
MUNIcipIO DE SOBRAL

Cdmara Municipal de Sobral
PORTARIA N° e98/21, d® 01 d¢ marco d® 2021.

Ivlantem   a  suspensao  da   retomada   gradual  as
atividades  presenciais  da  Camara  Municipal  de
Sobral pars o primeiro periodo ]egislaGvo de 2021,
e da outras providencias.

A  Mesa  Diretora  da  Camara  Municipal  de  Sobral,   no  uso  de  suas
atribuicdes legais,  representado  pelo Sr.  Presidente, fundamentada  pelos incisos VIIl
do art.  37 e art.  55 da Lei  Organica do Municipio:  art.15,  incjso  I  c/c art.107,  §2° do
Regimento lntemo. vein. apre§entar a seguinte:

CONSIDEIIANDO  a  neoaesidade  da  manutencao  da  suspensao  da
retomada  gradual  as  atividades  presenciais  da  Camara  Municipal  de  Sobral  pare  o
primeiro periodo legislativo de 2021 ;

CONSIDEIIANDO a expedigao do Decreto Municipal n° 2.603, de 27 de
fevereiro  de  2021,  que  estabelece  novas  medidas  direcionadas  a  preveneao  da
disseminagao  da  covid-19  em  acordo  Com  as  diretrizes  estabelecidas  no  Decreto
Estadual  n°  33.955,  de 26  de fevereiro de  2021,  que  prorroga a  parur do  dia  27  de
fevereiro  de  2021,  no  Municipio  de  Sobral,  o  Estado  de  Emerg6ncja,  bern  como  as
medidas  de  isolamento  social  previ8ta9  no  Decreto  Estadual  n°  33.519,  de  19  de
mango  de  2020,  e  suas  arterac6es  posteriores,  hem  como  no  Decreto  Municipal  n°
2.386 de 29 de marap de 2020 e suas alterag6es, tudo 8em prejuizo da observaBE!g
ao disposto nos Decretos;

CONSIDERANDO a disposto no Decreto n° 33.936,  de 17 de fevereiro
e   2021,   que   prorroga   o   isolamento   social   e   estabelece   medidas   preventivas
irecjonadas  a  evitar a  disseminaeao  da  covid-19,  no  Estado  do  Ceafa,  e,  Decreto

n°2.575,  de  18  de fevereiro de  2021,  que estabelece  novas  medidas direcionadas a
preven9ao da disseminaeao da covid-19 em acordo com as diretrizes estabelecidas no
decreto estadual n° 33.936, de 17 de fevereiro de 2021 ;

CONSIDERANDO a seriedade e o comprometimento com que o Estado
o   Municipio   vim   pautando,   suas   respectivas   posturas   no   enfrentamento   da

andemia   deede  o  in(cio   em   seus  territ6rios,   sempre  primando   pela   adogao  de`medidas  alinnadas  as  recomendap6es,  relat6rios  e  dados  tecnicos  das  equipes  de

sadde,  todas,   inclusive,   respaldadas  pelo  Comite  Estadual  de  Enfrentamento  da
COVID19;
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MUNIcfpIO DE SOBRAL

CGmara Municipal de Sobral
CONSIDERANDO que, desde o inicio da pandemia, a Casa Legislativa

se mantem firme no prop6s.rto de proteger a vida dos Agentes Pt]blicos,  Servidores e
Cidadaos,   buscando,   com   seriedade  e   responcabilidade.   a   adocao   de   medidas
pautadas   em   recomendae6es   dos   especialistas   da   sadde   para   preveneao   e
enfrentamento a COVID-19;

CONSIDERANDO  a  clever  da  administracao  pdblica  de  estabelecer
medidas  para  reorganizapao  dos  ambientes  laborais,  com  o  objetivo  de  refongar os
cuidados  preventivo§  e diminuir os  ri§cos  de confagio  no  ambiente  de trabalho  com
cuidados basicos que visam proteger a sadde e garantir a ben estar dos vereadores e
servidores da Camara Municipal de Sobral.

iF
E!E

RESOLVE:

Art.  1° Fica mantida a suspensao das regras minimas a  retomada dos
services presenciais de modo gradual e sistematizado no ambito do Poder Legislativo
do  Municipio  de  Sobral,  ate  a  dia  07  do  coiTente  mss,  na forma  e  condicdes  clesta
Portaria.

Art. 2° Permanece a ingresso de qualquer pes8oa no recinto da Camara
Municipal  de  Sobral  somente  com  autorizaEao  da  pre§idencia,  desde  que,  com  a
utilizaeao continua de mascara] sendo permitida§ as de teeido, higienizacao das maos,
na  entrada,  com  6Icool  70%  INPM,  e  demais  medidas  pertinentes  a  prevencao  e
combate do coronavirus (SAF3S-CoV-2), disponibll]zado pelo peter Legislative.        r=`L`

Pafagrafo Onico. 0 acesso as dependeiicias da Casa Legislativa sejE9
restrito   aos   vereadores   e   urn   assessor/servidor   escalado   por   departamento   e'

binetes, sendo estes com a devida identificagao functonal.

Art. 3° 0 hofario de expediente da Camara Municipal de Sobral de    01
07  de  mafipo  de  2021  sera  das  081`  as  14h    nas  segundas  e  terpes  feiras;  nas

quartas, quintas e se>ctas feiras a expediente sera de 08:00 as 13:00 para os seguintes
Departamentos:    Contabi[idade,     Legislativo    e    Reoursos    Humano.    Os    demais
departamentos, servieos e gabinetes ficafao home office.

§1°  Os  trabalhos  por  meio  remoto  e/ou  presencial,  quando  este  for
ssencial   ao   funcionamento   do   6rgao,   continuarfro   sendo   administrados   pelos
cupantes de cargos de direeao e chefia dos departamentos da Camara, a quem cabe

tambem convocar e escalonar servidores, ressalvados aqueles que se encontram nos
grupos  de  riscos  ou  acometidos  de  2  ou  mais  sintomas  da  COVID    conforme  as
orientae6es do Minist6rio da Sadde e Seeretaria Estadual e Municipal de Sadde. terao
o direito de trabalhar em Home Office.
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MUNIcfpIO DE SOBRAL

CGmara Municipal de Sobral
§2°  As  proposituras  dos  Srs.  Vereadores  deverao  ser  prctocoladas

segunda e terca feira nos horarios compreendidos de 08:00 as 14:00, enquanto durar
os  efeitos   da   presente  Portaria,   com  exceeao  dos   Projetos  oriundos  do   Poder
Executivo.

Art. 4° Durante a vigencia da  presente Portaria as  Sessbes Ordinarias
do Legislativo realizar-se-ao pot videoconferencia.

§1°  As   sess6es   ordinarias   durante   a   periodo   regulamentado   pela
presente  Portaria terao  inicio as  11:00,  com  duragao de  no  maximo  2  (duas)  horas,
permanecendo a serem realizadas todas as segundas e tereas feiras, salvo em caso
de  urgenda,  urgentissima,  que  tratar  de  materias  essenciais  ao  enfrentamento  do
Coronavirus/COVID-19,   podendo   ser   convocadas   para   Sessao   Extraordinaria   a
qualquer hora e dia pelo Prefeito e/ou Presidente da Camara atrav6s da rode mundial
de computadores, bern como realizar as respectivas sessdes.

§2°  As  sessoes  cla   Camara  serao  pdblicas,   salvo  deliberaeao  em
contfano,   trangmiticlas   pela   lnternet,   salvo   quando   coorrer   motivo   relevante   de

preservagao  do  decoro  pariamentar  ou   motivo  de   relevante  interesse  do  Poder
Legi§lativo-

§3° As sessdes s6 poderao ser abertas com a presenea de, no minimo,
1/3 (urn terap) dos membros da Camara.

a)  Considerar-se-a  p[esente  a  Seesao  o  Vereador  que  registrar  sua
presenga, seja presencial ou via internet, ate o inicjo da Ordem do Dia.

b)  0  Vereador podera` ausentar-se  da  Sessao,  justificando  motivo in
cadde ou  pare desempenhar fune5o parlamentar,  desde que comunique de imediato`

Presidents da Seseao.

Art.  5°  Em cada sessao poderao  se inscrever 04  (quatro) vereadores
ra fazer uso da tribuna, conf. Regimento lntemo, com tempo maximo de 15 (quinze)
inutos para cada urn.

Pafagrafo  Unico  0  vereador  que  quiser  fazer  usa  da  tribuna  se
screvefa pnesencialmente no Departamento Legislativo de 08:00 as 10:00 do dia da
essao, prevalecendo a inscrieao par ordem cronol6gica do registro.

Art.  6°  Fica  facultado  aos  respectivos  Presidentes  das  Comiss6es  a
realizacao  pot videoconfenencia  das  reuni6es  das  Comiss6es e Audiencias  Pdblicas
designadas por estas, entretanto, os demais atos ou procedimentos que demandarem
mais de tres pessoas em urn s6 ambiente fica sob a responsabilidade da Presidencta
da Camara decidir,
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Art.  70  No  Paap  da  Camara  Municipal  de  Sobral  onde  se  encontra  o

Plenario  05  de  Julho  s6  poderao  ter  acesso  os  vereadores  e  urn  assessor,  que
optarem em  participar das sees6es presenciais e os funcionarios responsaveis pelos
serviaps essenciais a realizagao e gravaeao das sess6es.

Art.  8° Os atendimentos ao  pdblico,  nos predios da Camara  Munidpal
estao terminantemente proibidos, bern como o acesso aos respectivos departamentos
da  Casa e  gabinetes  dos vereadores,  com  exceeao dos  mensageiros oriundos  dos
demais  Poderes (Executivo e Judiciario),  correios e fomecedores de bens e servieos
que  deverao  estar  portando  instrumentos  de  prevencao  e  combate  a  COVIDL19,
podendo, ainda, ser oferecidas e tomadas medidas de higienizacao pela Camara,

Art.  9°  A  Camara  tefa  atendimento  ao  pdblioo  extemo  por  meio  dos
canais digitais (ex. telefone, correios eletr6nicos, site, entre outros).
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