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ATOS DA PRESIDÊNCIA 

 

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 080/2020  

 

Dispõe sobre a nova etapa de retomada parcial de serviços presenciais no âmbito da Câmara Municipal 

de Vitória - CMV, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo Coronavírus - 

Covid-19 e dá outras providências.  

 

A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, no exercício de suas atribuições legais e 

regimentais;   

 

Considerando o que dispõe a Lei nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que trata das medidas para 

o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus (COVID-19); 

 

Considerando o surto mundial do COVID-19, vírus com alta taxa de transmissibilidade, com crescente 

confirmação de novos casos no Brasil, também havendo pacientes comprovadamente contaminados no 

Estado do Espírito Santo; 

 

Considerando a necessidade de se assegurar condições mínimas para retomada dos trabalhos 

administrativos presenciais da Câmara Municipal de Vitória, com observância de regras para 

preservação da saúde dos servidores; 

 

Considerando a necessidade de se estabelecer um planejamento de retorno gradual às atividades 

presenciais, de acordo com critérios estabelecidos por autoridades médicas e sanitárias; 

 

Considerando o Decreto do Estado do Espírito Santo nº 4.636-R, de 19 de abril de 2020, que instituiu 

o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19); 

 

Considerando a Portaria da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo − SESA nº 171-R, de 29 

de agosto de 2020, a qual dispõe sobre o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas 

qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus 

(COVID-19), instituído pelo Decreto nº 4.636-R, de 19 de abril de 2020, e dá outras providências; 

 

Considerando o mapa de gestão de risco elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito 

Santo − SESA, atualizado em 05 de setembro de 2020, pelo qual o Município de Vitória, onde está 

sediada a Câmara Municipal de Vitória, está classificado como de nível de “risco baixo” em relação ao 

COVID-19; 

 

Considerando a relativização das regras de isolamento social promovida pelo Governo Estadual, com 

amparo da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo − SESA. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Editar o presente Ato que dispõe sobre a nova etapa de retomada parcial de serviços 

presenciais no âmbito da Câmara Municipal de Vitória - CMV, com regras mínimas de prevenção à 

infecção e propagação do Coronavírus (COVID-19). 

 

§1º. A retomada das atividades deverá ocorrer de forma gradual e sistematizada, observada a 

implementação das medidas mínimas de segurança à saúde previstas neste Ato, como forma de 

prevenção ao contágio da Covid-19, devendo sempre ser priorizada a saúde. 

 

§2º. As ações de restrição ou ampliação para o exercício de atividades presenciais no âmbito da CMV 

serão pautadas em informações técnico-científicas prestadas por órgãos públicos, como o Ministério da 
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Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, em especial, a Secretaria de Estado da Saúde do 

Espírito Santo e Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vitória. 

 

Art. 2º. Nesta nova etapa de retomada parcial de serviços presenciais no âmbito da CMV, incluídos os 

gabinetes, terá início em 16 de setembro de 2020, com adoção das seguintes medidas: 

 

I- a CMV retomará seu funcionamento normal, das 7:00h às 13:00h e de 13:00h às 19:00h, sendo 

obrigado o registro do ponto; 

 

II- todos os setores da CMV deverão retomar seu funcionamento presencial, respeitadas e priorizadas 

as regras mínimas de prevenção à infecção e propagação do Coronavírus (COVID-19); 

 

III- todos os setores deverão manter os ambientes de trabalho arejados por ventilação natural, com 

portas e janelas abertas, para circulação de ar; 

 

IV- o distanciamento entre servidores nos respectivos setores deve ser de, no mínimo, 1,5m (um 

metro e cinquenta centímetros); 

 

V- o estabelecimento e observância, pela respectiva chefia, de limite máximo de pessoas no mesmo 

ambiente de acordo com suas dimensões. 

 

§1º. Caberá à respectiva chefia reorganizar a jornada de trabalho, proporcionando o distanciamento 

estabelecido na forma dos incisos IV e V. 

 

§2º. Mediante solicitação da chefia de setor, o Departamento de Gestão Administrativa deverá 

implementar modificações físicas necessárias para atendimento ao disposto no inciso IV, bem como 

outras medidas possíveis à otimização da proteção dos servidores. 

 

§3º. As chefias imediatas deverão, ainda: 

 

I- orientar permanentemente os servidores para que não compartilhem objetos pessoais de trabalho, 

tais como fone de ouvido, celulares, canetas, lápis, copos, vasilhas e outros; 

 

II- estimular o uso de recipientes individuais para o consumo de água. 

 

III- justificar junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, quando do fechamento mensal, os 

servidores que tiveram a carga horária reduzida. 

 

IV- caso entendam pertinente solicitar o retorno do estagiário. 

 

V- acompanhar a evolução de casos suspeitos, até a conclusão sobre a confirmação, ou não, de 

contágio, mediante contato com o servidor afastado, devendo comunicar imediatamente à Direção 

Geral e ao Departamento de Gestão de Pessoas em caso de confirmação. 

 

Art. 3º. A Diretora-Geral, o Secretário-Geral da Mesa, o Procurador-Geral, a Diretora de Gestão de 

Pessoas e a Diretora de Comunicação Social deverão adotar medidas administrativas necessárias para 

o funcionamento da CMV, com observância das regras mínimas de prevenção à infecção e propagação 

do Coronavírus. 

 

Art. 4º. Os servidores idosos, asmáticos, diabéticos, hipertensos, que tenham disfunção renal crônica, 

que tenham doença respiratória crônica, em estado de comorbidade, com quadro de obesidade 

(IMC>40), imunossupressão, doença cerebrovascular, doenças hematológicas, câncer, tuberculose, 

mulheres gestantes ou em puerpério e quaisquer outros que representem condições de risco ficam 

dispensados do comparecimento presencial. 
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§1°. Os servidores dispensados do comparecimento presencial devem permanecer realizando suas 

atividades na modalidade home office, com a mesma disponibilidade e produtividade. 

 

§2º. Os servidores dispensados na forma do caput deverão apresentar documentação atualizada, do 

presente mês - setembro, comprovando as condições de dispensa. 

 

Art. 5º. Servidores com sintomas similares aos da gripe e que tenham tido contato com pessoa 

contaminada pelo Coronavírus (COVID-19) deverão ser prontamente afastados das atividades 

presenciais. 

 

§1º. O afastamento deve ser imediatamente comunicado pelas chefias ao Departamento de Gestão de 

Pessoas. 

 

§2º. O afastamento preventivo, por cautela, não abstém o servidor da realização de trabalhos à 

distância, em regime de home office, até que efetivamente esteja legalmente licenciado. 

 

Art. 6º. O Departamento de Gestão de Pessoas orientará as chefias: 

 

I- para que os servidores comuniquem imediatamente sintomas da doença às suas respectivas chefias; 

 

II- mantenham vigilância, em contato com as chefias em atividade presencial, para identificação de 

casos suspeitos de infecção; 

 

III- forneçam informações aos servidores sobre as principais medidas de prevenção a infecção por 

COVID-19 conforme vem sendo divulgado pelos órgãos oficiais de saúde e fornecer material 

informativo sobre o assunto. 

 

Art. 7°. Será de cada Vereador a responsabilidade pela gestão dos recursos humanos de seu 

respectivo gabinete, facultada a possibilidade de realização de atividades presenciais, desde que 

resguardadas as medidas de segurança estabelecidas neste Ato. 

 

§1º. As disposições deste Ato relativas às regras para funcionamento dos setores administrativos 

aplicam-se à administração dos gabinetes. 

 

Art. 8º. Poderão ser realizados de forma presencial, respeitadas as exigências do Art. 2º do presente 

Ato, os seguintes eventos: 

 

I- sessões solenes; 

 

II- reuniões de frentes parlamentares; 

 

III- eventos de lideranças partidárias; 

 

IV- audiências públicas; 

 

V- palestras, seminários e demais eventos que envolvam aglomeração de pessoas. 

 

Parágrafo único. Os eventos aos quais deva ser dada publicidade deverão ser previamente 

agendados com o Cerimonial, com a Diretoria de Comunicação Social e com a Diretoria da Tecnologia e 

Informação para fins de garantir a viabilidade das transmissões virtuais. 

 

Art. 9°. A partir de 16 de setembro de 2020, as sessões ordinárias e extraordinárias serão realizadas 

de maneira presenciais. 

 

§1º. Aos Vereadores, sob responsabilidade própria, é facultada a presença física somente aos que se 

enquadrarem no grupo de risco. 
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§2º. Serão registradas as presenças dos Vereadores que participarem da sessão. 

 

§3º. O acesso ao Plenário, durante às sessões, ficará restrito aos Vereadores e servidores dos setores 

essenciais à realização da sessão. 

 

§4º. Os Vereadores e servidores que participarem em plenário deverão permanecer com as máscaras 

protetoras durante todo o período da sessão, facultado aos Vereadores permanecer sem a máscara 

exclusivamente durante o discurso. 

 

§5º. Ao término da utilização de microfones compartilhados, deve-se proceder com a imediata 

assepsia do equipamento com produto adequado. 

 

§6º. Durante a sessão, deverá ser disponibilizados álcool aos Vereadores. 

 

Art. 10. Para acesso ao edifício da CMV, será exigida a descontaminação de mãos, com utilização de 

álcool 70º, e a utilização de máscaras, além de outras medidas sanitárias eventualmente necessárias. 

 

Parágrafo único. Serão disponibilizados dispensers de álcool nos acessos ao prédio da CMV, bem 

como em locais estratégicos de trânsito de servidores. 

 

Art. 11. A Direção Geral deverá elaborar planos de limpeza e desinfecção, realizados periodicamente, 

repetidas vezes ao longo do expediente, em especial nos ambientes com movimentação de pessoas. 

 

§1º. Deverá ser promovida, com maior frequência, a higienização de objetos, superfícies e 

equipamentos de trabalho, compartilhados ou não, onde haja possibilidade de contato com as mãos ou 

outras partes do corpo tais como mesa, telefone, teclado, ferramentas, botões, alavancas, corrimões, 

maçanetas, bancadas, torneiras, equipamento sanitário, entre outros. 

 

§2º. A Direção Geral deverá exigir o fornecimento de equipamentos de proteção contra a disseminação 

da Covid-19 aos empregados pelas respectivas empresas prestadoras de serviço, exigindo e 

fiscalizando sua utilização durante todo o expediente. 

 

Art. 12. Os servidores em atividade não presencial, na modalidade home office, deverão permanecer 

disponíveis e produtivos, bem como obrigam-se a adotar as medidas necessárias para prevenção à 

infecção e propagação do Coronavírus (COVID-19), sob pena de responderem a processo 

administrativo disciplinar, em virtude da vinculação ao objetivo da dispensa de comparecimento 

presencial, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

Art. 13. A Direção Geral deverá dar continuidade à avaliação da necessidade e a viabilidade de 

repactuação de prazos para a execução de contratos, de readequação da mão de obra terceirizada e de 

adequação na vigilância patrimonial. 

 

Art. 14. Em qualquer tempo, sob o amparo de informações técnico-científicas prestadas por órgãos 

públicos, como o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, em especial, a 

Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, poderá haver nova suspensão de atividades 

presenciais mediante publicação de Ato da Presidência. 

 

Art. 15. As ações ou omissões que violem o disposto neste Ato sujeitam o autor a sanções penais, 

civis, éticas e administrativas. 

 

Art. 16. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se expressamente o Ato nº 76 

de 12 de agosto de 2020. 

 

 

Palácio Atílio Vivácqua, 14 de setembro de 2020.  
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CLÉBER FÉLIX 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

 

 

 

EXPEDIENTE 

Presidente Cléber José Félix 

Diretora Geral  Edirlaine Louzada Machado Ayub 

Responsável pela publicação Marcelo Junqueira 

ESTE É O FINAL DESTA PUBLICAÇÃO 
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