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PORTARIA N. 057/2020

Estabe!ece      outras      medidas      tempor5rias      para      o
funcionamento  da  Camara  Municipal  de  Amontada  em
relac5o   a   pandemia   do   virus   Covidll9   na   forma   que
indica.

0   PRESIDENTE   DA  CAMARA   MUNICIPAL   DE  AMONTADA   NO   USO   DE  SUAS  ATRIBUIC6ES

LEGAIS'

CONSIDERANDO  o  estado  de  Calamidade  ptiblica   reconhecido  ao   Municipio  de  Amontada,   em
virtude do cen5rio de enfrentamento a pandemia do novo Corona virus;

CONSIDERANDoque  a  satide  6  direito  de  todos  e  clever  do  Estado,  garantido  mediante  politicas
sociais  e  econ6micas  que  visem  a  redu¢ao  do  risco  de  doen¢a  e  de  outros  agravos  e  ao  acesso
universal  e igualitario as a¢6es e servicos para  sua  promo¢ao,  prote¢ao e recupera¢ao,  na forma do
artigo 196 da Constitui¢5o da Reptiblica;

CONSIDERANDO  que  o  isolamento  social  6  a  principal  medida  de  prote¢ao  no  combate  ao  citado
virus e e o comportamento mais recomendado pelas autoridades competentes;

CONSIDERANDO  a  situa€ao  excepcional  em  que  estamos  vivendo,  a  exigir das autoridades  pilblicas
a¢6es  mais  restritivas  no  sentido  de  barrar  o  avan€o  da  disseminacao  da  doenca,  preservando  a
satide da popula¢ao;

CONSIDERANDO a  necessidade de alinhamento das atividades desta Camara de Vereadores com  as
a¢6es  adotadas  em  nivel  nacional  e  estadual  relativas  a  enfrentamento,  preven¢ao  e  combate  ao
Coronavirus (COVI D-19);

RESOLVE:

Art.  1Q  Manter suspenso  o atendimento ao  ptiblico,  restringindo os trabalhos da  Camara  Municipal
de Amontada  em  sua  sede,  atendendo  apenas  a  prestasao  continuada  do  serviso  ptiblico  em  Suas
atividades essenciais.

Paragrafo  tinico.  Durante  o  periodo  de  que  trata  o  caput,  o  atendimento  ao  ptiblico  devera  ser
realizado   exclusivamente   por  telefone,   por   meio   da   Ouvidoria   Virtual   ou   pelas   redes   sociais
da internet.

Art. 29 Suspender os efeitos do art. 29 e 39 da Portaria n9 026, de 22/06/2018.

Art.   39   Estabelecer,   ate   ulterior   delibera€ao,   o   regime   de   trabalho   presencial   e   mediante
Teletrabalho,  para  as  atividades  da  Camara  Municipal,  visando  garantir  a  continuidade  do  servico

piiblico  prestado  a  sociedade  de  maneira  segura  para  a  satide  e  bern-estar  dos  seus  servidores,
vereadores, colaboradores e da sociedade civil em geral diante da situa€ao de calamidade.
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Art.  49  Fica  determinado  que  as  Sess5es  e  reuni6es  da  Camara  Municipal  de  Amontada,  ser§o
realizadas sem o acesso ptiblico,  podendo ser realizadas por videoconfer€ncia,  por6m  publicadas na
internet e transmitidas pela  Radio.. ficando o video a  disposi€ao de todos  os  interessados em seus
enderecos eletr6nicos.

Art. 59 Proibir a cess§o do  Pr6dio da Camara  Municipal de Amontada para a realiza¢ao de qualquer
evento ou audiencia ptiblica.

Art.  69  Autorizar a  Diretoria  Geral  a  estabelecer  escalas  de trabalho  para  os  servidores  efetivos  e
comissionados do Poder Legislativo, com vistas a dar continuidade aos servi¢os essenciais.

Art.   79-  Determinar  que  todos  os  servidores   da   Camara   Municipal,   prestadores  de  serv`i€os  e
eventuais  colaboradores  a  obede¢am  as  normas  da  Organizac5o  Mundial  de  Sat]de  (OMS),  em
especial:
I. Obrigatoriedade do usa de mascaras de prote¢ao individual durante todo o expediente;
11. utilizac5o de alcool em gel para higienizacao das maos;
Ill.   evitar   a   aglomeragago   de   servidores   em    uma   sala,    mantendo   sempre   que   possivel   o
distanciamento minimo de 1,5 (urn metro e meio) uns dos outros.

Pardgrafo  tinico.   Fica  terminantemente  proibida  a  entrada  de  qualquer  pessoa,  sem  a  uso  de
mascara, no ambito do Poder Legislativo de Amontada.

Art. 89 0s servidores que apresentarem quaisquer dos sintomas relacionados ao Coronavirus (COVID-
19) dever5o imediatamente afastar-se das atividades laborais e comunicar o fato a chefia imediata,
devendo  buscar  o  atendimento  e  tratamento  medico  e  apresentar  a  Diretoria  Geral  o  atestado
medico  para  langamento  no  registro  funcional,  caso  fique  comprovada  a  presenfa  de  qualquer
enfermidade.

Art. 9° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica€ao, surtindo seus efeitos ate o dia 31 de
maio de 2020.

PACO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, EM30 E ABRIL DE  2020.
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