
Portaria Nº 66/21

       Regulamenta as atividades da Câmara Municipal de Chapecó.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:

Art. 1º No período compreendido entre 22 de fevereiro à 1º de março de
2021  os  servidores  da  Câmara  Municipal  de  Chapecó  trabalharão  presencialmente,  sendo  adotados
mecanismos de flexibilização da jornada de trabalho, tais como a fixação de escalas de revezamento por
turnos alternados, devendo ser respeitada a carga horária semanal de cada cargo, conforme determinação
do chefe imediato. 

§ 1º A escala de revezamento deve obedecer à seguinte disposição: 
I  -  Os  servidores  que  forem  escalados  para  o  turno  matutino,  deverão

exercer suas atividades no horário das 7h:00 às 13h:00 e os que forem escalados para o turno vespertino,
deverão exercer suas atividades no horário das 13h:00 às 19h:00. 

§ 2º Os servidores considerados do grupo de risco, tais como maiores de 60
anos,  hipertensos,  diabéticos,  gestantes  e  imunodeprimidos  ou  portadores  de  doenças  crônicas  que
também justifiquem o afastamento, nos termos das orientações fixadas pelo Ministério da Saúde, deverão,
sempre que possível, prioritariamente trabalhar remotamente, mediante autorização expressa de seu chefe
imediato. 

§ 3º O pedido de afastamento das atividades presenciais dos servidores do
grupo de risco, com exceção dos maiores de 60 anos, deverá ser comprovado mediante atestado médico. 

Art.  2º O atendimento ao público deverá ser realizado preferencialmente
pelos meios de telecomunicação e eletrônicos, tais como telefone, celular e e-mail.

§1º Em caso de necessidade de atendimento público presencial, este deverá
ser realizado individualmente, com uso de máscara e distância apropriada. 

Art. 3º Serão adotadas as seguintes providências para o trabalho presencial
na sede da Câmara Municipal de Chapecó: 

I  -  Realizar  diariamente  procedimentos  de  higienização  do  ambiente  de
trabalho, intensificando a limpeza de maçanetas, corrimãos, interruptores, computadores, dentre outros. 

II  – Disponibilizar frascos de álcool gel 70º em cada posto de trabalho,
devendo ser orientada e estimulada a sua utilização pelos servidores e usuários; 

III – Os servidores deverão manter uma distância mínima de dois metros
entre seus pares; 

IV – Impedir o acúmulo de pessoas no mesmo recinto;
V – Manter os ambientes arejados; 
VI – Obrigatoriedade do uso de máscaras. 



Art.  4º  Cada  Vereador  será  responsável  pela  gestão  de  seu  Gabinete,
podendo a seu critério, definir as normas atinentes ao trabalho de seus subordinados, no tocante a escalas
de revezamento dos seus servidores, devendo ser respeitada a carga horária semanal de cada cargo.

 Parágrafo  único:  Deverá  ser  observada  por  cada  Gabinete  a  escala  de
revezamento estabelecida no § 1º, do art. 1º desta Portaria. 

Art.  5º  Não  será  exigido  o  comparecimento  na  Câmara  Municipal  de
Chapecó para entrega de atestado de afastamento de servidores que estiverem com suspeita ou forem
diagnosticados com COVID-19 e receberem atestado médico, podendo ser encaminhado via e-mail ou
WhattsApp para o Setor de Recursos Humanos. 

Art. 6º Caso algum servidor apresentar sintomas relacionados à COVID 19,
tais como febre, tosse, dificuldade para respirar, cansaço, dores no corpo, mal estar em geral, congestão
nasal, dor de garganta ou dor no peito, deverá procurar atendimento médico, e não deverá comparecer à
Câmara  Municipal  de  Chapecó,  comunicando  via  e-mail  à  chefia  imediata  e  ao  Setor  de  Recursos
Humanos  e  exercer,  sempre  que  possível,  suas  atividades  remotamente,  mediante  apresentação  de
atestado médico. 

Art. 7º As Sessões Ordinárias, Extraordinárias e as Reuniões das Comissões,
a partir  do dia 23 de fevereiro de 2021 serão realizadas por meio de Sistema de Deliberação Digital
(SDD) por prazo indeterminado, observando o disposto na Resolução MD 03/20 de 26 de março de 2020. 

Art.  8º  As  situações  especiais  e  os  casos  omissos  serão  analisados  pelo
Presidente da Câmara Municipal de Chapecó. 

Art.  9º  As  medidas  previstas  nesta  Portaria  poderão  ser  reavaliadas  a
qualquer tempo, de acordo com a situação epidemiológica do Município. 

Art. 10. Fica revogada a Portaria 44/20. 

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor em 22 de fevereiro de 2021. 

Gabinete do Presidente, em 22 de fevereiro de 2021.

JOÃO MARIA MARQUES ROSA
Presidente


