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CAMARAMUNICIPALDERIOBRANC0
MESA DIRETORA

AT0 DA MESA DIRETORA N9. 04/2021

Disp6e  sobre  procedimentos  para  fins  de

prevenc5o  a  infecgao  e  a  propagagao  de
Covid-19  no  ambito  da  Camara  Municipal
de Rio Branco.

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE Rlo BRANCO,  no  uso das atribuic6es

que lhe confere o art. 26 de seu Regimento lnterno,

CONSIDERANDO  a   pandemia  do  Covid-19  declarada   pela   Organizac5o  Mundial  de
Satlde;

CONSIDERAND0 a edicao do Decreto Estadual n° 6.206,  de 22 de junho de 2020,que
criou a  Pacto Acre sem  Covid e estabeleceu niveis de risco identificados petas cores:
vermelho, laranja, amarelo e verde;

CONSIDERAND0  que  a   cidade  de   Rio   Branco  est5   classificada   no   nivel   de   alerta,
representado pela bandeira vermelha;

CONSIDERAND0  a  necessidade  de  envidar  esforgos  para  combater  a  pandemia  e
restringir ao m5ximo a propagacao do Covid-19;

CONSIDERANDO a crescente confirmac5o de casos de infecc5o do Covid-19 na cidade
de Rio Branco;

REsOLVE:

Art. 19 Realizar as sess6es ordinarias da Camara Municipal de Rio Branco, em formato
eletr©nico, as tercas e quintas-feiras, as 8h, Sem prejufzo de eventual convocacao de
sess5es extraordinarias.

Art,   29   Manter   suspenso   o   expediente   intemo   dos   setores   nao   essenciais   ao
funcionamento  desta  Casa  Legislativa  e determinar  que  os  servidores  lotados  nesses
setores   executem   suas   atribui¢6es   em   home  o#i.ce,   sem   prejui'zo   de   eventual
convoca¢5o   para   execuc5o   das   atribui¢5es   presencialmente,   ressalvados   os   que
recebem   vantagem   acess6ria   ao   vencimento   (Funcao   Gratificada   ou   Cargo   em
Comiss5o)  pelo  exercicio  de  encargos  de  dire¢ao,  chefia,  assessoramento  e  outros
conforme ato oficial.

Paragrafo  tinico.   A  escala  de  revezamento  dos servidores  envolvidos  em  atividades
essenciais devera ser informada a Coordenadoria de Recursos Humanos.
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Art  39    Fjcam  mantidas  as  providencias  determinadas  no  Ate  da  Mesa  Djretol.a
publicado no dia 18 de marco de 2020.

Art. 49 As medidas previstas neste Ato ir5o vigorar ate o dia 15 de fevereiro de 2021.

Rio Bronco-AC, 01 de fevereiro de 2021.


