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PORTARIAN° 6.534/2020

 

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, no uso de suas
atribuigdes legais, e, tendo em vista o disposto noincisoII do artigo 45 da “LOM” — LEI
ORGANICA MUNICIPAL, e em consonancia com o artigo 17, inciso VIII| do

REGIMENTO INTERNOdesta Casade Leis,e,

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

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

havendo pacientes comprovadamente contaminados no Estado do Espirito Santo,

CONSIDERANDOasorientagées da Organizagao Mundial de Satide e do Ministério da

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

CONSIDERANDO gravidade clinica da doenga, com complicacgées, internagées e

mortes, a vulnerabilidade da populagao 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 respiratérias gripais, em virtude do surto
de Novo Coronavirus (COVID-19), durante a vigéncia do estado de emergéncia de

saude publica estadual,

CONSIDERANDO no ultimo 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 propagac¢ao desta epidemia;

CONSIDERANDOque desde a data da expedigdo 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¢ao de pessoas,a quetitulo for;

CONSIDERANDOa necessidade de se manter a prestacao dos servicos public 5

analise, deliberagdes, discussdes e votagdes dos projetos de Lei, CE
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Art. 1° Adotar medidas cautelares de prevencao a infecgao e propagacao do Novo

Coronavirus (COVID-19), disciplinando 0 acesso circulagéo de pessoas no ambito da

Camara Municipal de Guarapari, compreendidos Sede, Plenario e Anexo.

Art. 2° No periodo de vigéncia desta Portaria:

I — A Sede e o Anexo da Camara Municipal de Guarapari funcionaraéo das 12h00 as

18h00, até a data de 31 de julho podendo este prazo ser prorrogado em caso de

necessidade.

Il — Os servidores lotados no setor da Taquigrafia estarao autorizados a realizar suas

atividades laborativas em suas residéncias, através de método detrabalhado conhecido

como HomeOffice.

Ill — Até o dia 31 de julho, os servidores publicos 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.

IV — Suspens4opor tempo indeterminado da realizagao das Sessées Ordinarias;

a) Os prazos estipulados no Regimento Interno desta Casa de Leis voltarao a ser

contadosa partir do dia 06/07/2020.

V - Os servidores poder&o realizar suas atividades laborais em regime deteletrabalho,
mediante autorizagao da Diregao Geral.

VI — 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.

Vil — Quandofor designada sesso presencial em carater excepcionalissimo, 0 acesso

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

Vill — As sess6es plenarias continuarao sendo transmitidas pela emissora local de TV,

com no maximotrés profissionais da empresa.

IX -— Em qualquer tempo, podera ser convocada Sess&o Extraordinaria ou

excepcionalmente sess6es ordinarias na forma da Lei Organica do Municipio e do
Regimento Interno da Camara Municipal de Guarapari.

X — Suspens&o de todos os eventos presenciais a serem realizados pelo Poder
Legislativo, tais como palesiras, cursos, reunides, seminarios ou similares, reunides das
Comiss6es Permanentes e Temporarias.

 

XI — Suspensdo de autorizacgdo para participagao de eventos externos para locais on =

houve infeccao por COVID-19, constantes da lista do Ministério da Satide. _



 

. eeec
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Estado do Espirito Santo

Continuacdo da Portaria n° 6.534/2020

XIl — Adogao do 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.

XIll — Para atendimento no Anexo, onde funcionam os Gabinetes dos Vereadores,
ficam determinadas as seguintes medidas:

a) So sera permitida a entrada de 1 (uma) pessoa por vez, por Gabinete.

b) Para entrada e permanéncia no Anexo, bem como na Sede da Camara sera
obrigatorio o uso de mascaras higienizac&o das maos com alcoolapropriado.

c) Na recepg&o do Anexo e da Sede da Camara, poderdo ser atendidos ao mesmo
tempoaté 3 (trés) pessoas respeitando o distanciamento enireelas.

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 C&mara Municipal de Guarapari, sob pena de
responsabilidade.

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

Art. 5° As agdes ou omissées que violem o disposto nesta Portaria sujeitam o autor a
sang6es administrativas, civis e penais.

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor a partir de 01/07/2020.

Art. 7° Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Camara Municipal de Guarapari, 30 de Junho de 2020.

ENIS ananckoeeruvaLno
Presidente da Camara Municipal de Guarapari


