
SECRETARIA PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 010/2021/SPMD/MD/ALMT.

Dispõe sobre a suspensão do funcionamento da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso – ALMT em
virtude da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus – CO-
VID-19.

A PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no art. 35, inciso V,
“b”, do Regimento Interno,

Considerando os casos confirmados de COVID-19 e o respectivo aumento da taxa de incidência dentre os servidores e
Parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Considerando o Ofício nº 0003/2021-SPMD/NS/CSPAS/ALMT da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social
que recomendou a suspensão das atividades e sanitização das dependências da ALMT.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer a suspensão das atividades na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso – ALMT, mantendo
somente as atividades estritamente essenciais para o funcionamento administrativo deste Parlamento, com início no dia
25 de fevereiro de 2021, retornando o expediente em 05 de março de 2021, podendo ser o prazo prorrogado de acordo
com a evolução das condições sanitárias.

§1º O acesso à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso será permitido aos seguintes setores:

I - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças

II - Secretaria de Administração e Patrimônio;

III - Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora;

IV – Secretaria de Tecnologia da Informação;

V – Secretaria de Serviços Legislativos;

VI – Secretaria de Gestão de Pessoas;

VII - Secretaria Geral;

VIII – Coordenadoria Militar;

IX - Mesa Diretora;

X - Qualivida;

XI – Procuradoria-Geral;

XII – Gabinetes.

§2º Os (as) Secretários (as) e chefes do setor deverão remeter à Coordenadoria Militar relação nominal única dos servi-
dores indicando as atividades essenciais a serem desenvolvidas, devendo a autorização de ingresso dos servidores nas
dependências da AL/MT ser submetida à autorização formal da Mesa Diretora.

I - Serão permitidos apenas dois servidores acompanhados da chefia imediata nos casos dos incisos I a XI do §1º do art.
1º desta Resolução.

II - Nos casos do inciso XII do §1º do art. 1º desta Resolução, serão permitidos apenas o Chefe de Gabinete e o Parla-
mentar respectivo.
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§3º As atividades do Plenário ocorrerão através do Sistema de Deliberação Remota instituído pela Resolução nº 6.719/
2020, utilizando da plataforma digital (https://zoom.us/) ou equivalente, como medida excepcional destinada a viabilizar o
funcionamento do Plenário durante a emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao Covid-19.

I - Considerando o Sistema de Deliberação Remota, apenas será permitido o acesso ao Plenário de Deliberações, do
Presidente da Assembleia Legislativa secretariado pelo 1º e 2º Secretários ou por parlamentares designados para tal in-
cumbência e até mais 01(um) parlamentar a ser convocado, devendo todas as proposições ser remetidas ao e-mail pro-
tocoloplenario@al.mt.gov.br.

a) Documentos encaminhados no e-mail do caput após o prazo mínimo de antecedência de 04 (quatro) horas do início da
Sessão serão tratados na próxima Sessão.

b) O protocolo virtual é medida excepcional e visa viabilizar o funcionamento dos trabalhos Plenários durante a emergên-
cia de saúde pública relacionada ao Covid-19, de modo que o encaminhamento de documentação à Secretaria Parlamen-
tar da Mesa Diretora não substitui o encaminhamento ao endereço de e-mail do caput ou entrega à Mesa.

II - Apenas será permitido o acesso às salas das Comissões, o Presidente da Comissão ou seu respectivo substituto, o
consultor e os servidores reesposáveis pelos sistemas de informática, áudio e vídeo, devendo os demais membros utilizar-
se da utilizando da plataforma digital (https://zoom.us/) ou sistema equivalente.

Art. 2º Durante o período em que esta Resolução vigorar, bem como em eventuais prorrogações, serão suspensos os
prazos administrativos desta Casa de Leis.

Art. 3º Ficam suspensas as atividades das sessões plenárias ordinárias e extraordinárias, das reuniões da Mesa Diretora,
das Lideranças e das Comissões Permanentes e Temporárias durante a suspensão que trata o caput do art. 1º.

Parágrafo único Caso haja convocação para realização de sessão plenária durante a vigência da suspensão das ativida-
des e eventuais prorrogações, estas realizar-se-ão de forma virtual, conforme tratado no §3º do art. 1º desta Resolução.

Art. 4º Não havendoprorrogação da suspensão, serão retomadas as atividades, mantendo o expediente em horário ex-
cepcional, das 08:00 às 14:00, em regime de escala de servidores, sendo o acesso às dependências do Parlamento res-
trito aos servidores constantes na escala e demais situações autorizadas pela Coordenadoria Militar.

§1º Os setores deste Parlamento garantirão a presença mínima de servidores para seu regular funcionamento, devendo
o chefe imediato encaminhar escala de servidores, permitido o revezamento, à Coordenadoria Militar desta Casa de Leis.

I – O Chefe de Gabinete Parlamentar encaminhará lista com, no máximo, dois servidores por escala.

II – Os servidores envolvidos na preparação, realização e encerramento das Sessões Plenárias, ordinárias ou extraordi-
nárias, permanecerão pelo tempo necessário ao desenvolvimento da respectiva atividade.

§2º Os servidores não listados na escala permanecerão à disposição e acessíveis por meio de comunicação previamente
estabelecido com a chefia imediata, preferencialmente, aplicativo “Whatsapp”, no horário de funcionamento da Assem-
bleia Legislativa, sendo a ausência injustificada à eventual convocação considerada falta, com o respectivo registro no
ponto.

§3º O recebimento de intimações, citações e comunicações serão recebidas por Procurador designado pela Procuradoria-
Geral desta Assembleia Legislativa.

Art. 5º A Secretaria Geral, e a Secretaria de Administração e Patrimônio adotarão imediatamente medidas para evitar a
propagação interna da COVID-19, intensificando a limpeza, desinfecção e sanitização de superfícies nas dependências
da ALMT, especialmente banheiros, elevadores, corrimões e maçanetas, bem como adotando providências visando à
renovação da circulação de ar nas dependências da ALMT, com a abertura periódica de janelas em locais com uso de
ar-condicionado.
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Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário e permanecem inalteradas as demais disposições das Resoluções
Administrativas relacionadas ao enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19.

Art. 7º Esta Resolução Administrativa entra em vigor a partir de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

Dep. Max Russi – Presidente

Dep. Eduardo Botelho – 1º Secretário
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