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CAMARAMUNICIPAL DE GUARAPARI

Estado do Espirito Santo

PORTARIA N° 7.110/2021

 

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

REGIMENTO INTERNOdesta CasadeLeis, e,

CONSIDERANDOa Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que disp6e sobre

medidas para enfrentamento da emergéncia de satide publica de importancia

internacional decorrente do Coronavirus - COVID-19;

CONSIDERANDOa gravidadeclinica da doenga, com complicagées,internagdes e

mortes, a vulnerabilidade da populacgao e, principalmente, a indisponibilidade de

medidas preventivas comovacinas e tratamentos especificos;

CONSIDERANDOo disposto no Decreto Estadual n° 4593-R,0 de 13 de marco de

2020, que declarou estado de Emergéncia em Saude Publica no Estado do Espirito

Santo decorrente do surto do COVID-19;

CONSIDERANDOo disposto no Decreto Estadual n° 1212-S, de 29 de setembro de

2020, que declarou o estado de calamidade publica no estado do Espirito Santo

decorrente de desastre natural classificado como grupo bioldgico/epidemias e tipo

doengas infecciosas virais (COBRADE 1.5.1.10) conforme Instrugao Normativa n°

02/2016, do Ministério da Integracao Nacional;

CONSIDERANDOo disposto na Portaria Conjunta 036-R, de 16 de margo de 2020,

que estabelece o protocoloclinico para sindromesrespiratorias gripais, em virtude do

surto de COVID-19, durante a vigéncia do estado de emergéncia de satide publica

estadual;

CONSIDERANDO aque, entretanto, a pandemia causada pelo COVID-19 e declarada

pela Organizagao Mundial de Satide — OMSpersiste;

CONSIDERANDOo recente agravamento da pandemia do COVID-19, em todo pais

e em especial no Estado do Espirito Santo;

CONSIDERANDOo recente anuncio pelo Poder Executivo Estadual, e replicado pelo

Poder Executivo Municipal, sobre a necessidade de adocao de medidas mais

restritivas para evitar o colapso do sistema de saude;
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CONSIDERANDOo disposto no Decreto Estadual n° 4859-R, de 17 de 03 deabril de

2021, que dispde sobre medidas qualificadas para o enfrentamento da emergéncia de

satide publica decorrente do COVID-19 nos Municipios do Estado do Espirito Santo

classificados no risco extremo;

CONSIDERANDOqueo Governador do Estado do Espirito Santo, Exmo. Sr. Renato

Casagrande,divulgou no dia 21 de maio de 2021, 0 56° mapa derisco Covid-19, que

tera vigéncia a partir desta segunda-feira, dia 24 de maio de 2021, permanecendo o

municipio de Guarapari no Risco Alto;

CONSIDERANDOa necessidade de se diminuir a circulagao e a aglomeracao de

pessoas, de modo a conter a disseminacao do virus no estado e, assim, evitar

colapso do sistema de satide;

CONSIDERANDOa necessidade de se manter a prestagao dos servigos publicos,

sem esquecerde zelar pela satide dos servidores e municipes,

Art. 1° Adotar novas medidas cautelares extraordinarias para o enfrentamento da

emergéncia de satide publica de prevengao a infecgao e propagagao do COVID-19,

disciplinando o acesso e circulagéo de pessoas no ambito da Camara Municipal de

Guarapari, compreendidos Sede e Anexo.

Art. 2° No periodo de vigéncia desta Portaria:

| - A Sede e o Anexo da Camara Municipal de Guarapari funcionarao, do dia 24/05 a

30/05/2021, sendo vedado o atendimento ao publico, exceto por agendamentoe para

a protocolizagao de documentos nos seguintes horarios:

a) Sede - das 08h00 as 18h00;

b) Anexo - das 12h00 as 18h00.

§ 1° - Aos Diretores; Procurador Geral; Controlador Geral; Secretario Legislativo e;

Chefes de Divisao, fica determinado que estabelegam escala de servidores que

exercerao suas atividades laborativas na Sede da Camara Municipal de Guarapari,

respeitando-se a indicagaéo de 01 (um) servidor por setor durante o horario de seu

expediente.

§ 2° - Os demais servidores realizarao suas atividades em suas residéncias de forma

remota,a critério da chefia imediata.

ll - Para atendimento no Anexo, onde funcionam os Gabinetes dos Vereadores,fica

permitida a entrada de 1 (uma) pessoa porvez, por Gabinete.
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lll - O acesso nas dependéncias da Sede e no anexo, fica restrito apenas a

Vereadores e Servidores lotados na Sede (conforme escala), sendo vedada a

circulagao da populagao nas suas dependéncias.

IV - Para acesso a sede,plenario e anexo da Camara Municipal de Guarapari, sera

exigida a medigdéo de temperaturas dos ingressantes, sendo indispensavel a

descontaminacao de maos, com utilizagao de alcool 70°,e a utilizagao de mascaras,

além de outras medidas sanitarias eventualmente necessarias.

V - Os setores deverao manterasportase janelas abertas, para circulagao de ar.

VI - As sessées ordinarias e extraordinarias serao realizadas de maneira hibrida,

simultaneamente de modo presencial (Plenario) e virtual, visando atender aos

vereadores que pertencerem ao grupo de maiorrisco de contagio, sendo vedada a

presenga do plblico externo, uma vez que as mesmasseraotransmitidas pela TV

Local e redes sociais (facebook e youtube);

Vil - As audiéncias publicas, palestras, cursos, reunides (em especial das Comiss6es

Permanentes), seminarios ou similares, deverao ser realizadas na metodologiavirtual

ou presencial com no maximo 15 (quinze) pessoas, desde que seja respeitado o

distanciamento entreelas.

Art. 3° Compete a Direcdo Geral, cumprir e fazer cumprir, os dispositivos desta

Portaria.

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

superviséo 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 duvidas suscitadas na aplicagao do disposto nesta

Portaria serao sanadospela Presidéncia da Camara Municipal.

Art. 5° As agées ou omissées que violem o disposto nesta Portaria sujeitam o autor a

sangées administrativas, civis e penais.

Art. 6° Esta Portaria entrara em vigor no dia de sua publicagao, revogando-se todas

as disposigées em contrario.

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

Guarapari/ES, 23 de maio de 2021.

  

Presidente da Camara Municipal de Guarapari


