
MUNIciplo  DE S0BRAL

Camara Municipal de Sobral

PORTARIA N° 723/21, de 27 de julho de 2021.

Retoma   as   atividades   presenciais   gradativamente
mantendo   medidas   preventivas   de   seguraneas   a
Camara Municipal de Sobral pelo periodo de 02 a 30
de agosto de 2021, e da outras providencias.

A  Mesa  Diretora  da  Camara  Municipal  de  Sobral,  no  uso  de  suas
atribuie6es legais,  representado pelo Sr.  Presidente, fundamentada pelos incisos VIIl
do art.  37 e art.  55 da Lei Organica do Municipio;  art.15,  inciso  I  c/c art.107,  §2° do
Regimento lnterno, vein, apresentar o seguinte:

CONSIDERANDO  disposieao  contida  na  Resolueao  n°  154,  de  22  de
fevereiro de 2021  da Camara Municipal de Sobral no tocante ao Art.12 que, autoriza a
Mesa  Diretora  da  Camara.  enquanto  durar  a  SituaGao  de  Emergencia  em  Satlde,
decorrente da COVID-19, decretada pelo Governo do Estado e Municipio, expedir ato
normativo  regulamentando  hofario.  dias  e  modo  das  Sess6es  Ordinariast  Tribuna
(inscrigao e tempo), bern come a funcionamento da Camara,

CONSIDERANDO    a    necessidade    de    continuidade    de    medida§
preventivas   para   retomar   gradualmente   as   atividades   presenciais   da   Camara
Municipal   de   Sobral,   acompanhando   os   DECRETOS   MUNICIPAIS,   flexibilizando
moderadamente  medidas  para  evitar  aglomerae6e§  de  pe§§oa§  no  ambiente  de
trabalho no ambito do Poder Legislativo como   combate a COVID-19 no Municipio de
Sobral;    conforme    estabeleceu    os    DECRETOS    ESTADUAIS,     que    autorizou
gradualmente  as    medidas  de  isolamento  nos  munictpios  cearenses  com  inicio  da
liberaeao das atividades econ6micas;

CONSIDERANDO que desde a inicio da pandemia, a Casa Legislativa
se mant6m firme no prop6sito de proteger a vida dos Agentes Pdblicos, Servidores e
Cidadaos,   buscando,   com   seriedade  e   responsabilidade,   a  adoQao  de   medidas
pautadas   em   recomendae6es   dos   especialistas   da   sadde   para   preveneao   e
enfrentamento a COVID-19;

CONSIDERANDO  a  clever  da  administraeao  ptlblica  de  estabelecer
medidas  para  reorganizaeao dos ambientes  laborais,  com  o objetivo  de  refongar os
cuidados  preventivos e diminuir os  riscos de  contagio  no  ambiente  de trabalho  com
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cuidados basicos que visam proteger a satlde e garantir a bern estar dos vereadores e
servidores da Camara Municipal de Sobral;

CONSIDERANDO a tendencia de redueao dos dados epidemiol6gicos e
assistenciais  relativos a Covid-19 verificada,  ainda,  a queda de casos  no  recinto da
Camara  entre Vereadores  e  servidores,  nao obstante  o  cenario  da  pandemia  ainda
inspire cuidados e prudencia;

CONSIDERANDO que, diante do cenario apresentado na atualidade, ha
condiG6es de retomar a continuidade ao processo gradual de liberagao das atividades
do Poder Legislativo de Sobral;

RESOLVE:

Art, 1° Retoma de forma gradual e sistematica os serviaps presenciais
no ambito do Poder Legislativo do Municipio de Sobral, de 02 a 30 de agosto de 2021,
na forma e condig6es desta Portaria.

Art.  20  a   ingresso   de   pes§oas  estranhas   no   recinto  da   Camara
Municipal  de  §obral  fica  restrito  a  autorizagao  do  vereador  para  os  respectivo§
gabinetes,  e  a  30%  ao§  demai§    departamento§  ap6§  identificaEao  do  Ptlblico  na
portaria do prfedio, devendo estar de forma livre a ingresso de vereadores e servidores
da Caca, desde que, todos com a utilizagao continua de mascara, sendo permitidas as
de  tecido,  higienizaeao  das  maos,  na  entrada,  com  alcool  70%  lNPM,  e  demais
medidas   perfinentes   a   preveneao   e   combate   do   Coronavirus   (SARS-CoV-2),
disponibilizado pelo Poder Legislativo.

Art.  3°  Os servidores da Camara que estiverem  no grupo de  risco a
COVID-19,   acometidos   de   02   (dais)   ou   mais   sintomas  da   COVID   conforme  as
orientae6es  do  Ministerio  da  Satlde  e  Secretaria  Estadual  e  Municipal  de  Satide,
impedidos de tomarem a vacina, ou nao completado a segunda dose, bern como nao
poderem comparecer ao recinto da camara, trabalharao em "Home OfficeJ'.

Pafagrafo   Onico.   Os  trabalhos   par   meio   remoto   e/ou   presencial,
quando   este   for   essencial    ao   funcionamento   do    6rgao,    continuarao    sendo
administrados pelos ocupantes de cargos de diregao e chefia dos departamentos da
Camara, a quem cabe tambem convocar e escalonar servidores, ressalvados aqueles
que se encontram nos grupos de riscos.

Art. 40  0  expediente da Camara  do dia  02 a  30  de agosto sera  nas
Segundas e Tercas-Feiras de 08:00 as 18:00 e nas Quartas, Quintas e Sextas-Feiras
de 08:00 as 14:00.
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§  1°.  0  Protocolo  funcionafa  das  08:00  as  17:00  nas  Segundas  e
Tengas-Feira§  e  de  08:00  as  13:00  has  Quartas,  Quintas  e  Sextas-Feiras  de forma
virtual ou presencial pelo SISLEG, nos termos da presente Portaria;

§ 2°. As mat6ria para compor a Pauta nos dias de segundas   e tereas
feiras devefao ser encaminhadas ao protocolo ate a§ 10:30 do dia da sessao, devendo
a respectiva Pauta ser divulgada as 11 :30.

§  3°.  Os  servidores  c]o  servigos  gerais  tern  expedientes  de  07:00  as
13:00, ou, conforme determinacao da autoridade competente imediata.

Art. 50 Durante a vigencia da presente Portaria as Sess6es Ordinarias
do Legislativo retomafao de forma presencial.

§1° As sess6es ordinarias retornarao ao periodo regimental tendo inicio
as   17:00,  com  duragao  de  no  maximo  2  (duas)  horas,   permanecendo  a  serem
realizadas   todas   as   segunda§   e   tercas   feiras,   salvo   em   case   de   urgencia,
ungentissima,     que     tratar     de     materias     essenciais     ao     enfrentamento     do
Coronaviru§/COVID-19,   podendo   ser   convocadas   para   Sessao   Extraordinaria   a
qualquer hora e dia pelo Prefeito e/ou Presidente da Camara atraves da rede mundial
de computadores, ben coma realizar as respectivas sess6es.

§2°  As  sess6es  da  Camara  serao  ptlblicas,   salvo  deliberaeao  em
contfario,   transmitidas   pela   lntemet.   salvo   quando   ocorrer   motivo   relevante   de
preservaeao  do  decoro  parlamentar  ou  motivo  de  relevante  interesse  do  Poder
Legislativo.

§3° As sess6es s6 poderfo ser abeftas com a presence de, no minimo,
1/3 (urn tereo) dos membros da Camara.

a)  Considerar-se-a  presente  a  Sessao  o  Vereador  que  registrar  sua
presenga, seja presencial ou via internet, ate o inicio da Ordem do Dia.

b)  0  Vereador podefa  ausentar-se  da  Sessao,  justificando  motivo de
sadde ou para desempenhar funeao parlamentar,  desde que comunique de imediato
ao Presidente da Sessao.

Art. 6° Em dia de Sessao Ordinaria as inscrie6es dos vereadores para
fazer uso da tribuna tefao inicio as 08:00 e encerrarao as 15:00 de forma hibrida (via
internet ou presencial), respeitada a ordem cronol6gica de inscrieao.
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§1° Em cada sessao podefao se inscrever 04 (quatro) vereadores para
fazer uso da tribuna,  conf.  Regimento  lnterno,  com tempo maximo de cada  uma  na
forma presencial de 25 minutos.

§2° 0 acesso ao Plenario 05 de Julho em dia de Sess6es sefa restrito
a 300/o da capacidade para a pdblico em geral, estando liberado para os Vereadores,
Servidores e Profissionais da lmprensa.

Art.  7°  Fica  facultado  aos  respectivos  Presidentes  das  Comiss6es  a
realhaeao  por videoconfepencia das  reuni6es das Comiss6es e Audiencias Pdblicas
designadas por estas.

Art.  8°  Audiencias  Pdblicas,  Sess6es  Especiais  e  demais  atos  e/ou
procedimentos que demandarem mais de tres pessoas em urn s6 ambiente fica sob a
deliberaeao do Plenario quando regulamentado pelo Regimento lnterno.

Art. 9° Os atendimentos ao ptlblico, no pfedio da Camara Municipal que
ultrapassarem  a  capacidade  de  50%  estao  teminantemente  prQibidos  devendo  o
pdblico,  vereadores  e  servidores  estarem  portando  instrumentos  de  prevencao  e
combate   a   COVID-19,   podendo,   ainda,   ser  oferecidas   e  tomadas   medidas   de
higienizaeao pela Camara.

Art.  10  A  Cfmara tefa  atendimento ao  pdblico  externo  par  meio  dos
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