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CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Estado do Espirito Santo

PORTARIAN° 6.435/2020

 

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, no uso de suas
atribuigdes legais, e, tendo em vista o disposto noinciso II do artigo 45 da “LOM” — LEI

ORGANICA MUNICIPAL, e em consonancia com o artigo 17, inciso VIII do

REGIMENTO INTERNOdesta Casade Leis,e,

CONSIDERANDO o surto mundial de coronavirus (COVID-19), virus de rapida

transmissibilidade, com crescente confirmacao de novos casos no Brasil, também

havendo pacientes comprovadamente contaminados no Estado do Espirito Santo,

CONSIDERANDO gravidade clinica da doenga, com complicac6es, internacées e

mortes, a vulnerabilidade da populag&o e, principalmente, a indisponibilidade de

medidas preventivas como vacinas e tratamentos especificos,

CONSIDERANDOa Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispde sobre

medidas para enfrentamento da emergéncia de satide publica de importancia
internacional decorrente do Novo Coronavirus (COVID-19),

CONSIDERANDOo disposto no Decreto Estadual n° 4593-R, de 13 de marco de 2020,

que declarou estado de Emergéncia em Satide Publica no Estado do Espirito Santo

decorrente do surto do Novo Coronavirus (COVID-19),

CONSIDERANDO o disposto na Portaria 036-R, de 16 de marco de 2020, que

estabelece o protocolo clinico para sindromes respiratorias gripais, em virtude do surto
de Novo Coronavirus (COVID-19), durante a vigéncia do estado de emergéncia de
satide publica estadual,

CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestagcao dos servicos publicos,

analise, deliberagdes, discuss6es e votagées dos projetos de Lei,

RESOLVE:

Art. 1° Adotar medidas cautelares de prevencao a infecgcao e propagagao do Novo

Coronavirus (COVID-19), disciplinando 0 acesso e circulagao de pessoas no ambito da
Camara Municipal de Guarapari, compreendidos Sede, Plenario e Anexo.

Art. 2° No periodo de vigéncia desta Portaria:

| — A Sede e o Anexo da Camara Municipal de Guarapari, funcionara das 12h00 as—.
18h00. ZED
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Il - O acesso nas dependéncias da Sede e no Anexofica restrito apenas a Vereadores e

Servidores, sendo vedadaa circulagao da populagao nas suas dependéncias.

Ill - SuspensAo do acesso e do atendimento ao pliblico em geral na Sede e no Anexo

da Camara Municipal, pelo prazo de 15 (quinze) dias, podendo este prazo ser

prorrogado.

IV — O acesso aos gabinetes parlamentares fica restrito a 1 (um) servidor durante o

horario de expediente, devendo o parlamentar estabelecer uma escala entre os seus

assessores.

V - Aosdiretores, chefes de departamento e chefes de divis4o, em todas as areas de

atuacg4o, fica determinado que estabelegam a escala de servidores que trabalharao na

Sede e no Anexo da Camara Municipal, a fim de nao paralisar as atividades do
Legislativo, respeitando a indicag&o de 1 (um) servidor por setor durante o horario de

expediente.

VI - Os servidores poderao realizar suas atividades laborais em regime de teletrabalho,

mediante autorizacgao da direcao geral.

Vil - Os setores de funcionamento excepcional deverao manter as portas e janelas

abertas, para circulagao de ar nos setores.

VIIl - O acesso ao plenario sera limitado apenas a Vereadores e Servidores do setor
administrativo, essenciais ao funcionamento da Sessao.

IX - As sessées plenarias continuarao sendo transmitidas pela emissora local de TV,
com no maximotrés profissionais da empresa.

X - Em qualquer tempo, podera ser convocada Sess4o Extraordinaria, na forma da Lei

Organica do Municipio e do Regimento Interno da Camara Municipal de Guarapari,
devendo os Vereadores, servidores e prestadores de servigos estarem aptos ao
comparecimento imediato em caso de convocacao.

XI - Suspens&o de todos os eventos abertos a serem realizados pelo PoderLegislativo

tais como palestras, cursos, reunides, seminarios ou similares, reunides das Comissées
Permanentes e Temporarias.

Xil — Suspens&o de autorizagdo para participaga&o de eventos externos para locais onde

houve infecgao por COVID-19, constantes dalista do Ministério da Saude.

XIll — Adocgao do Protocolo de Isolamento Domiciliar por 14 dias a todos os casos de

sindromes gripais, sem sinais de gravidade, independentemente de confirmacao
laboratorial, definidos em ato médico dentro da rede publica e privada.

Art. 3° Compete ao Diretor Geral, cumprir e fazer cumprir, os dispositivos desta
Portaria.

Paragrafo Unico — Cabe ao Diretor dos Gabinetes, naquilo que Ihe couber, e sob a

supervisao do Diretor Geral, cumprir e fazer cumprir, este regulamento nas
dependéncias do Anexo da Camara Municipal de Guarapari, sob pena de .
responsabilidade. cE
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Art. 4° Os casos omissos e as duvidas suscitadas na aplicagao do disposto nesta

Portaria serao dirimidos pela Presidéncia da Camara Municipal.

Art. 5° As acgdes ou omissdes que violem o disposto nesta Portaria sujeitam o autor a

sang6es administrativas, civis e penais.

Art. 6° Esta Portaria em vigor na data de sua publica¢gao.

CamaraMunicipal de Guarapari, 17 de Margo de 2020.

ENIS soarchaCEcavatno
Presidente da Camara Municipal de Guarapari


