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PORTARIA Nº 02/2020 

 

“Dispõe sobre a suspensão das 

atividades do Poder Legislativo, 

em razão da Pandemia do 

Covid-19 e dá outras 

providencias.” 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GALILEIA, usando das suas 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da 

Casa, 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 

Organização Mundial da Saúde em 30 de Janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

Considerando a confirmação de mais de 1.546 casos em todo Brasil, inclusive no Estado de 

Minas Gerais, com vários municípios com casos confirmados; e vários casos suspeitos; 

Considerando a gravidade e descontrole da contaminação pelo COVID-19, e a preocupação das 

autoridades em especial o Ministério da Saúde que editou a Portaria MS 356, regulando o 

enfrentamento e combate ao COVID-19; 

Considerando que o Governo do Estado de Minas Gerais, DECRETOU CALAMIDADE 

PÚBLICA na Saúde do Estado, determinando várias medidas, dentre elas a suspensão de várias 

atividades, inclusive suspensão das aulas na rede Estadual, Fechamento do Comércio e 

proibição de aglomeração de pessoas, reconhecendo o descontrole das autoridades no 

monitoramento da fonte de contaminação, reconhecendo que já existe a contaminação 

COMUNITÁRIA; 

Considerando que o Prefeito Municipal editou decreto ampliando medidas restritivas em 

consonância com o Estado de Minas Gerais, e Orientação do Ministério da Saúde em relação ao 

covid 19; 

Considerando que o Poder Legislativo Estadual e Federal já adotou várias medidas restritivas 

visando a Saúde dos Parlamentares, servidores e comunidade; 

Considerando que o CNJ, editou ato suspendendo os prazos processuais e adotando várias 

medidas restritivas com relação aos atos processuais; 

Considerando que dentre os vereadores desta Casa 02 estão no grupo de risco conforme 

orientação das autoridades de saúde; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Suspender todas as atividades Legislativas e Parlamentares, como medida de prevenção 

ao COVID-19, a partir do dia 23 de Março de 2020, por tempo indeterminado, por 
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recomendação das Autoridades de Saúde, ressalvados as convocações de URGENCIA, a ser 

analisada pela Mesa na forma regimental e da Lei Orgânica. 

Art. 2º. Fica suspenso o atendimento presencial, nos horários normais de expediente, das 

atividades administrativas do Legislativo Municipal, pelo período de 15 dias, quando os 

servidores farão os serviços essenciais ao funcionamento do Poder Legislativo, de suas 

residências em horário de expediente mediante INTERNET. 

Art. 3º - Em caso de necessidade inadiável justificadamente dos serviços ou atendimento desta 

Casa, por qualquer cidadão ou órgão, este deverá agendar através dos seguintes contados,  

pessoas e endereços: 99911-1223, com o Servidor Ângelo;  99907-5669, com a Servidora Kátia; 

99964-2736, com a Servidora Kalyta ou no Email cmgalileia@hotmail.com . 

§ 1º - Fica determinado  aos servidores a fixação de aviso para população em letra grande dos 

contados, endereços de email e nomes dos servidores  citados no artigo 3º, bem como cópia do 

presente ato da Mesa. 

Art. 4º. Em razão das recomendações de isolamento, e os devidos cuidados com higiene no 

manuseio de objetos, fica recomendados aos servidores e edis desta casa, que atentam para as 

recomendações do Ministério da Saúde e autoridades sanitárias, com a devida proteção 

individual e de seus familiares, ficando em casa, evitando viagens exceto em casos de 

necessidade justificada, face a gravidade por que passa o País e o Mundo. 

Art. 5° - Em razão do alto índice de ácaros, presentes nos papéis arquivados, que em condições 

normais provocam crises alérgicas fica recomendado aos servidores a não manusearem arquivos 

antigos durante a suspensão dos serviços e atendimento evitando exposição a crises alérgicas. 

 Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Quadro de avisos próprio da 

Câmara Municipal de Galileia, revogadas as disposições em contrário. 

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Galileia, 23 de Março de 2020. 
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