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RESOLUÇÃO DE MESA Nº 14/2021
Dispõe sobre a o funcionamento da Câmara Municipal de Estrela,
durante o período de alertas para o monitoramento da pandemia
emitidos, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em
decorrência da pandemia do coronavírus (covid-19), revoga
Resolução de Mesa e Ordem de Serviço,
e dá outras
providências.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA no
exercício das atribuições legais que lhe confere o art. 34, V, do Regimento Interno, bem
como:
CONSIDERANDO a situação de Calamidade Pública provocada
pela pandemia do coronavírus (covid-19), inclusive quanto às medidas a serem
adotadas para contenção de proliferação da contaminação,
CONSDERANDO os alertas para o monitoramento da pandemia
emitidos, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul
CONSIDERANDO as medidas tomadas pelo Governo Municipal
de Estrela, através do Decreto Municipal nº 096/2021, de 10 de junho de 2021.
RESOLVE:
Art. 1º Para fins de prevenção da transmissão da COVID-19 (novo
Coronavírus), ficam recepcionadas as medidas estabelecidas no Decreto Municipal nº
096/2021, de 10 de junho de 2021.
Art. 2º Fica retomado nas dependências da Câmara Municipal de
Estrela a presença de público ao Plenário das Sessões e eventos, respeitando o
distanciamento interpessoal, a uma distância mínima de dois metros.
Art. 3º Fica estabelecido o uso obrigatório de máscara protetiva no
recinto da Câmara Municipal, inclusive por servidores, sob pena de responsabilização
funcional.
Art. 4º Ficam revogadas as Resolução de Mesa nº 12/2021,
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05/2021 e 12/2020 e Ordem de Serviço nº 02/2020, da Câmara Municipal de Estrela,
que contrariam o disposto na presente Resolução.
Art. 5º Esta Resolução de Mesa entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara Municipal de Estrela, 26 de julho de 2021.

Mesa Diretora
Registre-se e Publique-se,
Secretário da Mesa

