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CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Estado do Espirito Santo

PORTARIA N° 6.438/2020

DISPOESOBREA ALTERACAODE
DISPOSITIVOS DA PORTARIA N°.
6.435/2020, QUE DISPOE SOBRE A
ADOGAO DE MEDIDAS DE PREVENGAO A
INFECCAO. E A PROPAGACAO DO
CORONAVIRUS (COVID-19) NO AMBITO DA
CAMARAMUNICIPALDEGUARAPARI

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

ORGANICA MUNICIPAL, € em consonancia com o artigo 17, inciso VIII do
REGIMENTO INTERNOdesta Casa deLeis,e,

CONSIDERANDOasorientagédes da Organizag&o Mundial de Satide e do Ministério da

Saude referentes ao combate ao COVID-19, conhecido popularmente como
coronavirus,

CONSIDERANDOnoUltimo dia 18 de margo que ja foi expedida por essa Augusta

Casa de Leis, ato normativo disciplinando a adog&o de medidas cautelares internas
preventivas de propagacao desta epidemia;

CONSIDERANDO que desde a data da expedicao da Portaria supra, houve o aumento

exponencial de registro de casos em nosso estado, o que tem levado as autoridades

das diversas areas da federacao a adotarem medidas mais rigidas no que se refere a
necessidade de impedir a circulagao e aglomerac&o de pessoas,a quetitulo for;

RESOLVE:

Art. 1° Fica alterado o artigo 2° e seus incisos da Portaria n° 6.435/2020 que passara a

viger sob a seguinte redacao:

Art. 2° No periodo de vigéncia desta Portaria:

| - A Sede da Camara Municipal de Guarapari funcionara das 12h00 as 18h00,
sendo vedado o atendimento ao publico, até a data de 31 de marco, podendo
este prazo ser prorrogado em caso de necessidade

Il - O acesso nas dependéncias da Sedefica restrito apenas a Vereadores e

Servidores lotados na sede, sendo vedadaa circulagdo da populacdo nas suas
dependéncias. LB
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CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Estado do Espirito Santo
Ill - Suspens&o de todas as atividades desenvolvidas no Anexo da Camara
Municipal, inclusive de expediente de servidores e parlamentares até a data de

31 de marco, podendoeste prazo ser prorrogado em caso de necessidade.

IV - No periodo de suspens&o das atividades do anexo da Camara Municipal,
somente sera mantida o servico de limpeza predial, nos dias e horarios a serem

definidos pela diregao geral.

V - Suspens&o por tempo indeterminado da realizagao das Sessées Ordinarias;

VI - Os servidores lotados nos setores da Assessoria Legislativa, Comunicacdo e

Taquigrafia estarao autorizados para realizar suas atividades laborativas em
suas residéncias, através de método de trabalhado conhecido como Home
Office.

Vil - Até o dia 31 de marco, os servidores ptblicos com 60 (sessenta) anos

completos ou mais, por pertencerem ao grupo de maior risco de contagio, serao
liberados de suas atividades, e, quando possivel, farao essas atividades através
do teletrabalho.

Vill - Aos diretores, chefes de departamento e chefes de divisdo dos demais
setores, fica determinado que estabelecam a escala de servidores que
trabalharaéo na sede da Camara Municipal, a fim de nao paralisar as atividades
administrativas, respeitando-se a indicag&o de 1 (um) servidor por setor durante
o horario de expediente.

IX - Os demais servidores também poder&orealizar suas atividades laborais em
regime de Home Office, mediante autorizacdo da Direcdo Geral.

X - Os setores de funcionamento excepcional deverdo manter as portas e
janelas abertas, para circulacao de ar nos setores.

XI - 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 servicos
estarem aptos ao comparecimento imediato em caso de convocacao.

XIl - Suspensdo de todos os eventos abertos a serem realizados pelo Poder
Legislativo tais como palestras, cursos, reunides, semindrios ou similares,
reunides das Comissées Permanentes e Temporarias.

Xlll - Suspens&o de autorizagdo para participacao de eventos externos para
locais onde houve infecgao por COVID-19, constantes da lista do Ministério da
Satide.

XIV - Adog&odo Protocolo de Isolamento Domiciliar por 14 dias a todos os casos
de sindromes gripais, sem sinais de gravidade, independentemente de
confirmagao laboratorial, definidos em ato médico dentro da rede publica e
privada. os
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XV - Os servidores que forem designados para realizar suas atividades

laborativas em regime de HomeOffice, serao instruidos pelo setor de Recursos

Humanos a se manterem em suas residéncias no horario compreendido de sua
jornadadiaria.

Art. 2° Permaneceminalterados os demais artigos da Portaria n° 6.435/2020

Art. 3° Esta Portaria em vigor na data de sua publicagao, revogando-se em especial o
artigo 2° e seusincisos da Portaria n° 6.435/2020.

Camara Municipal de Guarapari, 20 de Marco de 2020.

ENISee
Presidente da Camara Municipal de Guarapari


