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Portaria Nº 22, de 6 de maio de 2020. 
 

 

Estabelece instruções para as atividades 

legislativas e administrativas da Câmara 

de Vereadores de Brusque durante a 

pandemia de coronavírus (COVID-19). 

 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Brusque, no uso de suas 

atribuições; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de continuação de medidas de 

prevenção e enfrentamento à propagação do novo coronavírus, em resposta à 

situação de emergência da saúde pública prevista no artigo 3º da Lei Federal nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO a estrita necessidade de cumprimento a todas 

as medidas federais, estaduais e municipais de combate à pandemia, a exemplo do 

Decreto Estadual nº 562, de 17 de abril de 2020, que “Declara estado de 

calamidade pública em todo o território catarinense” e da Instrução Normativa 

SEA nº 10/2020; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º As atividades legislativas e administrativas presenciais da 

Câmara de Vereadores ficam retomadas, a partir de 5 de maio de 2020, no limite 

máximo de 50% (cinquenta por cento) do total de agentes públicos em exercício no 

Poder Legislativo, atendidas as seguintes medidas: 

 

I - o acesso às dependências da Câmara está condicionado ao uso 

de máscaras, devendo haver a livre disponibilização de preparações antissépticas ou 

sanitizantes para uso dos agentes públicos e visitantes. 

II - a ventilação das áreas deve ser garantida, bem como preservado 

um distanciamento entre as pessoas de ao menos 1,50 metro. 

 

Art. 2º As Reuniões permanecem sendo realizadas em ambiente 

virtual, nos termos da Resolução Administrativa nº 03, de 25 de março de 2020. 

 

Art. 3º Para evitar aglomeração nas dependências e garantir o 

distanciamento social necessário à prevenção do contágio, serão adotados 

mecanismos de flexibilização da jornada de trabalho, tais como a fixação de escalas 

de revezamento por turnos alternados e a adoção de regime misto, presencial e 

remoto. 

 

Parágrafo único. Ficam autorizados a desempenhar suas funções 

em domicílio, em regime de trabalho remoto, os agentes públicos: 
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I - que apresentam doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, 

diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico; 

II - que coabitam com idosos que apresentam doenças crônicas; 

III -  com sessenta anos ou mais; 

IV - gestantes; 

V - que convivam com pessoas acometidas pela COVID-19; 

VI - que estejam em quarentena por terem sido consideradas 

suspeitas de estarem acometidas pela COVID-19. 

 

Art. 4º A Presidência poderá, diante do súbito agravamento do 

quadro epidemiológico, suspender imediatamente os trabalhos presenciais da 

Câmara, determinando o trabalho remoto em regime de sobreaviso ou plantão. 

 

Parágrafo único. Durante o período aludido os servidores poderão 

ser convocados, em número e horário estritamente suficientes, para a realização de 

atividades legislativas consideradas essenciais. 

 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a partir de 5 de maio de 2020. 

 

 

Brusque, 06 de maio de 2020. 
 

 

 

 

Ver. Ivan Roberto Martins 

Presidente 
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Diretor Geral 


