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ATO DA MESA NQ 5, DE 24 DE MARÇO DE 2020

Formaliza procedimentos voltados à prevenção da 
infecção e da propagação da COVID-19 na sede da 
Edilidade.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando a necessidade de formalização 
de procedimentos voltados à prevenção da infecção e da propagação da COVID-19 na sede da 
Edilidade, DETERMINA:

Art. 15 Fica instituído, a partir do dia 25 de março de 2020, o Sistema de Plantão 
Especial pelo prazo de 30 (trinta) dias.

§1Q O prazo previsto no caput poderá ser reduzido ou ampliado em razão de 
instruções dos órgãos que compõem o Sistema Único de Saúde.

§ 29 A adoção do Sistema de Plantão Especial pelos setores administrativos da 
Câmara Municipal fica condicionada à aprovação da Presidência ou das respectivas 
Secretarias, conforme o caso, e de acordo com as necessidades dos serviços.

Art. 25 O Sistema de Plantão Especial consiste na formação de escalas de trabalho 
presencial para parcela das equipes de servidores e estagiários de cada setor, permanecendo 
a outra parcela em regime de teletrabalho, pelo prazo de 15 (quinze) dias, alternando-se as 
equipes de acordo com a escala de trabalho elaborada pela chefia imediata.

§ 15 Na hipótese de a chefia imediata atestar a impossibilidade do regime de 
teletrabalho, poderão ser adotados o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a distância.

§ 25 Não sendo possível a adoção de qualquer dos regimes previstos no § l9 deste 
artigo, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à 
disposição.

§ 35 As chefias imediatas deverão entregar as escalas de trabalho e os regimes 
adotados à Diretoria de Recursos Humanos até o dia 25 de março de 2020.

§ 45 Os servidores e estagiários que estiverem em regime de teletrabalho, trabalho 
remoto ou outro tipo de trabalho à distância e trabalho à disposição deverão, durante 0 
horário de expediente, permanecer em suas residências e observar as orientações e 
determinações das autoridades referentes ao isolamento social, e não poderão se ausentar 
do município de residência.

§ 55 As chefias poderão alterar o regime de teletrabalho, trabalho remoto ou 
trabalho à distância e trabalho à disposição de servidores e estagiários conforme a 
necessidade do serviço.

§ 6g As escalas de trabalho deverão abranger os serviços voltados às sessões de 
Câmara, e as chefias poderão, conforme a necessidade, convocar servidores da escala em 
regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância e trabalho à disposição para 
a execução de serviços nas sessões.

Art. 35 Os servidores e estagiários deverão informar às chefias os telefones e os 
endereços eletrônicos por meio dos quais poderão ser contatados e o endereço no qual 
poderá ser encontrado.

Parágrafo único. O servidor ou estagiário em regime de teletrabalho, trabalho 
remoto ou trabalho à distância e trabalho à disposição que, durante o horário de expediente.
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não for contatado ou localizado nos telefones, endereços eletrônicos e endereços informados 
estará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei Complementar ng 56, de 24 de julho 
de 1992.

Art. 49 Os gabinetes de assessoramento dos Vereadores poderão adotar o Sistema 
de Plantão Especial.

§ l9 0 Sistema de Plantão Especial dos gabinetes de assessoramento poderá ser 
adotado com escalas e números de servidores e estagiários diversos daqueles previstos no 
art. 2- deste Ato, conforme o critério definido pelo Vereador.

§ 2Q Os Vereadores comunicarão a adoção do Sistema de Plantão Especial e 
apresentarão as escalas definidas à Diretoria de Recursos Humanos.

§ 39 Aplicam-se as disposições do §§ 4?, 55 e 6? do art. 2? deste Ato ao Sistema de 
Plantão Especial dos gabinetes de assessoramento.

Art. 59 As ações ou omissões que violem o disposto neste Ato sujeitam o autor a 
sanções penais, civis, éticas e administrativas.

Art. 6Q São mantidas as disposições do Ato da Mesa n^ 3, de 17 de março de 2020 
não conflitantes com o presente Ato.

Art. 79 Fica revogado o Ato da Mesa n9 4, de 23 de março de 2020.
Art. 89 Este Ato entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Plenário "Mário Scholz", 24 de março de 2020.

Ver. Robertf adaria

M/m. Jçí^Dimas 
Primeiro-Vice-Presidente

Ver. Dr. Elton

Ver. Manôí^dS Academia 
Pcir^ro-Secretário

Ver9. Juliana Fraga 
Segunda-Secretária

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos 
Campos, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

TRíiteetrBoccattàe Silva 
Secret*rio-Geral I
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