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ATO DA PRESIDENCIA N° 006/2020
Prorroga a suspensao dos servi?os administrativos e legislativos presenciais na
Camara Municipal de Santana de Parnaiba ate 22 de abril de 2020 e da outras

provid6ncias.

EVANILSON    IVIARTINS,    Presidente    da    Camara    Municipal    de
Santana   de   Parnaiba,   Estado   de   Sao   Paulo,   usando   de   suas
atribuig6es legais,  Considerando,  a  Declaraeao de Emergencia em
Saude   Publica   de    lmportancia    lnternacional    pela   Organizaeao
Mundial  da  Saude  em  30  de  janeiro  de  2020,  em  decorrencia  da
lnfeceao        Humana        pelo        novo        coronavirus        (COVID19),
Considerando,   a   Portaria   n°   188/GM/MS,   de  4  de  fevereiro  de
2020,  que  Declara  Emergencia  em  Satlde  Publica  de  lmportancia
Nacional  (ESPIN),  em  decortencia  da  lnfeceao  Humana  pelo  novo
coronavirus  (2019-ncov);  Considerando,  a  Lei  Federal  n°  13.979,
de  6  de  fevereiro  de  2020,  que  disp6s  sobre  as  medidas  para
enfrentamento   da   emergencia   de   sadde   pdblica   de   importancia
internacional  decorrente  do  coronavirus  responsavel  pelo  surto  de
2019;  Considerando,  a Portaria n° 356/GM/MS,  de  11  de mareo de
2020,  que  disp6s  sobre  a  regulamentagao  e  operacionalizaeao  do
disposto   na   Lei   Federal   n°   13.979,   de  2020;   Considerando,   o
Decreto n° 4.347,  de  16 de mareo de 2020,  que declarou estado de
emergencia    na    Sadde    Pdblica    no    Municipio    de    Santana    de
Parnaiba  em  razao  de  surto  da  doenga  respirat6ria  Coronavirus  -
COVID-19;  Considerando,  o  Decreto n° 4.350,  de  17 de  mango de
2020,   que  disp6s  sobre  a  adoeao,   no  ambito  da  Administragao
Ptlblica   Direta   e   lndireta   de   Santana  de   Parnaiba,   de   medidas
tempofarias    e    emergenciais    de    prevengao    de    contagio    pelo
Coronavirus  -  COVID-19;   Considerando,   o   Decreto   n°  4.354   de
20de  mareo de  2020,  que  declarou  Estado de  Calamidade  Pthblica
no   Municipio   de   Santana   de   Parnaiba;   Considerando,   que   a
classificagao   da   situagao   mundial   do   Novo   Coronavirus   coma

pandemia significa o risco potencial de a doenga infecciosa atingir a
populagao  mundial  de forma  simultanea,  nao  se  limitando  a  locais
que  ja   tenham   sido   identificados   como   de  transmissao   interna;
Considerando,  a  altissima  capacidade  de  disseminaeao  do  virus
agravada  pela  aglomeraeao  de  pessoas  em  espagos  comuns;  e
Considerando,  que  estudos  baseados  em  modelos  matematicos
mostram que o isolamento social 6 a tlnica forma de diminuir o pico
da curva epidemica,  bern como que a situagao demanda o emprego
de medidas de prevengao,
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Art.    1°    Fica prorrogada   ate   22   de   abril
adminjstrativos e legislativos presenciais da Camara Municipal, a partir de 8 de abril de
2020.

§  1°  0  periodo  referido  no  oapuf deste  artigo  podera  ser prorrogado  ou  antecipado,
conforme   orientae6es   dos   6rgaos   oficiais   de   saude   ou   a   criterio   e   interesse  da
administragao,  o  que  sera  comunicado  atraves  do  s/.fe  oficial  da  Camara  Municipal

(±aan^/.camarasantanadeDarnaiba.sD.govir).

§   2°   0   servigo   de   protocolo   funcionafa   em   horario   reduzido,   das   10h   as   12h,
exclusivamente para expedientes de 6rgaos publicos. 0 acesso sera feito pela entrada
da garagem,  na Av.  Dr. Alvaro Ribeiro -em frente ao n° 521-A.

Art.  2°  Ficam  os  Diretores  dos  Departamentos  e  as  respectivas  chefia§ autorizados  a
adotarem,    imediatamente,    planos    de   trabalhos   que   estipulem    as    providencias
necessarias   para   execugao  de   atividades   a   distancia   por  meio  virtual,   telefonico,
escrit6rio  remoto,  home  offi.ce,  qualquer  outro  modelo  nao  presencial,  por  todos  os
servidores publicos cujas atribuic6es possam ser exercidas dessa forma.

§  1°  A  execugao  do  teletrabalho  consistira  no  desenvolvimento,  durante  o  periodo
submetido   aquele   regime,   das   tarefas   habituais   e   rotineiras   desenvolvidas   pelo
servidor  publjco,  quando  passiveis  de  serem  realizadas  de  forma  nao-presencial,  ou
de cumprimento de  plano de trabalho  ou tarefas especificas,  de mensuragao objetiva,
compativeis   com   as   atribuie6es   do   cargo   ocupado   pelo   servidor  pdblico,   de   sua
unidade de lotaeao e com o regime nao presencial.

§  2° Caso  o  plano  de trabalho  inclua  sistema  de  revezamento,  deve ser observada  a
necessidade de  permanencia  do  minima  de  pessoal  possivel  em  urn  mesmo espaeo
fisico.

§  3°  0  servidor  publico  esta  obrigado  ao  cumprimento  de  sua  carga  horaria  nao-
presencial,  na  forma  como  definido  pelo  seu  superior  imediato  no  plano  de  trabalho
adotado, ficando a inteira disposieao nesse perfodo, devendo atender as convocae6es

para o trabalho presencial, caso necessario.

§ 4° 0 servidor pdblico devera comunicar ao seu superior imediato qualquer ausencia
no periodo em que exerceria suas atividades presenciais.

§  5°  Sera  considerado  como  pratica  de  ato  de  sabotagem  contra  o  serviap  ptlblico,
punivel  com  penalidade  de  demissao,  na  forma  do  Estatuto  do  Servidor  Ptlblico  do
Municipio de Santana de Parnaiba,  o ato do servidor pdblico que,  exercendo atividade
nao-presencial  em  razao deste artigo,  deixar de  manter o  isolamento social  durante o
hofario de expediente ordinario ou nao cumprir com a obrigagao estipulada no § 4°.

§ 6° Para os fins do disposto no §5°,  considera-se isolamento social a permanencia do
individuo  em  sua  casa,  exceto  por  raz6es  e  comprovaeao  de  fato  que  em  situaeao
regular §eria suficiente para abonar sua falta,  na forma da lei.

Art.  3°  Fica  autorizada  a  utilizaeao.  pelos  (as)  Vereadores  (as),  dos  veiculos  oficiais
durante     o     periodo    de    suspensao    dos     servieos     legislativos,     observando-se
obrigatoriamente as disposic6es contidas no Ato da Presidencia n° 011/2018.

Art. 4° No interesse e a crit6rio da administracao,  as licitae6es podefao ser realizadas,
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tal,  as  medidas  necessarias  recomendadas  pelos  6rgaos  mencionados  no  preambulo
deste ato.

Art.  5°  Havendo  a  necessidade  de  realizaeao  de  Sessao  Plenaria,  e  comprovada  a
urgencia,  os/as Vereadores(as) serao convocados, excepcionalmente,  por telefone ou
por meio eletr6nico, com antecedencia minima de 24 (vinte e quatro)  horas,  dando-se-
lhes ci6ncia e encaminhando c6pias da mat6ria a ser tratada.

§  1°  Para  efeito  do  estipulado  no  caput,  considera-se  como  meio  eletr6nico  o  e-mail
institucional do Vereador,  e os aplicativos de troca de  mensagens  instantaneas,  como
o whatsapp, telegram , e s.im.ilares.

§ 2° 0 Departamento Legislativo sera convocado da mesma forma, ficando seu  Diretor
e   Chefia   responsaveis   pela   tramitaeao   do   Projeto,   colocando-o   em   termos   para
votagao pelo Plenario,  bern como pela convocagao do pessoal estritamente necessario
ao born andamento da Sessao.

Art.  6°  Este  Ato  da  Presidencia  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,  ficando
revogadas  as  disposie6es  dos Atos  da  Presidencia  3°  e  4°  de  2020,  naquilo  que for
incompativel.
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