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ERANDOo Dec

33.91 o qual determi as

para o E definindo as

"DISPÕE SOBRE REGRAS DA§

ATIVIDADES DA CÂMARA E DO

PROCON EM RAZÃO DA

DrssEMrNAçÃo DO NOVO

,,,,, r r ôo-RCI.NAVínus lcovt D-19)'.

NICIPAL DE VEREADORÊ§ de Senador

uições institucionais, conforme dispõe o

o do Estad mais recente de ne

IC s de isolamen nm a regional

Centrál;

A

Pompeu,

,t,. go, ll do Regimento lnte

tra nst ana oS

CCIN§iDERAl\lD0 a necessldade de padronizar os proceCin'lentos de prevençãe

no âmbito da Câmara Municipal de §enador Pompeu/CE, DECRETA:

Art. le - Frornoga as rnedidas de isoüarnento social até o dia O7/ü2/2021 no

âmbito da Câmara lVlunicipal de Ser:adcr Pompeu, ficando deternninada a suspensãc

parcial, até a refericia data, das atlviciades externas da Cârnara fVlunicipai e do

Rua Professor Cavalcante, 635, Fátirna, Senador Pompeu - Ceará
63.600-000 - {88} 3449-x235 - CNP}:06.741"672/AOa1-34

Ernai! : cârnarssenad onpornpeu@grnaÍl.conr

COISSIDERANDOque, após checagent, dos boletins epidemiolóBicos pubiicaeios

pela Secretaria Municipal de Saúde, constata-se que o Município d'e Senados" Ponrpeu

tem casês do novo coronavírus (COVID-19) e que o númerc de caÉos em-tratãrnentc

tem aurnentado nos últimos diasno Mlunicípio de Senador Pompeu;

CON§IDERANDO que existem v'êreade.res que compõrbih esta Casà de Leis são

pes-soas iorn idade próxima ou kual daquela§,que fBz'êm parte do chamado"grupo,de

risco";t. ' " '.'

CONSIDERAI{DOa necessidade prementê,,de conter a propagaçãs de [nfêcção e

transmissão local e preservar a saúcie de vereacjores, funcionários, prestaciores cie

servlço e munícipes em gera!;

''§: 
'" 

CONSIDERANDO a necessidáeê Ue manter, tanto quanto possível, a prestação

de serviço legisfativo e da adrninístiação de modo a causar o mínimo de irnpacto aos

munícipes;

K
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PROCON, devendo as atividades internas serem exercidas na forma estipulada no art

2e desta deste Decreto.

§ 1e - Em caso de matéria urgente, relacionada a medidas legislativas que visem

prevenir e coibir a propagação da COVID-Lg, será convocada sessão extraordinária, na

forma ração da matéria;

preseÍx

2e-
Municip Se

r hi+trabalh UA

essões ext

a presença de públic

s eventualmente
.. ..:
convocadas, ocorrerão

De forma a não preju

nador Pompeu' do

rs da segurnte lorrna:
i:) :'

::::

, ao atendimente aã púl

di as atividades emergenciais da Câmara

seus servidores exe rcerao osY

't

1

Quanto bli ermi aa ntra na Cârnara e

no pessoas que estejam utiliza

atendi

que

q ue

de

da

ma

Vl - Os servidores e prestadores de serviço devem permanecer em situação cie

alerta, quanto aos procedimentos estabelecidos pelas autoridades de saúde,

especialnrente em relação à propagação do Coronavírus (Covid-19), devendo rnanter

proteção (luvas, máscaras, álcool em gel, etc.) ao fazer manuseio de documentos,

acesso às salas, maÇanetas de portas, e outros utensílios e equipamentos da Câmara

Municipal;

Rua Professor Cavalcante, 635, Fátirna, Senador Fompeu - Ceará
63.600-000 - @q 3449-t2ss - CNF|: 06.741.6721ü0fi1-34

Emaill camarasenadorpompeu@gmail,.calu

Y

lL,- CI'acesso de terceiros ao interiof'da Câmara edê= PROCON ficará restrita::::: ::
apenas -à a{ea de recepção, devendo ser disponibilizad:ó álcôol er,rr gel para

higienização'das mãos do público a ser atendido; <-

@
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VII - Os vereadores, servidores e prestadores de serviço deverão fazer

obrigatoriamente o uso de máscara quando estiverem nas dependências da Câmara

Municipal e do PROCON;

Au't. O atendimento ao público ocorrerá preferencialmente através dos

canaís de

de atendi

corn It

menio:

preferi ndo=sê:o atêndirn ento pelos referidos meios
t:

§ 1e - Os vereadores que utilizarem seus gabinetes deverão observar as

mesmas regrãs contidas no art. 2e desta Portaria, devendo o vereador evitar

aglomerações dentro de seu gabinete"

§ 2e - Os vereadores deverão comparecer presencialmente às sessões

extraordinárias eventualmente convocadas.

Rua Frof,essor Cavalcante, 635, Fátima, Senador Pompeu - Ceará
63.600-000 - (88) 3449-1235 - CNPf: A6"741.672/0001-34

ErnaÍl: carnarasenadorpompeu@grurail.coxn

| -Pelo telefone: (88) 3aa9-1235;

ll . E-mail da Câmara Mrã n i c i pa I : c a m-ê rá sêna4§lp o m p e u {o e m a í l. c o m ;

ll I - E-mail do PROCON : atendimento.proconsenadorpompeu @gmail.com;

PÊrágrafo único - O protocolo de Prêjetoa dê*i. do Chefe do Poder Executivo

Municipái, de vereadores e dos cidadãos (aii. go da LoM) poàerá ser feito na área de

atendim§nto da Cârnara, mas preferenciaihente recomendando-se que seja feito
através tlo e-mail da Câmara [Vlunicipal, devendo-se integràr o e-mail os seguintes

docume.fitosr original do projeto de lei digitalizado em forruato PDF, dêvidamente

assinadé: pelo(s) seu(s) autor(es), mê.nsagem, justificativa, dànde o autor pontuará

sobre a necessidade de urgência parà a sua cjeliberação, e dernais documentos que

obrigatoriamente acompanham.o projeÍo de lei; ,, ','

Ârt. 4e- Fica possibilitada a cessãô e utilização do Plenário da Câmara para

atividades, reuniões, seminários, congressos, audiências judiciais, tribunal do júri,

audiências públicas, de órgãos municipais, estaduais e federais, e reuniões sinnilanes,

mediante solieitação-dá.autoridade e munícipe respo-nsável pela organização do ato,

respaitando-se as recomendações san,itárias das autoridadés de saúde a respeito da

ãglomeração de pessoas no mesrno ambiente, respeitando o limite máximo de pessoas

em ambientes fechados estipulados no último Decreto Estadual do Ceará pe

33.9t312O2t.

-..{r
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§ :e - No ato da sessão só poderão acessar o Plenário os vereadores, os

servidores e os prestadores de serviço da Câmara imprescindíveis à realização da

sessão, devendo-se, cor"rtudo, manter os devidos cuidados para que não haja
aglomeração, respeitando-se a distância recomendada de L,5m {urn metro e meio)
entre o uso obr igatório de máscara, sem a presença de público

Os vereadores que q

:,,"

fazer uso cío Plenárío§

sessões,

direcionr

Plenário

número

ocupação o referido espaço

Câmara, e deverá constar o

, fora do h

por mêio

motivo pá

orário das

de ofício

l

ra uso do
que o pã nharão, que não deverá ultrapassar o

Vi ente

2P Secretário

Rua Professor Cavalcante, 635, Fátima, Senador Pornpeu - Ceará
63.600-000 - [88) 3449-1235 - CNP]: 06"741.672/0001-34

Email: camârasenadorpomper.l@gmail.corn

*-gt*w Cutv"; rtÁp, /L SL,--
ANTONIO GIOVANIALVES DA SILVA

is Secretário

,[p r*r-", ,LZz4-J 6r.l,,t- á o 14 h-<^J Jr-
"SOCORRO MARCOS FERREIRA DÊ ALMEIDA

Art" 5s - Fica autorizado o uso do carro oficial da Câmará Municipal e os

abastecimentos de combustível que forem necessários e indispensáveis aos serviços da

Presidêniia da Câmara, na forma regimental.

Art. 6e - As regras contidas no art. .2e deste Decreto também se.aplicará ao

PROCONide,,Senador Pompeu, sendo que'os fatos ornissos serão regulamentados

mediante Portaria daquele órgão.

Art" 7e - Este Decreto entrará eá vigor::na data de sua públicagão.

Gabinete do Presidente da Câmara de Vereadores, em 01 de feveréiro de 2021.

doA ó/íáê
BoÓ f,"r jl/r.

.da Câmára Mun


