
HSTÂffiffi Mffi trEAMÂ

ffiÂMÂflqE MEJffiEffiEP&L ÜE §EI{AI}ffiR PMIdPEE.!

LsuÊsEttura SWZLÍ?Ü?&

ÜEÜRHTÜ LfiG3S l.Jo ü21?*??

..DH§FÕE SÜERE REGRA§ E}A§

AT!VHÜ,qMH§ TA CÂMAreA H *O
FRÜÇÜFü HM RAUAÜ ÜA
DrssEffirruAÇAü n0 ${0v0

VESQ€ABÕRE§ de

çÕes In*tituelonais,
A

§enador
confornne

U

no 33.92
regional
Centna!;

ÜIRETC}RÃ SÂ Ü MUNIGIPAL ME

, Fstado do Ceará, íl Lrso de suas atriburi

o ârt" 8o, !lE, cio Regirne ntenno,

l" RANDÜ c

,no qua! cÍete

=^+^-i^ r^i:^:r>!6L:U- .f C;:, I:

DERANDü ELre, apCIs

regras de

d; trans!ção ern

o do Ceanánnais i'ecente de
social cie forme

,§er:tão

mioiogicos

ü

publi a Secretaria l\,4unicipal de aúde, con unicípio - de
númerê de§enado ,Dn tern casos do novo avírus (COVI JJ

,4rt.'!o - Prorroga as rnedidas cie isolarnentc socla{ até c dia 171ü212'3?1 no

ârnbitc da Cârnara fulunlcipai de Senaelor Fcnlpeu, fieer'ldo c$stenrnlnada a suspensâe
parc!ai, atô a referida data, <ias ati';idacies ex'rerriãs da Cânnara tu4unicipa! e dc
PROüON, dervendo as atividades internas sêrern exerclda-q na forrr"ra estipi.ilada nc art.

20 desta deste Decreto.
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tGNSEmERAhiüO que existeffi. vereadores qile compôeríl esta Casa de Leis

são pessoas oorn idade proxir.:a ou,"i,gual daquelas.que fazeru:l párte do eharnadc
"orunô de risco":g'-_r-- :- '-- - 7

SüN§EDERANDG a necessidade 'prq,.,:ry1e-nte. de cÊÊt€r a propagaçãe de

infecçâo e transrnlssâo loeal e preseruar a sa*idê de rvereadores, funerenárics,
prestaciores cie serv!ço e rnunícipes em gerai;

ç.O'WSIPAXAruDÕ a necess[dade" c{à manten, tanto quanto possível, a

prestação''de serviço leglslat"ivoi:e',da. adniiúistração de rnoclo â sâusar o nrínimo eie

impaeto aos munícipes;

ÇSN§EDERA$dDffi ã neeessidade de padrcnizar Õs procedimrent*s de
prevenção nc âmbito da Cârnare k/:r.;micl$:a! de Senador 'FompeuitÉ, tsEüRÊ §"4:
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§'X* - Em caso de rnatéria ui"genrte, relacionada a medldas iegislativas que
visern prevenir e co!bir a propagação da COVID-19, será eonvocada sessáo
exti'aordinária, na forma neglnrental, para deiiberação da matéria;

§ 2" - As sessões extraordinárias eventualrnente convocadas, oc*rrerâo
presenc!aí nça de público
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Vl[ - Cs vereadores, servidones e prestadores de senviço deverãc fazer
obi'iEatoriamente Õ uso de §-fiáscara quando estiveren: nas dependências da üârnara
frr'lunicipal e do PRCGOI{;

Art. 3' - O atendirnento ao público ocorrerá preferencialmente através cios
canais de comunicação da Câmara, preferindo-se o atendirnento peios refenidos rrreios
de atendimento:
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,deverá sêr cumprido entre às th atá 14h, de
segunca a quinta-feira, e eritre às 08h até i3h às sextas-feiras;

V - Ús servidores e'prestadores dê:.serviço poderão aeessar,o interior da
Câmara Mr;nicipal e do PROCCN, devendo-se, 

"ontrdo, 
evitar aglomeração em urna ,or M

mesma sala ou ambiente; 
N-

'dl: Cs seividorês ê prestádôres de serviço devem permanecer en'l situação de
alerta, qLianto aos pl'oceclimentos estabelecidos peias autoridades de saúrje,
especialnrente en"n relação à propagaçâo do Coronavírus (Covid-19), devendo nnanter
proteção (iuvas, *réscaras, átcool enr gel, etc.) ao fazer manuseio de docurnentos,
aces§o as sala,s, maçanetas de porlas, e outros utensílios e equiparnentos da üârnara
íl4crnicipaN;
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! -Fe!* telefone. (88) 3449-1235;

il - fi-rnail da Cân'lara hfiunicipa i. 
^^ffi^F4^^^^..1 peu@qnrail.c*n::

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

Fa únrco - ü protocolo de Fnojetos de Lei do ütrlefe do Poder Executiva
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atendim
através
documen
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Ídasobre a idade de ungê

obrr aconi'rpanha

Fica possltr!l Ju rnãra pârê
ativid iÕes, seirrnários, nal do 'júri,
audiênci icas, de orgãos municipais, L]AiS similares,
media ção da autoridade e rnuí"!í e res
respeita ês recomendaçÕes sanitária das autori
agIorne ,.J -Jê pe sscAS :C ríêSiírô âiT. IILÇ. IE irnite

§ 4o - Os vereadores que quEsenern fazer uso do Flenário, fona do honário das
sessÕes, devenão soilcltan a ocupação do referido espaÇCI por^ melo de ofíclo
direcionado à Presidência da Câmana, donde deverá constar o inotivo pana uso do
Plenário e o nún'lero de pessoas qLre o aüonnpanharão, que r-lâo deverá ultrapassan o
núrnero de CI2 (dois) acornpanhantes.
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§ 1" - Os vereadores que uiilizarern seus gabinetes, deverão observar as
mesrnas regras contidas no aú. 20 desta Portaria, devendo o vereador evitar
aglonterações dentro de seu gabinete. :::

§ 2o - Cs vereaciores deverão cornparecer presencialmente às sessôes
erre nii.: *lmente convcca,ias 
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Ant" 56 - Fica aultorizado o uso do carno oficial da Câmara l\rlunicipa! e os
abasteeinnentos de conibustível que forerr"r necessáries e indispensáveis aos senuiços
da Fresidêncra da Cárnara, ma forma negirnental"

Ârt. 6* - As negnas contEdas no ant. 20 deste Deci"eto tanlbém se apricará ao
PROCOhJ

rnediante

2421

dor Pornpeu, sendc que os fatos omissos serão regularnentad*s

?ot Er+a :1+nr^r^ a^+-^-A ^ * na data oe sua pubiicação.

oo Presicerrê da Cârn de Vereaclores, em 08 de fevereira de
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