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ESTADO DO ACRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
MESA DIRETORA 

ATO DA MESA DIRETORA N°. 06/2020 

Dispõe sobre procedimentos para fins de 
prevenção à infecção e à propagação de Covid-19 
no âmbito da Câmara Municipal de Rio Branco. 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 26 de seu Regimento Interno, 

CONSIDERANDO a pandemia do Covid-19 declarada pela Organização Mundial de 
Saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade de envidar esforços para combater a pandemia e 
restringir ao máximo a propagação do Covid-19; 

CONSIDERANDO a crescente confirmação de casos de infecção do Covid-19 na 
cidade de Rio Branco; 

RESOLVE: 

Art. 1° Realizar as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Rio Branco, em 
formato eletrônico, às terças e quartas-feiras, às 9h, sem prejuízo de eventual 
convocação de sessões extraordinárias. 

Art. 2° Manter suspenso o expediente interno dos setores não essenciais ao 
funcionamento desta Casa Legislativa e determinar que os servidores lotados 
nesses setores executem suas atribuições em Nome office. 

Parágrafo único. A escala de revezamento dos servidores envolvidos em atividades 
essenciais será definida pela Coordenadoria de Recursos Humanos. 

Art. 3° Ficam mantidas as providências determinadas no Ato da Mesa Diretora 
publicado no dia 18 de março de 2020. 

Art. 4° As medidas previstas neste Ato irão vigorar até o dia 30 de abril de 2020. 

Rio Branco-AC, 14 de abril de 2020. 

Vere 	 Railson Correia 
retário 
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Parágrafo único. A escala de revezamento dos servidores envolvidos em atividades 
essenciais será definida pela Coordenadoria de Recursos Humanos. 

Art. 3° Ficam mantidas as providências determinadas no Ato da Mesa Diretora 
publicado no dia 18 de março de 2020. 

Art. 4° As medidas previstas neste Ato irão vigorar até o dia 30 de abril de 2020. 
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Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se. 

Antônio Aurisérgio Sérgio de Menezes Oliveira 
Diretor Presidente 

PORTARIA N° 36 DE 13 DE ABRIL DE 2020 
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ES-
TADO DO ACRE — FUNTAC, no uso legal de suas funções e, de confor-
midade com os dispositivos Estatutários e Regimentais, que lhe confere 
o Decreto n° 4.729, de 29 de novembro de 2019, publicado no DOE n° 
12.691, de 2 de dezembro de 2019, 
RESOLVE: 
Art. 1°. DESIGNAR o servidor Raimundo Vaz de Azevedo, Diretor, para res-
ponder, peia Diretoria Técnica no âmbito da Fundação de Tecnologia do Esta-
do do Acre — FUNTAC e da Fundação de Amparo à Pesquisa — FAPAC. 
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor ria data de sua publicação. 
Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se. 

Antônio Aurisérgio Sérgio de Menezes Oliveira 
Diretor Presidente 

:,UNICIPALIDADE 

CAMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO 
MAI~ON032,nt?r,c,CYA,V=WW,',.!:)ffaeg.,À`Q,,M,J.nr,!=.,1:WrráVi2.,r3srieá21632,7,4gW207~0 

PORTARIA N° 024 DE 14 DE ABRIL DE 2020. 
"Define a prorrogação da suspensão do expediente da Câmara Muni-
cipal de Plácido de Castro, para fins de prevenção e enfrentamento ao 
COVID-19 e dá outras providências". 
A VEREADORA LUCIENE DA CRUZ RAMOS HERNÁNDEZ PRESI-
DENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PLÁCIDO DE CASTRO no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas: 
CONSIDERANDO a Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, do 
Ministério de Saúde, que declara emergência em Saúde Pública de 
importância Nacional em decorrência da infecção humana pelo novo, 
coronavirus SARS-coV-2. 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de saúde — OMS decla-
rou pandemia de COV}D-19. 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual do Acre n° 5.465, de 16 de março 
2020, na qual dispõe sobre as medidas temporárias a serem adotadas 
no âmbito do Estado do Acre, para enfrentamento de emergência de 
saúde pública decorrente da doença COVID-19, causada pelo carona-
vírus SARS-CoV-2. 
CONSIDERANDO a suspensão das atividades da Câmara Municipal de 
Plácido de Castro pelo período de 20 a 31 de março de 2020, fixada pela 
Portaria n° 021/2020; 
CONSIDERANDO que a aglomeração de pessoas é fator determinante 
para a disseminação do Vírus da COVID-19. 
CONSIDERANDO a responsabilidade de que toda autoridade pública 
se reveste, ao limite de sua atuação, objetivando tomar medidas de pre-
venção para não ocorrer aglomeração de pessoas para a não propaga-
ção do COVID-19. 
CONSIDERANDO que é dever dessa casa Legislativa proteger e zelar pelo 
bem do Município e da saúde pública da população dessa municipalidade. 
CONSIDERANDO que persiste a necessidade de medidas para mitiga-
ção e contenção da disseminação do Covid-19, bem como para garantir 
a segurança e a saúde das pessoas que trabalham e transitam no Poder 
Legislativo 
RESOLVE 
Art. 1° - Ficam prorrogado o prazo de suspensão das atividades da Câ-
mara Municipal de Plácido de Castro até 30 de abril de 2020. 
Art. 2° - O atendimento da Câmara Municipal de Plácido de Castro, no 
período referido no art. 1°, será desempenhado de forma digital, remo-
tamente, através do e-mail camaramunicipalacre@hotmail.com, e em 
caso de dúvidas e pedidos de esclarecimentos ficam fornecidos o con-
tato dos seguintes servidores: 
Gilcirley Honório — Controlador Interno: (68) 99985-8819/ (68) 99222-3322 
~fel Martins — Secretário de Finanças: (68) 99220-6812 
Luciene Ramos - Presidente da CMPC: (68) 99914-3431 
Art, 3° Os servidores desempenharão suas funções, no período de sus-
pensão, em regime de home office, remotamente, ficando, outrossim, no 
horário de expediente, compromissados a consultar os e-mails, atender 
aos chamados, realizar as suas atribuições, devendo relatar à chefia 
imediata os casos de impossibilidade e as alternativas para consecução 
dos trabalhos da Câmara Municipal. 
Art. 4° - A realização de atividades urgentes do processo legislativo da 
Câmara Municipal de Plácido de Castro, durante o período de vigência 
desta Portaria, e as sessões ordinárias e extraordinárias serão realiza-
das virtualmente, em dia e hora regimental. 

Registre-se, 
Publique-se 
Cumpra-se 
Plácido de Castro —Acre, em 14 de abril de 2020. 

Luciene da Cruz Ramos Hernández 
Presidente 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
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ATO DA MESA DIRETORA N°. 06/2020 
Dispõe sobre procedimentos para fins de prevenção à infecção e à 
propagação de Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Rio Branco. 
CONSIDERANDO a pandemia do Covid-19 declarada pela Organização 
Mundial de Saúde; 
CONSIDERANDO a necessidade de envidar esforços para combater a 
pandemia e restringir ao máximo a propagação do Covid-19; 
CONSIDERANDO a crescente confirmação de casos de infecção do 
Covid-19 na cidade de Rio Branco; 
RESOLVE: 
Art. 1° Realizar as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Rio 
Branco, em formato eletrônico, as terças e quartas-feiras, às 9h, sem 
prejuízo de eventual convocação de sessões extraordinárias. 
Art. 2° Manter suspenso o expediente interno dos setores não essenciais 
ao funcionamento desta Casa Legislativa e determinar que os servidores 
lotados nesses setores executem suas atribuições em home office. 
Parágrafo único. A escala de revezamento dos servidores envolvidos em 
atividades essenciais será definida pela Coordenadoria de Recursos Humanos. 
Art. 3° Ficam mantidas as providências determinadas no Ato da Mesa 
Diretora publicado no dia 18 de março de 2020. 
Art. 4° As medidas previstas neste Ato irão vigorar até o dia 30 de abril 
de 2020. 
Rio Branco-AC, 14 de abril de 2020. 

Vereador Antonio Morais 
Presidente 
Vereador Railson Correia 
1° Secretário 

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD 
fl 

RESOLUÇÃO N° 02/2020 
Institui o Sistema de Deliberação On-line da Câmara Municipal de Se-
nador Guiomard. 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Senador Guiomard, no uso de 
suas atribuições, 
CONSIDERANDO a pandemia do Vírus Covid-19, reconhecida interna-
cionalmente pela Organização Mundial da Saúde; 
CONSIDERANDO as dificuldades e riscos que envolvem as reali-
zações de sessões presenciais da Câmara Municipal de Senador 
Guiomard tanto para os parlamentares quanto para os servidores, 
imprensa e público em Geral. 
RESOLVE: 
Art, 1° Fica instituiria o Sistema de Deliberação Offline da Câmara 
Municipal de Senador Guiomard (SDO), 
Parágrafo Único. O Sistema consiste em solução tecnológica que viabilize 
a discussão e votação de matérias, a ser usados exclusivamente em situ-
ações de guerra, convulsão social, calamidade pública, pandemia, emer-
gência epidemiológica, colapso do sistema de transportes ou situações de 
força maior que impeçam ou inviabilizem a reunião presencial dos verea-
dores da Câmara Municipal de Senador Guiomard ou em outro local físico. 
Art. 2° O SDO terá por base urna plataforma que permita o debate, com 
vídeo e áudio, entre os parlamentares, e terá os seguintes requisitos 
operacionais: 
I — funcionar plataformas de comunicação móvel ou computadores co-
nectados a internet; 
II — exigir requisitos de garantia do registro de manifestação do voto do 
parlamentar; 
Itt — permitir acesso simultâneo de até 600 (seiscentas) conexões; 
IV — permitir a gravação da íntegra dos debates e a exportação segura 
do resultado das votações; 
V — possibilitar a concessão da palavra e o controle do tempo de palavra 
pelo Presidente; 
VI — permitir que os parlamentares conectados possam solicitar a pala-
vra ao Presidente; 
VII — permitir a votação nominal e aberta dos parlamentares, por meio 
de código alfanumérico de uso único a ser fornecido no momento da 
votação ao parlamentar; 
VIII — capturar imanem do parlamentar no momento em oue for pressio- 
nado o botão de voto; 
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