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RESOLUÇÃO 02/2021 

 

Estabelece medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) considerando 

a classificação de pandemia pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), os últimos Decretos Estadual e Municipal, a 

classificação na Bandeira Vermelha no mapa referente ao 

distanciamento controlado do Governo Estadual, bem 

como o aumento significativo de casos em nosso 

Município e Região. 

 

  O Presidente da Câmara Municipal de São Luiz Gonzaga, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o contido no artigo 39 

e seguintes da Resolução de Plenário 02/2020 – Regimento Interno –, 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 55.713, de 11 de janeiro de 2021, 

que “Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o 

art. 19 do Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de 

Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia 

causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande 

do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território 

estadual”; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 5.895, de 13 de janeiro de 2021, que 

“Estabelece medidas complementares ao Decreto Municipal nº 5.838/2020 para 

fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19 (novo 

Coronavírus) e reitera o determinado pelo Decreto nº 5.893, de 05 de janeiro de 

2021 que Determina a aplicação do protocolo de medidas sanitárias segmentadas 

à bandeira final vermelha do Distanciamento Social Controlado do Estado do Rio 

https://coronavirus-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202101/12094515-55713.pdf
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Grande do Sul, instituído pelo Decreto Estadual nº 55.705, de 04 de janeiro de 

2021, reitera a declaração de estado de calamidade pública no Município de São 

Luiz Gonzaga e dá outras providências.”; 

 

CONSIDERANDO o aumento significativo no número de casos de Covid-19, 

sendo que nos encontramos em um momento muito delicado, com alta em todos 

os indicadores de tendências, fato comprovado pela divulgação, por parte da 

Comissão Municipal de Combate e Prevenção ao Covid-19, de dados e gráficos; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos 

e, no caso do Poder Legislativo do Município de São Luiz Gonzaga, a atividade 

legislativa; 

 

 

RESOLVE, 

 

Art. 1º. Fica estabelecido que a Câmara Municipal de São Luiz Gonzaga trabalhará 

em expediente interno, por prazo indeterminado; 

 

Art. 2º. Servidores que integram o setor administrativo da Casa Legislativa, 

ocupando Cargos em Comissão (CC), Função Gratificada (FG) e Gratificações 

Funcionais na Câmara Municipal de São Luiz Gonzaga, deverão cumprir turnos de 

trabalho integrais e presenciais. 

 

§ 1º. Os Servidores que ocupam Cargos em Comissão (CC), Função 

Gratificada (FG) e Gratificações Funcionais na Câmara Municipal de 

São Luiz Gonzaga, que estão enquadradas no grupo de risco, poderão 

realizar seu trabalho à domicílio, com auxílio e contato 

remoto/eletrônico. 
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Art. 3º. Os munícipes que pretendem contato com os vereadores ou com qualquer 

setor ou servidor desta Casa Legislativa, deverão contatar via telefonema, número 

(55) 3352-8300, ou via e-mail, camaraslgonzaga@viacom.com.br; 

 

Art. 4º. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação desta Resolução, 

serão definidas pelo Presidente da Câmara de Vereadores, que desde logo fica 

autorizado a adotar outras providências administrativas necessárias para evitar a 

propagação interna do vírus COVID-19. 

 

Art. 5º. Fica revogada a RESOLUÇÃO 01/2021, bem como eventual disposição em 

contrário. 

 

Art. 6º. Esta Resolução de Mesa entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos a contar do dia 18/01/2021. 

 

   Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São Luiz Gonzaga, 15 

de dezembro de 2021. 

 

                  Registre-se e publique-se. 

 

 

 

Roseli de Oliveira Grings                                         Laureano Castilho 

                     1ª Secretária                                                                Presidente do Legislativo 
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