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Guaratinguetá 

Estado de São Paulo - Brasil 

ATO Nº 12, de 
1º de junho de 2020. 
 
 

Dispõe sobre as medidas de flexibilização da 
quarentena, em cumprimento ao 
determinado pelo Governador do Estado de 
São Paulo. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 

GUARATINGUETÁ, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere: 

 

CONSIDERANDO  o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, em que o 

Governador do Estado de São Paulo João Agripino da Costa Doria Júnior, 

decretou, medidas para a quarentena que será estendida até 15 de junho de 

2020, bem com como instituiu o Plnao São Paulo; 

 

CONSIDERANDO  que o Senhor Prefeito Municipal Marcus Augustin Soliva, tendo em vista o 

Decreto Estadual nº 64.994, do Governo do Estado de São Paulo, decretou 

novas medidas e aplica o Plano São Paulo ao Município, através do 

Decreto Municipal nº 8.949, de 29 de maio de 2020; 

 

R E S O L V E,  pelos motivos supra, adotar as seguintes medidas no âmbito da Câmara 

Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá: 

 

1) O expediente da Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, funcionará em 

horário normal, das 08:00h às 18:00h, com revezamento de servidores e limitação de acesso 

público, a fim de evitar a sua concentração dentro do ambiente de trabalho; 

 

2) Ficam suspensos, até 15 de junho de 2020, as Audiências Públicas, com exceção daquelas 

necessárias à tramitação de Projetos de Lei que constem com prazo fatal para deliberação; 

 

3) O atendimento ao público durante o expediente, será limitado a um munícipe para cada 

Gabinete de Vereador, bem como a sua presença durante as Sessões Ordinárias e Extraordinárias 

da Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá – as quais continuarão sendo 

realizadas apenas às terças-feiras, a partir das 14:00h – será limitado a 30 (trinta) assentos, 

equivalentes a 30% da capacidade de lotação dos assentos reservados à assistência na Sala das 

Sessões; 
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4) Todas as pessoas (munícipes, servidores, fornecedores) antes de terem o acesso liberado às 

dependências do edifício-sede da Câmara Municipal, deverão estar portando máscara protetora, 

higienizar os calçados em solução composta por água natural e água sanitária que será 

disponibilizada em recipiente adequado, bem como higienizar as mão em álcool em gel, também 

disponibilizado na recepção. Finalmente, após o processo de higienização, passarão por medição 

de temperatura por termômetro a laser; 

 

5) Os munícipes maiores de 60 (sessenta) anos de idade não terão o acesso negado, porém, por 

medida de segurança própria, recomenda-se que não compareçam à Câmara Municipal, a não 

ser, por motivo de absoluta necessidade; 

 

6) Os servidores que estiverem com sintomas gripais, deverão apresentar atestado médico, 

recomendando seu afastamento, no prazo de 72 horas, ao Departamento de Recursos Humanos. 

 

7) Permanecerá suspenso, excepcionalmente, o recesso legislativo do período de 1º a 31 de julho 

de 2020. 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, ao primeiro dia do mês de junho de 

dois mil e vinte. 

 
 
 

MARCELO CAETANO VALLADARES COUTINHO  
Presidente da Câmara 

 
 
Publicado, nesta Câmara, na data supra. 
 
 
 

CYNTIA DE OLIVEIRA RODRIGUES MARUCO 
Diretora do Departamento Legislativo 
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Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá 
 
 
 
 
 

AVENIDA PROF. JOÃO RODRIGUES DE ALCKMIN, 670 
TELEFAX (0**12) 3123-2510 e-mail: financeirocodesg@uol.com.br 

                            CEP 12517-475 – GUARATINGUETÁ – SP 
 

  
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 
 
OBJETO: O registro de preços para a aquisição de materiais de construção diversos 
para obras da Codesg. 
Local da sessão pública: Av. Professor João Rodrigues de Alckmin, 670 – Beira Rio – 
Guaratinguetá – SP 
Data da sessão: 09/06/2020 às 09:00 horas. 
Edital disponível: www.codesg.net.br 
 
 


