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Lençóis Paulista, 2 de junho de 2020

ATOS LEGISLATIVOS
GERAL
RESOLUÇÃO N.º 03, DE 2 DE JUNHO DE 2020
(Projeto de Resolução n.º 03/2020, de autoria da Mesa Diretora – Biênio 2019/2020)
Altera o § 1º do art. 6º da Resolução n.º 02, de 19
de maio de 2020, que instituiu ritos de
procedimentos para a realização de sessões
ordinárias e extraordinárias, bem como
audiências públicas, na modalidade remota, no
âmbito da Câmara Municipal de Lençóis Paulista,
como solução a ser utilizada durante a
emergência de saúde pública relacionada à
pandemia do COVID-19 e assemelhados.
NARDELI DA SILVA, Presidente da Câmara
Municipal de Lençóis Paulista, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que a
Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte RESOLUÇÃO:
Art. 1º O § 1º do artigo 6º da Resolução n.º 02, de 19 de maio de 2020, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 6º ...
§ 1º. A chamada para o uso da palavra será por ordem de inscrição, mediante sinal
convencionado pelo presidente da sessão.
(...)”
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Lençóis Paulista, 2 de junho de 2020.
NARDELI DA SILVA
Presidente
____________________________________________________________________________

RESOLUÇÃO N.º 04, DE 2 DE JUNHO DE 2020
(Projeto de Resolução n.º 04/2020, de autoria da Mesa Diretora – Biênio 2019/2020)
Reduz, temporariamente, o subsídio dos
Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal
de Lençóis Paulista.
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NARDELI DA SILVA, Presidente da Câmara
Municipal de Lençóis Paulista, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que a
Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA a seguinte RESOLUÇÃO:
Art. 1º Os subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Lençóis Paulista ficam
reduzidos em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor bruto.
Art. 2º Os efeitos desta Resolução perdurarão até 31 de agosto de 2020.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos sendo gerados
a partir de 1º de junho de 2020.
Lençóis Paulista, 2 de junho de 2020.
NARDELI DA SILVA
Presidente
____________________________________________________________________________

ATOS ADMINISTRATIVOS
GERAL
PORTARIA N.º 14, DE 25 DE MAIO DE 2020
“Dispõe sobre medidas de caráter temporário e
emergencial de atendimento ao público e da
jornada de trabalho dos servidores do Poder
Legislativo, em horário reduzido, como forma de
prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo
Coronavírus) no âmbito da Câmara Municipal de
Lençóis Paulista.”
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência
em Saúde Pública, de importância internacional, pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de
janeiro de 2020 e demais legislações relacionadas ao COVID-19 (Novo Coronavírus);
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as
medidas no âmbito da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, para resguardar a saúde de seus
servidores e organizar os atendimentos no Poder Legislativo;
CONSIDERANDO as medidas adotadas pelo
Poder Executivo Municipal e, visando regular a rotina de trabalho dos servidores de forma similar ao
determinado pela Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista;
NARDELI DA SILVA, Presidente da Câmara
Municipal de Lençóis Paulista, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve baixar a
seguinte PORTARIA:
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Art. 1º A partir de 26 de maio de 2020, os atendimentos na Câmara Municipal poderão ser realizados
de forma presencial, dando-se preferência ao atendimento por telefone ou meios eletrônicos oficiais.
§ 1º. Os servidores municipais que realizam rotinas administrativas e burocráticas prestarão
serviços internos e atendimento ao público diariamente, em regime de jornada ininterrupta, com
funcionamento das 7h30 às 13h30, devendo ser observado em seus locais de trabalho todas as
condições sanitárias e de higiene impeditivas à disseminação e contágio por COVID-19.
§ 2º. Os servidores e o público em geral somente poderão ingressar nas dependências da
Câmara Municipal utilizando máscaras, devendo-se adotar todas as condições sanitárias e de
higiene impeditivas à disseminação e contágio por COVID-19, bem como assegurar que o ingresso
de pessoas permita o controle de aglomerações, de modo a evitá-las.
Art. 2º Fica determinado a prestação de jornada laboral mediante trabalho remoto dos servidores
que se enquadrarem em uma das situações abaixo mencionadas:
I.

idosos na acepção legal do termo, por contar com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos;

II.

gestantes;

III.

portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou
outras afecções que deprimam o sistema imunológico;

IV.

Pais e/ou responsáveis de crianças até 12 (doze) anos de idade ou de pessoas
portadoras de necessidades especiais que necessitem da assistência do responsável.

§ 1º. Caberá ao Setor de Recursos Humanos, à vista das informações constantes do
prontuário funcional dos servidores municipais, informar a Presidência quais servidores se
enquadram nas situações previstas nos incisos deste artigo.
§ 2º. A jornada em trabalho remoto consistirá no desenvolvimento de tarefas habituais e
rotineiras praticadas pelo servidor quando em regime presencial ou no cumprimento de plano de
trabalho ou atividades específicas compatíveis com as atribuições do cargo ocupado.
§ 3º. A jornada do trabalho remoto não impedirá que o servidor seja, excepcionalmente,
convocado para trabalho presencial.
Art. 3º Ficam revogados os artigos 2º e 3º da Portaria n.º 13, de 15 de maio de 2020.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Lençóis Paulista, 25 de maio de 2020.
NARDELI DA SILVA
Presidente
____________________________________________________________________________
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