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ATO DA PRESIDÊNCIA No 04/2020 

 
 

“Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito da Câmara 

Municipal de Vereadores de Cacimba de Dentro”. 

 

 

O Presidente em exercício da Câmara 

Municipal de Vereadores de Cacimba de Dentro, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o art. 21, inciso I, alíneas “j”; 

art. 21, inciso II, alíneas “a”, “r” e “s”; art. 74, inciso II, alínea “a”, 

ponto “5.” e art. 215, caput, todos do Regimento Interno da 

Câmara de Vereadores de Cacimba de Dentro, faz saber: 

 

CONSIDERANDO os problemas referentes ao 

Coronavírus e os protocolos emitidos pela Organização Mundial 

de Saúde e pelo Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º da 

Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 

356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO a Portaria n° 188, de 3 de 

fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo COVID - 19; 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de 

medidas imediatas visando a contenção da propagação do vírus 

em resposta à emergência de saúde pública prevista no artigo 3º 

da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal n° 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente da COVID-19 responsável 

pelo surto de 2019;  

CONSIDERANDO que cabe também ao Poder 

Público Municipal, no âmbito de suas competências, a adoção 

de medidas para preparação, controle, contenção e mitigação de 

transmissão da COVID-19 em seu território. 

 

R E S O L V E: 

 

Artigo 1º: A Câmara de Vereadores de 

Cacimba de Dentro deverá adotar, para fins de prevenção da 

transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), as medidas 

determinadas neste ato da presidência. 

Artigo 2º: Fica suspensa, pelo prazo de trinta 

dias, a participação de servidores públicos ou de empregados em 

eventos ou em viagens interestaduais ou internacionais. 

Artigo 3º: Os servidores e os empregados 

públicos que estiverem afastados, deverão, antes de retornar ao 

trabalho, informar à chefia imediata o país que visitou, 

apresentando documentos comprobatórios da viagem. 

Parágrafo único. Os servidores e os 

empregados públicos que têm contato ou convívio direto com 

caso suspeito ou confirmado também devem informar o fato à 

chefia imediata. 

Artigo 4º: Fica determinada a instalação de 

dispenser de álcool em gel à 70% (setenta por cento), em locais 

acessíveis no âmbito da Câmara Municipal. 

Artigo 5º: Na sede da Câmara Municipal 

deverá ser afixado mensagem sobre os cuidados de prevenção 

sobre o Coronavírus. 

Artigo 6º: Em relação às sessões ordinárias, 

bem como reuniões de comissões e audiências públicas, 

resguarda-se a possibilidade de participação somente dos 

vereadores e servidores da Câmara Municipal. 

Artigo 7°: Este Ato Normativo da Presidência 

entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da presidência da Câmara 

Municipal de Vereadores de Cacimba de Dentro, aos 13 dias do 

mês de março de 2020. 

 

 

 


