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ATO DA SECRETARIA-DIRETORIA GERAL Nº 2, DE 21 DE JANEIRO DE 2022 
 

Suspende as atividades presenciais na Câmara 
Municipal até 30/01/2022. 

 
O SECRETÁRIO DIRETOR-GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, no âmbito das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 16, VIII, da 
Resolução nº 4, de 1º de julho de 2021, e considerando (i) o cenário epidemiológico da 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e a situação de transmissão comunitária instaurada 
nas dependências da Câmara nos últimos dias; (ii) os Atos da Mesa ainda em vigor que 
regulamentam medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Covid-19; 
(iii) a necessidade de prevenir e reduzir riscos de infecção no trabalho pelo novo Coronavírus 
e que a doença provocada por esse novo vírus tem sinais e sintomas clínicos principalmente 
respiratórios e que a transmissão se dá pelo contato com a pessoa portadora do vírus, com ou 
sem sinais e sintomas da doença, DETERMINA: 

Art. 1º  Ficam suspensas as atividades presenciais na Câmara Municipal até 
30/01/2022. 

§ 1º  Somente poderão ser mantidos em regime presencial os serviços essenciais no 
âmbito da Administração mediante solicitação prévia e autorização da Secretaria Diretoria-
Geral por meio do sistema Câmara Sem Papel. 

§ 2º  A solicitação de que trata o § 1º deverá ser realizada: 

I - nos Departamentos, pelo respectivo Diretor de Departamento; 

II - no Núcleo de Gestão, Finanças e Contratações, pelo Gestor do Núcleo de Gestão, 
Finanças e Contratações; e 

III - na Presidência, Controladoria-Geral, Ouvidoria e Assessoria Jurídica, pela Chefe 
de Gabinete da Presidência. 

§ 3º  Durante o período abrangido pelo caput, as atividades dos funcionários de 
empresas prestadoras de serviços com dedicação de mão-de-obra (terceirizadas) deverão ser 
cumpridas, preferencialmente, em teletrabalho. 

§ 4º  Nos casos previstos no § 3º em que não seja possível o cumprimento das 
atividades em teletrabalho, o fiscal ou gestor do contrato deverá viabilizar junto à contratada 
o cumprimento das atividades em regime de escala ou rodízio, devendo ser limitada a 
presença de, no máximo, 30% (trinta por cento) da equipe, mantendo sempre os protocolos 
de segurança quanto a utilização de máscaras e demais equipamentos de proteção individual 
(EPI). 

§ 5º  Os servidores, estagiários e terceirizados que não estiverem em atividade 
presencial deverão manter-se em isolamento durante o período. 

Art. 2º  Fica vedada a entrada e circulação na Câmara de pessoas estranhas aos seus 
serviços e de servidores e estagiários que não estejam expressamente designados para o 
cumprimento de serviços essenciais. 
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Parágrafo único.  O disposto no caput não impedirá o acesso ao Protocolo Geral da 
Câmara para protocolo de documentos que não possam ser encaminhados eletronicamente, 
hipótese em que somente será autorizada a entrada de uma pessoa por vez exclusivamente 
para essa finalidade, devendo se retirar imediatamente após a conclusão do atendimento. 

Art. 3º  O servidor que apresentar sintomas gripais ou obtiver resultado positivo para 
COVID-19 deverá: 

I - informar a situação imediatamente à Divisão de Recursos Humanos, via e-mail 
(drhfolha@camarasjc.sp.gov.br); e 

II - buscar atendimento médico, encaminhando o respectivo atestado e/ou resultado 
de exame à Divisão de Recursos Humanos, via e-mail (drhfolha@camarasjc.sp.gov.br). 

Art. 4º  Este Ato entra em vigor nesta data e vigorará até 30/01/2022. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

Câmara Municipal de São José dos Campos, 21 de janeiro de 2022. 

 
 
 

MICHAEL ROBERT BOCCATTO E SILVA 
Secretário Diretor-Geral 

 


