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           ATO DA MESA Nº 021/2021, 

                                   de 02 agosto de 2021 

 

“DISPÕE SOBRE EXTENSÃO DAS MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS PARA A 

PREVENÇÃO DO AGENTE ETIOLÓGICO SARS-COV-2 

(COVID 19) NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL RIVERSULENSE FACE AOS NOVOS 

PROTOCOLOS SANITÁRIOS DO PLANO SÃO PAULO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

 

Considerando o Decreto Estadual 64.881, de 22 de março de 2020; 

 

Considerando as medidas transitórias de caráter excepcional instituída pelo Decreto Estadual nº 

65.635, de 16 de abril de 2021; 

 

Considerando o Decreto Estadual nº 65.856, de 07 de julho de 2021, que estendeu a vigência do 

Decreto Estadual nº 65.635, de 16 de abril de 2021 até 31 de julho de 2021; 

 

Considerando o Decreto Estadual nº 65.897, de 30 de julho de 2021; 

 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Riversul, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela legislação vigente, especialmente amparada pelo inciso I, do artigo 26 da 

Lei Orgânica do Município de Riversul em vigor, R E S O L V E baixar o seguinte: 

  
              A T O: 

 

Artigo 1º - Os trabalhos administrativos e legislativos da Câmara de Riversul, em relação ao Ato da 

Mesa nº 020, de 19 de julho de 2021, retornam a sua normalidade e regularidade a partir de 02 de 

agosto de 2021, com as seguintes prerrogativas: 

 

I – Quanto aos trabalhos administrativos 

a) O ingresso ao prédio do Legislativo somente será permitido mediante o uso de máscara de proteção 

facial e álcool em gel; 

b) O atendimento ao público ocorrerá de forma presencial, respeitando as normas da alínea “a” do 

inciso I, do art. 1º, bem como de forma virtual, por meio do endereço eletrônico oficial da entidade ou 

pelos canais do e.S.I.C. e da Ouvidoria, dentro do horário normal de expediente de trabalho; 

 

II – Quanto às atividades legislativas: 

a) O ingresso ao prédio do Legislativo somente será permitido mediante o uso de máscara de proteção 

facial, álcool em gel e manter o distanciamento estabelecido por lei, respeitando, inclusive, os 

assentos, como distribuídos no plenário; 

b) as sessões legislativas ordinárias e extraordinárias retornarão a serem realizadas presencialmente, e 

seguirão as designações de datas previstas no Regimento Interno da Casa ou, excepcionalmente por 

Termo de Transferência Consensual assinado por todos os Vereadores; 

c) Os protocolos de proposituras oriundas do Poder Legislativo ou do Executivo serão realizados 

presencialmente  até às 17h00min, ficando desconsideradas àquelas recebidas após esse horário. 

 

Parágrafo Único - O presente Ato da Mesa tem validade até a data de 16 de agosto de 2021, 

observados os termos do Decreto Estadual nº 65.897, de30 de julho de 2021, sendo que, após tal data, 
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deverá ser adequado, se houver novas regras, ou permanecer, caso não hajam alterações estabelecidas 

pelo governo Estadual. 

 

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Artigo 3º - Este Ato entre em vigor da data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 01 de agosto de 

2021. 

 

 

   CÂMARA MUNICIPAL DE RIVERSUL,  

  Em 02 de agosto de 2021. 

     

 

Osni Correa Machado                                                Edison Antonio Ricardo 

        - Presidente -                                                             - Vice-Presidente - 

 

 

 

                                        Simone Valério da Cruz 

                                              -  Secretária -                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registre-se e cumpra-se. 

Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Riversul, Data Supra. 

 

  
 

 


