
 

 

ATO DA MESA Nº 02/2020 
 

 
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE OSASCO, Estado 

de São Paulo, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
 
R E S O L V E: 
 
“Dispõe sobre regras e procedimentos de prevenção quanto à infecção e 

propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal de Osasco/SP.” 
 
 
CONSIDERANDO a gravidade, reconhecida mundialmente, da pandemia do 

COVID-19 e a necessidade de padronizar os procedimentos de prevenção de forma a minimizar ao 
máximo o impacto no regular funcionamento do Poder Legislativo, a Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Osasco, no uso de suas atribuições legais,  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Ratificar o Comunicado expedido pela Diretoria de Controladoria 

Geral e Compliance em conjunto com a Diretoria Secretaria Geral, afixado nas dependências da 
Câmara. 

 
Art. 2º O acesso à sede do Poder Legislativo Municipal de Osasco estará 

restrito, no período compreendido de 16 de março de 2020 a 30 de abril de 2020, aos Vereadores, 
servidores devidamente identificados, estagiários devidamente identificados, terceirizados 
cadastrados, profissionais de autarquias e órgãos públicos previamente identificados e 
fornecedores e seus prepostos que prestam serviços na Câmara Municipal de Osasco. 

 
Parágrafo único Os convocados ou convidados a ingressarem na Câmara, 

seja por ato legislativo ou por convite administrativo, deve o autor do convite informar a recepção 
/ administração previamente para identificação e acompanhamento. 

 
Art. 3º Os servidores que tenham retornado de regiões consideradas 

endêmicas, como também aqueles que tiveram contato habitual com viajantes dessas regiões, o 
afastamento compulsório dos locais de trabalho pelo período de 14 (quatorze) dias, a partir da 
data de retorno ao Brasil ou de eventual contato com pessoas contaminadas, com a realização de 
trabalho remoto, sem interferência na contagem de tempo para qualquer fim ou desconto 
referente aos auxílios de qualquer natureza. 

 
Art. 4º Facultar a permanência em regime de trabalho remoto, aos 

servidores: 
I – Portadores de doenças respiratórias crônicas ou que reduzam a 

imunidade, devidamente comprovadas por atestado médico a ser submetido à avaliação do 
Departamento de Medicina do Trabalho;  

II – Gestantes;  



 

 

III – Com filhos menores de 1 (um) ano; e  
IV – Maiores de 60 (sessenta) anos. 
 
Parágrafo único. Fica facultado a cada diretoria da Câmara Municipal 

adotar um regime de revezamento de servidores, de forma a diminuir a quantidade de pessoas 
nas salas e departamentos, garantindo o distanciamento social, como medida não farmacológica 
de prevenção, observando-se a necessidade de trabalho de cada setor.   

 
Art. 5º - Os eventos coletivos e sessões solenes realizados na sede do Poder 

Legislativo Municipal, ou sob sua responsabilidade, estão suspensas no período compreendido de 
16 de março de 2020 à 30 de abril de 2020, podendo este período ser prorrogado, se necessário.  

 
Parágrafo único. Ficam abrangidas pela suspensão de que trata este artigo 

as sessões solenes, audiências públicas, ainda que realizadas externamente, eventos externos, 
visitação institucional e eventos da Escola do Parlamento. 

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

locais onde houve confirmação de contágio por “Corona vírus”, constantes da lista do Ministério 
da Saúde ou que tenham mantido contato com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, e 
não apresentem sintomas reconhecidos do COVID-19, tais como febre ou problemas respiratórios, 
serão afastados administrativamente por até 14 (quatorze) dias a contar do contato.  

 
§ 1º A pessoa abrangida pela hipótese deste artigo deverá comunicar 

imediatamente tal circunstância, com a respectiva comprovação, à:  
I - Presidência, no caso de Vereador;  
II - Chefia imediata, no caso de servidor ou estagiário;  
III – Ao gestor/fiscal do contrato, no caso de empregados terceirizados. 
 
§ 2º O afastamento de servidores, estagiários e terceirizados dar-se-á 

prioritariamente sob o regime de trabalho remoto.  
 
§3º Durante o período de afastamento de que trata este artigo os 

servidores, estagiários e terceirizados não poderão se ausentar do município de residência, salvo 
no caso de necessidade médica. 

 
Art. 7º Este ato entra em vigor na data de sua publicação, cessando seus 

efeitos em 30 de abril de 2020, podendo ser prorrogados através de ato da mesa, de acordo com 
orientações dos órgãos oficiais de saúde pública.  

 
 
Publique-se e cientifique-se.   

 
 
Câmara Municipal de Osasco, 19 de março de 2020 
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