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ESTADO DO PIAUÍ 
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ 
CNPJ: 07.157.S41/0001-77 

RESOLUÇÃO DE MESA N.0 01/2020 

ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA 
FINS ~E PREVENÇÃO Á INFECÇÃO, 
PROPAGAÇÃO DO CORONAvtRUS _ 
COVID-19, RESTABELECIMENTOS DAS 
ATIVIDADES LEGISLATIVAS NO ÃMBITO 
DA CÃMARAMUNICIPALDE RIO GRANDE, 
DOPIAUÍ. 

A McsaDircoo.tada Câma.ta municipal de Rio Gnndcdo Piaul-PT, nousu de suu atnbuiçõcs 
l<:gais, 

Conalden.ndo que no dia 11 de muço do coaena, ano a Organiuçio Mwidw de Saúde • OMS 
dccl;,rou como pandania a infecção hwnana pdo Coronavftus - COVID-19 ; 

Considerando a nccessidad.cdc cstabdcccrproccdimcntos ci:cgn.s para fins dcprc:vcnçio i infccçio 
e à propagação do Coronavftus - COVID-19 no âmbito da Cimara de Rio Grande do Piauí; 

Conaidcn.ndo que diversos 6rgios públicos cati.o 2.dot:ando medidas para cvit2r e conter a 
propagação da doença; 

Con.ldenndo que a seda desa, Poder Legislativo é Joal de gau,de circulação de pessoas; 

ConaicleLando que o prb:lio da Cimara Municipal está cm reforma; 

Considerando a necessidade do .retorno d111s :ativicb.dcs legislativa. que haviam. sido suspendas an 
razão da pandemia; 

RESOLVE: 

Att. t• Ftcam cstabdccidos nc:sca Resolução de Mesa o.s procedimentos e as rc:gn.s pua Ílos de 
prcvcnçio l iofccçio e à propagação do COVID-19 e reto.mo das atividades lcgis la tivas no àalbim 
da Cintara Municipal de lüo Grande do Piauí-PJ. 

P~alo único. As medidu de que: tn.b. esta R.esoluÇ'io de Mes• vigora.ri.o pot tempo 
indctcnninado. 

An. 20 Fic:un rc:smbclccid:lS 3 scs&ões ol'.diná..rh.s e. c,rtraord.ináriu .. .ttUD.iõcs das comi$$Õc$ 
pcnnuicnte.s e tempol'.im.s,, bem corno :ai,. rotizi:a.s in.tunas dos &ct0tt$ adminiat:ria.âvo e lcgisbtivo da 
C;1is:a a partir de 24 de iulho de 2020. 

§ 1º Fica. suspcn&:oo ace:sso do público e:xtc:cno às ses soes ordmirí,,..s e cxtta.o:td.iniâas. 

S 2º M se:uões ocdinái:ia.~ e c:xtr:aotdin:úia~. reuniõ~ ~u com~sões pcnn.an~tcs e tempo~ 
oeo<rerio na sala de rcuniio cedida pela P:.:efou:un. Muruopal do Rio Grande do Piauí, aeodo cm...,.,. 
que o p~o d• Câmat:a Municipal de Rio G.mndc ~o Piauf e:sti. em refo.m::119, aendo obacrvado o 
dismoc;i~cnu, necesa:ú::io entre oa vereadOIC5 e acrvidota. 

~o F.ica suspensa. :11. aprcscnt:açiao de r~cnto de :11.udiências- púbJic.u., rcuniócs solenes ou 
rctltliõcs cspcd:a.is. 

An... 3• Somente tcrio acesso 2s 1c:ssõcs os vct"cador~s e os servidores d:ii C:imara. 

Parip!o único. O acesso de owras pessoas será franqueado de maneiro ~xccpcinnal, mcdian,c
pm"la 2.ucodzaçio da Sccrct:ari.3 d::a Casa. 

Att. 4° Os v~dorcs, servidores e demais cobbondorc.-s que aprc.'\cnt."ITC1n sintomas de infccçiu 
por- COVJD.t9. dcvidA.mcntc cnmpruvndo, 5crão 2fost:1dos :1dmioistr.uivamc:ncc por até 14 
(quatora) dias, prorrogáveis por orientação rnédia. 

§ tº A pessoa abn.ngida por este 3tigu dcvcr.i comunicur imcdi::lt:uncntc tal circunst:âncb. com :a 
tt<pcctiva comprovaçio, À Presidência. 

§ r Os vereadores, os scnidorcs que têm contato ou convívio di:rct0 com caso suspeito ou 
conõnn:ado tm1bétn dc.-van .informar o fato de acordo como § 1 °. 

Art. S-. Considc:nm-sc siatomu de conwninação pelo COVID-19. para us fins do disposto nc..~ca. 
Resoluçio, a apraenaçio de fehre, tosse; difrculdadepua respirar. pz-oduÇ.20 de c5CUTO, cnngestio 
n2.5:al ou conjW\ÜVa,. diüculdadc para deglutir,, dor de garganta, coll2a~ san.u·ação de 02 < 95¾, sinais 
de ci:ano1c, batimento de asa de oadz. tiragem inn:rcostal e Jispnc:ia. 

An.. 6 • • .A l\(cn. Diretora poderá, se ncc~nário, iruph..-mc1H:11T' nutras mcdida.<ili 11.dmi:nisa:ativas 
necc.ssirias ao complemento desta Resolução de Mc.!::a. 

An. 7•. As :aç:õcs ou omissões que violem o cJispnsm ncsm. Rc.,ntu~o de:. .Meu. sujeitam. o autot a 
sanc;õc:s admini.stnU\•as. 

An. &•. Hsta Rc:so]uçãodc.f\fQ;acn1.r.1 cm ,,ignr::a.p:utit-dc 24 de iuJho de 2020. 

Rio Grande do Piauí, 22 de jw,hu de 2020. 
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ESTADO DO PIAUI 

_CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO 
""-ill~Prt:f.lC'NPJ: 02.940.265/0001-03 

PLENÁRIO PREFEITO CHICO SAMPAIO 

RESOLUÇÃO Nº 004/2020 de 23 de julho de 2020. 

Dispõe sobre a realização, no mês de Agosto de 
2020, das sessões ordinárias e extraordinárias da 
Câmara Municipal de São José do Divino, Piauí, na 
modalidade remota, como solução a ser utilizada 
durante a emergência de saúde pública relacionada à 
pandemia do COVID-19. 

O PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, 
Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 31 , § 4° do Regimento Interno, 
agindo ad referendum da Mesa Diretora e, 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas de prevenção ao 
coronavírus (COVID-19), conforme orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério 
de Saúde; 

CONSIDERANDO a lei federal 13.979/2020 de 06 de fevereiro que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavirus; 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde nº 454 de 20 de março de 
2020, que declarou em todo o territôrio nacional, o estado de transmissão comunitária do 
coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o Decreto do Estado do Piauí nº 18.895/2020 que autoriza às 
autoridades competentes a adoção de medidas excepcionais necessárias para se contrapor à 
disseminação da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus; 

CONSIDERANDO o Decreto municipal 200/2020 de 13 de abril, que Decreta a 
situação de calamidade pública no município em decorrência da pandemia do Covid-19 prorroga e 
consolida as medidas temporárias e restritivas dá outras providências; 

CONSIDERANDO a necessidade da manutenção das atividades legislativas da 
Câmara Municipal de São José do Divino; 

CONSIDERANDO o quadro atual de transmissão dos coronavírus em São José do 
Divino. 

RESOLVE: 

Art 1 ° Fica determinada a realização das sessões ordinárias e extraordinárias da 
Câmara Municipal de São José do Divino, no mês de agosto de 2020, na forma da Resolução 
003/2020 de 22 de maio. 

Art. 2° Cessam-se os efeitos dessa resolução tão logo finde o estado de transmissão 
comunitária do Coronavirus, confonne orientações do Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde 
do Piauí e do município de São José do Divino. 

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua public.aç.ão, revogadas as 
disposições em contrario. 

Gabinete do presidente da Câmara Municipal de São José do Divino, em 23 de julho 
de 2020 . 
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Verba Volant ,
Escripta Manent


