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PORTARIA Nº 304 DE 22 DE ABRIL DE 2020. 

 

 

 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, Estado 

do Espírito Santo, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais;  

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Alterar o artigo 2º da portaria nº. 295 de 16 de abril do 

corrente ano, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“(...)  

 

Art. 2º No período de vigência desta Portaria: 

 
I – O Plenário realizará, caso necessário, sessões ordinárias ou 

extraordinárias durante o período em que vigorar esta 

portaria, em formato virtual ou presencial. 

 
II - Durante as sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões 

das comissões, quando presenciais, o acesso ficará restrito aos 

parlamentares e ao corpo técnico, que impreterivelmente 

deverão ao ingressarem neste Poder Legislativo Municipal 
usarem borrifadores com álcool para a respectiva higienização, 

além do uso obrigatório de máscaras, e ainda que se mantenha 

uma distância mínima de segurança entre os parlamentares e 

corpo técnico.  

 
III - A galeria vai permanecer fechada, e nesse sentido, as 

sessões ordinárias e extraordinárias poderão ser 
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acompanhadas ao vivo pelo site desta Câmara Municipal da 

Serra (www.camaraserra.es.gov.br). 
 

 

IV - A Câmara Municipal da Serra funcionará, 

excepcionalmente, em horário especial, das 12h até às 18h.  

 
V - O acesso às dependências da Câmara Municipal da Serra 

fica restrito à Vereadores, servidores e terceirizados 

imprescindíveis à manutenção de serviços essenciais, sendo 

vedada a circulação da população nas suas dependências; 
 

VI - O acesso aos gabinetes parlamentares mantem-se restrito 

a, no máximo, 02 (dois) servidores concomitantemente, 

facultada a cada Vereador a possibilidade de fechamento do 
setor durante o período; 

 

VII - A Superintendência, o Controle Interno, a Coordenadoria 

de Finanças, a Coordenadoria de Recursos Humanos, a 

Coordenadoria de Comunicação, a Coordenadoria 
Administrativa, a Coordenadoria Legislativa e  a Procuradoria-

Geral deverão adotar medidas administrativas necessárias 

para a manutenção, apenas, de setores e demandas essenciais 

ao funcionamento da Câmara, com o mínimo de servidores 
necessários, mediante redução ou o escalonamento da 

jornada, inclusive com adoção de regimes alternativos de 

trabalho, incluindo o teletrabalho e home office, se for o caso;  

 
VIII – Os setores em funcionamento excepcional deverão 

manter as portas e janelas abertas, para circulação de ar nos 

setores;  

 
IX - Ficam dispensados, no período descrito no caput:  

 

a) os servidores com mais de 60 anos, os asmáticos, 

diabéticos, hipertensos, que tenham disfunção renal crônica, 

que tenham doença respiratória crônica, gestantes e lactantes;  
b) servidores com sintomas similares aos da gripe e que 

tenham tido contato com pessoa potencialmente contaminada 
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pelo Coronavírus (COVID-19), que deverão comunicar a 

situação imediatamente ao Pronto Atendimento de Saúde do 
bairro para que adote as medidas que considerar pertinente.  

 

§1º. A suspensão de que trata este artigo abrange eventos de 

lideranças partidárias, de frentes parlamentares, audiências 

públicas, além de cursos e eventos na Escola do Legislativo, 
entre outros.  

 

§2º. Ficam excetuadas da suspensão das atividades os 

procedimentos inadiáveis, tais como de licitações em curso.  
 

(...)” 
 

Art. 2º Os demais artigos e incisos da mencionada portaria, 

permanecem inalterados. 

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 22 de abril do corrente 

ano. 
 

Publique-se na íntegra ex lege. Cumpra-se. 

 

Sala da Presidência, 22 de abril de 2020. 

 

 

 

Rodrigo Márcio Caldeira 

Presidente 
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