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ATO Nº 10/2021 
MESA DIRETORA 

 

 

Dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à 

infecção e à propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal 

de Guará/SP. 

 

 

   A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições regimentais; 

 

   CONSIDERANDO a necessidade de formalizar os procedimentos e 

regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara 

Municipal de Guará, de modo a preservar a saúde de todos que frequentam a Edilidade 

Guaraense; e 

 

   CONSIDERANDO a necessidade de evitar aglomerações para 

prevenir a disseminação do Coronavírus e assim evitar a sobrecarga do sistema de saúde. 

 

   RESOLVE: 

 

   Art. 1º. Este Ato dispõe sobre os procedimentos e regras para 

fins de prevenção à infecção e à propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal 

de Guará/SP. 

 

   Parágrafo único. As medidas de que trata este Ato vigorarão até 

decisão em sentido contrário da Mesa Diretora da Câmara Municipal, que poderá fixar nova 

normatização, se necessária. 

 

   Art. 2º. A prestação dos serviços de forma presencial na Câmara 

Municipal fica suspensa no período compreendido entre os dias 09 de abril de 2021 até 18 de 

abril de 2021, devendo os servidores realizarem suas funções laborais de casa. 

 

   Art. 3º. Ficam suspensos durante esse período os prazos 

regimentais, regulamentares e legais nos processos e expedientes administrativos em trâmite 

na Câmara Municipal de Guará. 

 

   Art. 4º. A execução deste Ato da Mesa será suportada pela 

dotação orçamentária vigente, suplementada se necessário. 

 

   Art. 5º. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 

Câmara Municipal de Guará/SP, 09 de abril de 2021. 

 

 

Túlio de Mattos Figueiredo 

Presidente 
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Flávio Roberto Chaude 

1º Secretário 

 

 

 

Ronan Taffarel Ferreira da Cruz 

2º Secretário 

 

 
   Registrado, publicado e arquivado na Secretaria desta Casa de Leis, data supra. 

 

 

 

Oséias Machado 

Diretor da Secretaria 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

   O presente Ato tem por objetivo formalizar os procedimentos e regras 

para fins de prevenção à infecção e à propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara 

Municipal de Guará, de modo a preservar a saúde dos vereadores, servidores, colaboradores e 

visitantes. 

 

Sala de reuniões, em 09 de março de 2021. 

 

 

 

Túlio de Mattos Figueiredo 

Presidente 

 

 

 

Flávio Roberto Chaude 

1º Secretário 

 

 

 

Ronan Taffarel Ferreira da Cruz 

2º Secretário 
 


