforme o caso, 

previa autorizaçäo da Presidência 

§ 40 Considera-se caso suspeito aquele que estiver sob tratamento medico em 

procedimento de investigaçAo para confirmaçAo da mfecçAo por COVID- 19 

§ 5° Afastado o diagnostico do caso suspeito, interrompe-se o afastamento. 

Art. 7° Os Vereadores, servidores, estagiários e terceirizados que tenham mantido 

contato próxirno corn casos suspeitos on eonfinnados de COVID- 19 e apresentem 

sintomas respiratórios ou febre, serAo imediatamente afastados por periodo a ser definido 

por unidade de saüde de referéncia. 

Art. 8° Fica decretado o regime de teletrabaiho, sem prejuIzo de remuneraçäo, para 

os servidores e estagiarios, nos clias ftteis, no horário de expediente, como preferencial, no 

âmbito do Poder Legislativo Municipal, observado e mantido urn sistema de rodIzio no 

âmbito adniinistrativo, de forma presencial, em nUrnero reduzido a ser controlado e 
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gerenciado diretamente pelo Chefe Geral de Departamentos, observado no minimo 02 

(dois) servidores. 

§ 1° Qualquer servidor podera ser acionado, e para tanto, deverá estar dispbnfvel e a 

disposiçAo, durante o horario de expediente da Casa Legislativa, independentemente da 

eseala de rodIzio, sem direito a compensaçao. 

§ 2° Nas sessôes plenarias, os servidores que atuam diretamente deverAo estar 
presentes nos horérios anunciados, independentemente de escala de rodizio. 

§ 30 Excepcionalmente, flea dispensado do ponto eletrônico os servidores, devendo 

o controle ser feito pela chefla imediata. 

§ 4° Nào sendo possivel a realizaçAo ou a exeeuçâo de algum trabalho especifico 

sob o regime home office, o servidor responsavel pela reahzaçao devera fazd-lo de forma 

presencial, sem prejufzo da escala de rodizio 

Art 9° As açOes on omissôes que violem o thsposto neste Ato sujeitam o autor a 

sançOes penais, civis, eticas e admrnistrativas 

Art 10 0 Departamento Pessoal devera proceder as anotaçOes de praxe nos pontos 

dos horários de trabaiho dos servidores e funcionanos da Chmara Municipal .  

Art 11 Este ato da mesa entrara em vigor na data de sua pub1icaço, revogadas as 
disposiçoes em contrario, em especial a DehberaçAo da Presidência n° 001/2020, e seus 
efeitos a partir de 26 de marco de 2020. 

M~*RLIRODRIG/UESVI LLAN I! 	 LP ONDASILVAGAA 
/ 	- Presidente 	 vice Presidente - 

REGISTRADO B PTJBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-SP., em 25 
de marco de 2020. 

ANA LJkE  

- 1 0  Secretario - 	 - 2° Secretário 
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ATO DA MESA No 006/2020 
** DE 03 DE MARO DE 2020 ** 

"DISPOE SOBRE AuTORIZAçA0 CE ADIANTAMENTO CE DESPESAS DE VIAGEM A 
PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE CA PRESIDENCIA, DO 
SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAçAO LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE 
GALANTI, PAPA VIAGEM CA PRESIDENTA CA CAMARA MUNICIPAL DE JARDLNOPOLIS, 
VEREADORA MARL ROORIGUES VIOLANTE PEGORARO, E DA ASSESSORA DE IMPRENSA 
E coMuNIcAçAo DO GABINETE OA PRESIDENCIA DA CASA LEGISLATIVA, BRUNA 
DUTRA SAQU?, ATE A CIDADE CE SÃO PAULO - SP, NO CIA 12/03/2020, PARA REUNIAO 
COM 0 SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO CE SAO PAULO - 
MARCO VINHOLI, COM OBJETIVO CE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE 00 
MUNIC1PIO DEJARDINOPOLIS" 

A Mesa da Câmara Municipal de JardinOpolis, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuiçOes que the são conferidas por lei, etc; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n°. 239/17, que trata 
do adiantarnento de viagem para Vercadores e da outras providências; 

CONSIDERANDO o pedido de autorização de adiantarnento 
datado de 03/03/2020, feito pelo Chefe Coral de Departarnentos, do Gabinete da 
Presidëncia, do Setor de Suportes e de Adrninistração Legislativa, Sr. Mateus Delfante 
Galanti, para viagem da Prcsidenta da Cârnara Municipal de Jardinopolis - Vereadora 
Marti Rodrigues Violante Pegoraro, e da assessora de imprensa e Cornunicacao do 
Gabinete da Presidencia da Casa Lcgislativa, BrLIna Dutra Saquy, ate a cidade de SAO Paulo 

Capita!, no dia 12 de marco de 2020 para reunião corn o Secretario de Desenvolvirnento 

Regional do Estado de Sao Paulo - Marco Vinholi, corn objetivo de tratar de assuntos 
dc interesse do nmnicfpio de Jardinópolis. 

CONSIDERANDO a necessidade de adiantarnento para fazer 

face as despesas do(a) Vereador(a), da servidora/funcionãria e do motorista do veiculo 
corn cornhustivel, pedágio, estacionarnento, alimentação e outras que se fizerern 
necessdrias no mornento. 

RESOLVE: 

ARTIGO 1°: Fica autorizado o adiantarnento das despcsas de 
viagem - para pagamënto de combustive!. pedãgio, estacionarnento, alirnentação e 
outras que se fizerern necessãrias no rnorncnto. da Presidenta da Cãrnara Municipal de 
JardinOpolis - Vcreadora Marti Rodrigues Vio!ante Pegoraro, e da assessora de 
imprensa e Comunicação do Gabinete da PresidCncia da Casa Legis!ativa, Bruna Dutra Saquy, 
alCrn do motorista do velculo, para viagem ate a cidade de São Paulo - Capital, no dia 
12 de marco de 2020, onde a Presidenta da Casa Legislativa e a assessora de imprensa 
terão reuniao corn o Secretario de Desenvolvirnento Regional do Estado de SAO PaLilo - 

Marco Vinholi, corn objetivo de tratar de assuntos de interesse do municIpio de 

JardinOpolis. 
Pardgrafo Priniciro: Em decorrCncia da autorização do capul deste 

artigo, para fazer face as despesas de viagern. do(a) vcreador(a), da assessora de 
imprensa e do motorista do veicu!o, autorizo 0 Departamento Contabi! e Financeiro a 
proceder ao adiantarnento de R$ 1.500,00 (bum rnil e quinlientos reais), para p' a 

/ 
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rnento de combustivel, pedágio, estacionamento, alimentaçäo e outras despesas que se 
fizerem necessArios no nioniento, devendo o adiantamento 5cr feito em nome da 
assessora de imprensa e Comunicacäo do Gahinete da Preidência cia Casa Legislativa, Bruna 
Dutra SaqLiy. 

Parágrafo Segundo: A prestaçäo de contas deverá ser procedida 
pelo(a) Vereador(a) e pelo(a) servidor( )!funcionário(a), logo após o retorno. 

ARTIGO 2°: A veracidade dos valores constantes nas notas de 
despesas apt'esentadas pelo(s) Vereador(es)/servidor(es)/funcionário(s), serào de 
responsabilidade do(s) apresentante(s), tanto na esfera administrativa, civil e penal. 

ARTIGO 3°: Este ato da mesa entrará em vigor na data de sua 
publicaçàg<'1€ogadas as disposiçOes ciii contrário. 

l'4ARLI RODRIC E OLK"tCRO 	LIINDENILTON DA SILVA GANDA 

( 	
- Presidente 

- 	
- vice-presidente - 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da CAuiiara Municipal de 

de 2020 

	)XORINI Z 	 ANA LUi 	

Jo 	 o3 Marco 

SA ORTELANI VALADARES 

20  Secrelário - 
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Excelentissimos Senhores Componentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal 

de JardinOpolis, Estaclo de São Paulo. 

• 	 Mateus Delfante Galanti, Chefe Geral de Departarnentos, 
do Gahinete da Presidência, do Setor de Suportes e de Adrninistraçào Legislativa, vem 
respeitosarnente a presenca de Vossa Exceléncia. requerer adiantarnento de despesas de 
viagern no importe de R$ 1.500,00 (I-Turn mil e quinhentos reais), para fazer face as 
despesas corn pagarnento de combustive!, pedagio, estacionarnento, alirnentação e 
outras que se fizerem neeessãrias no mornento, c/a Presidenia do Cámara Municipal de 
lardenopolis, Vereadora Maui Rodrigues Violanle Pegoraro e da assessora de imprensa 
e Comtmicaçao do Gabinete da Presidêneia da Casa Legislativa, Bruna Dutra Saquy, assim 
come do motorista do velculo, que se dirigirAo ate a cidade de São Paulo - Capital no 
dia 12 de marco de 2020 para reunião corn o Secretario de Desenvolvimento Regional 
do Estado de São Paulo - Marco Vinholi, corn objetivo de tratar de assuntos de 
interesse do rnunicipio de JardinOpolis. 

Requeiro ainda que seja solicitado rnotorista da 
rnunicipalidade para conduçAo do veiculo oficial da Camara. 

Termos ern que, 

P. Deferimento. 

JardinOpolis, 03 de Marco de 2020. 

us 
chefe 	d DIP,cmos. do Qabincte do Presidëncia. 

portes e do Administraçâo Legisativa 
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Ilustrissinw Sen/wr Mateus Delfante Ga/anti, Clieft Geral de Departainentos, do 

Gabinete dii Presidëncia, do Setor de Suportes e de Administração Legisiativa c/a 

Carnana Municipal de Jardinópolis-SP. 

Mar11 Rodrigues Violante Pegoraro, Presidenta da 
Câmara Municipal de Jardinópolis e Vereadora desta Casa de Leis - legislatura 
2017/2020, vem respeitosarnente solicitar que Vossa Senhoria requeira junto a Mesa 
Diretora da Casa, adiantamento de viagern no importe de R$ 1.500,00 (Hum mil e 
quinhentos reais), para fazer face as despesas corn pagarnento de combustIvel, pedágio, 
estacionarnento, alirnentação e outras que se fizerern necessárias 110 mornento, desta 
signatária, assini corno da assessora de imprensa e ComunicaçAo do Gabinete da 
Presidênda cia Casa Legislativa, Bruna Dutra Saquy e do motorista do veiculo, para viagem 
ate São Paulo - Capital, no dia 12 de marco de 2020 para reunião corn o Secretario de 
Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo - Marco Vinholi, com objetivo de 
tratar de assuntos de interesse do municipio de JardinOpolis. 

Solicito ainda motorista da municipalidade para referida 
viagern para conduçAo do veiculo oficial da Cãrnara. 

Jardin6polis,03 de Marco de 2020. 

/arliRodriguesepora 

Ve read oraj Presidenie da Camara Municipal de .lardtndpol is 
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SOLICITAcAO DE AGENDAMENTO DE VISITA AO SR. MARCO VINHOLI 

Agenda Desenvolvimento Regional <agendasdrspgov.br> 	 20 de fevereiro de 2020 19:25 
Para: Imprensa I Câmara Municipal de Jardinopolis <imprensa©camarajardinopolis.sp.gov.br> 
Cc: Adriano Guimaraes Simoes <agsimoes@sdr.sp.gov.br > 

Boa noite, 

Sugiro reagendarmos a reunião corn secretarioVtnholi, dia 12/03, as III,, no Palácio dos Bandeirantes. 
Av Morumbi 4500, 1 0  andar- sala 156 

Fico no aguarclo de sua confirmação 

Atenciosarnente 	 - 

Silvia Dib 

Secretaria de Desenvolvimento Regional 
Gabinete do Secretárlo 

e www.desenvDINiimentoES9~ional.sR.gov.br 
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