
MUNicrpio DE SOBRAL

C@mara Municipal de Sobral

PORTARIA N° 705/21, de 29 de mareo de 2021.

Reitera   a   suspensao  da   retomada  gradual   as
atividades  presenciais  da  Camara  Municipal  de
Sobral para o periodo de 29 de mango a 04 de abril
de 2021, e da outras providencias.

A  Mesa  Diretora  da  Camara  Municipal  de  Sobral,   no
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  Resolucao  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  SituaQao  de  Emergencia  em  Satlde,
decorrente da COVID-19, decretada pelo Govemo do Estado e Municipio, expedir ato
normativo  regulamentando  hofario,  dias  e  modo  das  Sess6es  Ordinarias,  Tribuna
(inscricao e tempo), bern como o funcionamento da Camara.

CONSIDERANDO  a  necessidade  da  manuten9ao  da  suspensao  da
retomada  gradual  as  atividades  presenciais da  Camara  Municipal  de  Sobral,  com  a
advento dos reiterados DECRETOS MUNICIPAIS,
28 de manap de 2021, onde prorroga a isolamento

tendo como atual o de n° 2.621, de
I rigido no Municipio de Sobral

como  medida  necessaria  para  enfrentamento  da  COVID~19,  bern  como as  medidas
recomendadas,  pelo  Estado  do  Ceara,  de  adogao  do  isolamento  social  rigido  aos
demais   municipios   do   Estado   onde   os   niveis   de   alerta   da   COVID-19   ainda
perTTianceeiTi alti55imos, confoiTne estabelece a Decre(o Estaaual n-. 34.005, ae Z7 ae
marco de 2021  que  prorrogou ,o isofamento social,^rigido em todo§ os municipio§ do
Estado do Ceafa, come medida necessalia para enfro`ntamento da COVID-19;

CONSIDERANDO que desde o inicio da pandemia, a Casa Legislativa
se mantem firme no prop6s.rto de proteger a vida dos Agentes Ptlblicos,  Servidores e
Cidadaos,   buscando,  com  seriedade  e  responsabilidade,  a  adogao  de  medidas
pautadas   em   recomendag6es   dos   especialistas   da   sabde   para   prevenGao   e
enfrentamento a COVID-19;

CONSIDERAND0  o  clever  da  administragao  pt]blica  de  estabelecer
medidas  para  reorganizacao dos  ambientes  laborais,  com  a objetivo  de  reforcar os
cuidados preyentivos e diminuir os  riscos de contagio  no ambiente de trabalho com
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servidores da Camara Municipal de Sobral.

RESOLVE:

Art. 1° Fica mantida a suspensao das regras minimas a retomada dos
serviaps presenciais de mode gradual e sistematizado no ambito do Poder Legislativo
do Municipio de Sobral, de 29 de marap a   04 de abril de 2021, na forma e condie6es
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desta Portaria.

Art. 2° Permanece a ingre§§o restrito de qualquer pessoa no recinto da
Camara Municipal de Sobral devendo se dar somente com autorizaeao da presidencia,
desde  que,  com  a  utilizagao  continua  de  mascara,  sendo  permitidas  as  de  tecido,
higienizaEao  das   maos,   na  entrada,   com   alcool   70%   lNPM,   e   demais   medidas
pertinentes  a  preveneao  e  combate  do  Coronavirus  (SARS-CoV-2),  disponibilizado
pelo Poder Legi§lativo.

Paragrafo Onico, a acesso as dependencias da Casa Legislative sera
restrito  somente aos vereadores  e  servidores,  com  a devida  identificaeao funcional,
escalados  por  departamento  indispensaveis  ao  funcionamento  minima  do   Poder
Legislativo  destinados  as  medidas  urgentes  a  tim  de  nao  deixar  a  Camara  sem
funcionamento.

Art. 3° Todos os servidores da Camara trabalharao em "Home Office",
com  exceeao  dos  servidores  dos  Departamentos  de  Cqutabilidade,   Legislativo  e
Recursos    Humano   e   Comiss6es   que   ficarao   `Sobreavi-so   para   compan
presencialmente    nos     respectives    departamentos    quando    indispensavei
funcionamento  dos  mesmos,  conforme
artigo anterior.

termos  constantes no  Pafagrafo  LJnico do

§1®  Oe  trabalhgs  pqr  mEio  remote  e/ou  predencial,  quanao  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
tamb6m convocar e escalonar servidores, ressalvados aqueles que se encontram nos
grupos de riscos ou acometidos de 02 (dais) ou mais sintomas da COVID  conforme as
orientag6es do Ministerio da Sadde e Secretaria Estadual e Municipal de Satlde, terao
o direito de trabalhar em Home office.                            (

§2° 0 Protoco[o da Camara continua fa suspenso durante o periodo de
29  de  marpe  a  04  de  abril,  enquanto  durar  os  efeitos  da  presente  Portaria,  com
excecao dos Votos de Pesar,  Projetos de lndicagao.  Projetos de Lei e Emendas dos
Vereadores que serao protocolados nas segundas e'tercas feiras de 08:00 as 12:00 e
enviados pelo SISLEG:

: Gerardo Cris
Plenirio: End.:
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urgencia,  podem ser protocoladas em dias dteis, desde que previamente comunicada
ao Departamento Legislativo para que este viabilize o protocolo.

Art. 4° Durante a vigencia da presente Portaria as Sess6es Ordinarias
do Legislativo realizar-se-ao por videoconferencia.

§1°  As   se§§6es   ordinarias   durante   a   periodo   regulamentado   pela
presente Portaria retornarao ao inicio as 17:00, com duraeao de no maximo 2 (duas)
horas, pemanecendo a serem realizadas todas as segundas e tercas feiras, salvo em
caso de  urgencia,  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 rede mundial
de computadores, bern coma realizar as respectivas sess6es.

§2®  As  sess6es  da   Camara  serao   pdblicas.   salvo  deliberacao  em
contfario,   transmitidas   pela   Internet,   salvo   quando   ceorrer   motivo   relevante   de
preservacao  do  decoro  panamentar  ou  motivo  de  relevante  interesse  do  Poder
Legislativo.

§3° As sess6es s6 poderao ser abertas com a presence de, no minimo,
1/3 (urn tergo) dos membros da Camara,

a)  Con§iderar-§e+a  presente  a  Sessao  o  Vereador  que  registrar  §ua
presence, seja presencial ou via internet, ate o inicio da Ordem do Dia.

b)  0  Vereador podefa
sadde ou para
ao Preside Sessao.

Art.  5°  Em
pare fazer uao da tribuna, conf. F`egimento lnterno,
minutos para cada urn.

justificando  moti.y`o  de
comunique de im

04  (quatro)  vere
maximo cle 15 {quinz€)

Pafagrafo  Unico  0  vereador  que  duiser  fazer  uso  da  tribuna  se
inscrevefa pelo Sistema SISLEG de 08:00 as 15:00 do dia da Sessao, prevalecendo a
inscrieao par ordem cronol6gica do registro.

Art.  6°  Fica facultado aos  respectivos  Presidentes  das  Comiss6es  a
realizagao  por videoconferencia das  reuni6es das  Comiss6es e Audiencias  Pdblicas
designadas por estas, entretanto, os demais atos ou procedimentos que demandarem
mais de ties pessoas em urn s6 ambiente fica sob a responsabilidade da Presidencia
da Camara decidir.
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estao terminantemente proibidos, bern como o acesso aos respectivos departamentos
da  Casa e  gabinetes dos vereadores,  com  excecao dos  mensageiros oriundos dos
demais Poderes (Exeoutivo e Judiciario),  correios e fornecedores de bens e serviaps
que  deverao  estar  portando  instrumentos  de  prevencao  e  combate  a  COV[D-19,
podendo, ainda, ser oferecidas e tomadas medidas de higienizaeao pela Camara.

Art.  8° A  Camara  tefa  atendimento  ao  pt]blico  extemo  por  meio  dos
canais digitais (ex. telefone, correios eletr6nicos, site, entre outros).

Art. 9° Esta Portaria entrara em vigor na data de sua pub a, com


