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CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Estado do Espirito Santo

PORTARIA N° 6.442/2020

DISPOESOBRE AADOCAODE
MEDIDASDE PREVENGAOAINFECGAO
E A PROPAGAGAO DO CORONAVIRUS
(COVID-19) NO AMBITO DA CAMARA
MUNICIPALDE GUARAPARI

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, no uso de suas
atribuigdeslegais, e, tendo em vista 0 disposto no incisoII do artigo 45 da “LOM”
— LEI] ORGANICA MUNICIPAL, e em consonancia com o artigo 17, inciso VIII do
REGIMENTOINTERNOdesta CasadeLeis, e,

CONSIDERANDOo surto mundial de Coronavirus (COVID-19), virus de rapida
transmissibilidade, com crescente confirmac&ao de novos casos no Brasil,
também havendo pacientes comprovadamente contaminados no Estado do
Espirito Santo,

CONSIDERANDO a gravidade clinica da doen¢ga, com complicacées,
internagédes e mortes, a vulnerabilidade da populacdo 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),

CONSIDERANDOo disposto na Portaria 036-R, de 16 de marco de 2020, que
estabelece o protocolo clinico para sindromesrespiratorias gripais, em virtude
do surto de Novo Coronavirus (COVID-19), durante a vigéncia do estado de
emergéncia de satide publica estadual,

CONSIDERANDO noUltimo dia 18 de margo que ja foi expedida por essa
Augusta Casa de Leis, ato normativo disciplinando a adoc&o de medidas
cautelares internas preventivas de propaga¢ao desta epidemia;

CONSIDERANDO que desde a data da expedic&o da Portaria supra, houve o
aumento exponencial de registro de casos em nosso estado, o que tem levado
as autoridades das diversas areas da federagao a adotarem medidas mais
rigidas no que se refere a necessidade de impedir a circulagao e aglomeragao -
de pessoas,a quetitulo for; CE
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RESOLVE:

Art. 1° Adotar medidas cautelares de prevengao a infecgcao e propagacao do
Novo Coronavirus (COVID-19), disciplinando 0 acessoe circulagao de pessoas
no ambito da Camara Municipal de Guarapari, compreendidos Sede, Plenario e

Anexo.

Art. 2° No periodo de vigéncia desta Portaria:

| -— Suspensao de todas as atividades administrativas e legislativas
desenvolvidas na sede e no anexo da Camara Municipal, inclusive de

expediente de servidores e parlamentares até a data de 15 de abril.

Il -A Sede da Camara Municipal de Guarapari funcionara somente com seus
servicos essenciais, setor de protocolo e portaria, das 12h00 as 18h00, sendo
vedado o atendimento ao publico, até a data de 15 de abril, podendo esta data
ser prorrogada em caso de necessidade.

Ill - O acesso nas dependéncias da Sedefica restrito apenas a Vereadores e
Servidores da Sede Administrativa com autorizagdo prévia da Diregdo Geral,
sendo vedada a circulagao da populagao nas suas dependéncias.

IV — No periodo de suspensao das atividades da sede e anexo da Camara
Municipal, serao mantidos os servicos de limpeza predial, nos dias e horarios a
serem definidos pela diregao geral.

V — Suspensdopor tempoindeterminado da realizagéo das Sessdes Ordinarias;

VI — Os servidores lotados no Anexo da CMG e nos setores da Assessoria
Legislativa, Comunicagao, Taquigrafia, Procuradoria, Controladoria, Recursos
Humanos, Contabilidade e Patriménio estarao autorizados para realizar suas

atividades laborativas em suas residéncias, através de método de trabalhado
conhecido como HomeOffice.

VII — Os setores de funcionamento excepcional deverao manter as portas e
janelas abertas, para circulagdo de ar nos setores.

Vill - Em qualquer tempo, podera ser convocada Sess&o 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 convoca¢ao.

IX - Suspensao de todos os eventos abertos a serem realizados pelo Poder
Legislativo tais como palestras, cursos, reunides, seminarios ou similares, —_
reunides das Comissdes Permanentes e Temporarias. 62
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X — Suspens@ode autorizagao para participagao de eventos externos para locais
onde houve infeccao por COVID-19, constantes da lista do Ministério da Satide.

XI— Adogao do Protocolo de Isolamento Domiciliar por 14 dias a todos os casos
de sindromes gripais, sem sinais de gravidade, independentemente de
confirmac¢ao laboratorial, definidos em ato médico dentro da rede publica e
privada.

XlII- Os servidores que forem designados para realizar suas atividades
laborativas em regime de Home Office, serao instruidos pelo setor de Recursos

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

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.

Art. 4° Os casos omissos e as diividas suscitadas na aplicagao do disposto
nesta Portaria serao dirimidos pela Presidéncia da Camara Municipal.

Art. 5° As agées ou omissées que violem o disposto nesta Portaria sujeitam o
autor a sangdes administrativas, civis e penais.

Art. 6° Esta Portaria em vigor na data de sua publicacao.

Camara Municipal de Guarapari, 01 de abril de 2020.

ENIS nieromno
Presidente da Camara Municipal de Guarapari


