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PORTARIA Nº. 020/2021 
 

O Presidente da Câmara Municipal de 
Colombo, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, com fundamento no artigo 37, 
incisos IV, V VIII, X e XI, “e’ c/c art. 38, V, 
ambos da Resolução nº. 76/2005 - Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Colombo; 

 
CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde, em 30 de 
janeiro de 2020, de que o surto do novo Coronavírus COVID-19 constitui 
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, classificado em 
11/03/2020 como pandemia; 
CONSIDERANDO o disposto na Constituição Brasileira sobre a proteção à saúde, 
tratando-a como um direito de todos e um dever do Estado, em todas as suas 
esferas (artigos 1º, III, 3º, IV, 4º, II e IX, 6º, 7º, XXII, 23, II, 30, VII, 194, 196, dentre 
outros); 
CONSIDERANDO os Planos de Contingência de âmbito Nacional, Estadual e 
Municipal para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19, publicados 
cada um pelos órgãos respectivos; 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4230, de 16 de março de 2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19; 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4885, de 19 de junho de 2020, que 
dispõe sobre novas medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, 
em decorrência da INFECÇÃO HUMANA PELA COVID-19, para os Municípios 
que integram a 2ª Regional da Saúde; 
CONSIDERANDO o Decreto do Poder Executivo de Colombo, nº. 13 de 17 de 
março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância Internacional decorrente do Coronavírus – 
COVID-19, para o Município de Colombo; 
CONSIDERANDO o Decreto do Poder Executivo de Colombo nº 41 de 23 de 
junho de 2020, que dispõe sobre novas medidas de enfrentamento da infecção 
humana, COVID-19, para os municípios da Região Metropolitana de Curitiba; 
CONSIDERANDO os recentes de casos de COVID-19 ocorridos com servidores 
da Câmara Municipal de Colombo; 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 6294, de 03 de dezembro de 2020 e 
suas atualizações, que dispõe sobre novas medidas de distanciamento social 
para o enfrentamento da pandemia da COVID-19;  
DECRETO do Poder Executivo de Colombo nº 017, de 1º de janeiro de 2021, que 
dispõe sobre medidas restritivas a atividades e serviços para o enfrentamento da 
Emergência em Saúde Pública, de acordo com o quadro epidêmico do novo 
Coronavírus (COVID-19); 
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CONSIDERANDO outras normas internacionais, nacionais, federais, estaduais, 
regulamentares, dentre outras, no sentido da ampla proteção da saúde do ser 
humano, e em face da complexidade criada pela pandemia do COVID-19, que 
exige a cooperação e atuação conjunta de todas as esferas nacionais e 
internacionais, como medida urgente de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública; 
CONSIDERANDO os Planos de contingência do Paraná e do Município de 
Colombo COVID – 19. 
 
 
RESOLVE 
 
Art. 1º. Estabelecer, no âmbito da Câmara Municipal de Colombo, os 
procedimentos a serem adotados, tendo em vista as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública em decorrência da Infecção Humana pelo 
COVID-19. 
 
Art. 2º. Ficam suspensas, por prazo indeterminado, a contar da publicação desta 
Portaria, as seguintes atividades:  
I – visitação pública; 
II – atendimento presencial do público externo, que será prestado por meio 
eletrônico ou telefônico; 
III – sessões solenes; 
IV – audiências públicas; 
V – visitas guiadas; 
VI – eventos coletivos como palestras, cursos ou exposições; 
VII – cessão para uso do plenário da Casa; 
VIII – demais eventos não relacionados às atividades do Plenário e das 
Comissões. 
§ 1º. Fica permitida o ingresso de fornecedores ou prestadores de serviço 
mediante prévio agendamento de data e horário por e-mail ou telefone, junto à 
Divisão de Administração e Finanças 
§ 2º. Fica permitido o ingresso de terceirizados ou contratados que já prestem 
serviços nesta Casa, devidamente identificados, e mediante a adequada 
higienização com álcool gel e sob as regras protetivas vigentes, tais como, 
afastamento total de pessoas no grupo considerado de risco, oriundas de viagens 
nacionais ou internacionais quando não respeitados os períodos de isolamento, e 
outras determinações dos órgãos sanitários. 
 
Art. 3º. As atividades dos servidores da Câmara serão realizadas na modalidade 
teletrabalho e “Home Office” para evitar a disseminação do contágio da doença no 
Município de Colombo; todavia os servidores poderão ser convocados a 
comparecer imediatamente para a realização de atos urgentes e extraordinários, 
tais como sessões extraordinárias, reuniões, entre outros. 



3/6 

 

Parágrafo único. Os técnicos legislativos que se encontram lotados em 
gabinetes, devem manter um canal de comunicação diretamente com o Vereador 
que desenvolvem suas atividades, durante a vigência desta Portaria.  
 
Art. 4º. Os Vereadores poderão ser convocados a qualquer tempo para realização 
de medidas urgentes e extraordinárias, que digam respeito ao controle da 
disseminação da doença no Município de Colombo.  
  
Art. 5º. O recebimento de correspondências e entregas externas será realizado 
apenas pelas Portarias da Casa e, os protocolos em geral, projetos de lei, 
indicações e ofícios serão realizados apenas por sistema de e-mail 
(protocolo@camaracolombo.pr.gov.br) ou, excepcionalmente, com agendamento 
prévio, direto com os setores correspondentes, para divulgação e o devido 
encaminhamento às Comissões Permanentes.  
 
Art. 6º. O acesso às dependências da Câmara Municipal de Colombo está restrito 
apenas aos servidores que forem devidamente convocados ou que estejam 
trabalhando em regime de revezamento. 
 
Parágrafo único. Ficam ressalvados do caput do presente artigo os Srs. 
Vereadores, que poderão se dirigir até as dependências da Câmara nos dias de 
sessões plenárias ou reuniões de Comissões de trabalho, para utilizarem apenas 
o seu gabinete e os fornecedores e terceirizados referidos nos §§ 1º e 2º do art. 
2º.  
 
Art. 7º. Fica estabelecido que durante a Pandemia as Sessões Plenárias serão 
presenciais e as reuniões das Comissões Permanentes e Especiais serão virtuais 
e poderão ser acompanhadas através do site www.camaracolombo.pr.gov.br, em 
link próprio, sendo convocadas para tal fim nos termos regimentais previstos, bem 
como estando sua convocatória no site oficial da Câmara Municipal. 
 
Parágrafo único. Os vereadores acompanharão as reuniões através do sistema 
instalado pelo Setor de Informática da Casa em seus equipamentos eletrônicos, 
nos mesmos dias e horários previstos para as reuniões presenciais, valendo 
como presença a participação do Vereador à reunião virtual. 
 
Art. 8º. Durante as sessões plenárias e as reuniões das Comissões, será 
permitida a permanência no recinto apenas dos Vereadores e dos servidores 
necessários para realização dos atos. 
 
Parágrafo único. Recomenda-se aos Vereadores que, na medida do possível, 
limitem a presença dos assessores nas atividades internas da Casa, durante o 
período de vigência da presente Portaria, ressalvadas novas orientações. 
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Art. 9º. As sessões plenárias terão seu tempo reduzido mediante a não realização 
das seguintes atividades: pequeno expediente, leitura da ata, requerimentos orais 
para assinatura conjunta em indicações, requerimentos e entregas de votos. 

 
Parágrafo único. Será disponibilizado ao Vereador em até 24h antes da data de 
realização das sessões a ata da sessão anterior para análise e eventuais 
apontamentos, que deverão ser dirigidos diretamente à Secretaria Legislativa; de 
igual forma, no tocante às indicações que serão lidas em plenário, terá o Vereador 
a possibilidade de manifestar expressamente a intenção de assinatura conjunta 
de indicações até o meio-dia da respectiva Sessão, também o fazendo 
diretamente para a Secretaria Legislativa. 
 
Art. 10. Durante as sessões plenárias será limitada a presença externa 
exclusivamente aos meios de comunicação, devida e previamente identificados, 
no limite de três participantes, conforme agendamento prévio, sendo vedada a 
presença de pessoas da comunidade no período de vigência desta Portaria. 
 
Art. 11. Em todas as atividades, deverão os servidores e cidadãos manterem, na 
medida do possível, distância para o diálogo de no mínimo 1,5m (um metro e 
cinquenta centímetros), uns dos outros, fazendo uso constante do álcool gel que 
será distribuído pelo Administrativo, e mantido em todos os ambientes da Casa. 
 
Art. 12. Qualquer servidor ou Vereador que apresentar febre ou sintomas 
respiratórios típicos do COVID-19, passa a ser considerado caso suspeito, 
devendo notificar de imediato a situação à Divisão de Administração e Finanças, 
que decidirá sobre o afastamento em quarentena e realização de trabalhos 
remotos pelo período recomendado nas regras sanitárias (mínimo de quatorze 
dias). 
 
Art. 13. Os servidores do denominado grupo de risco deverão permanecer em 
suas casas, realizando, se possível, teletrabalho, durante a vigência desta 
Portaria. 
§ 1º. Considera-se grupo de risco as pessoas com 60 (sessenta) anos de idade 
ou mais; pessoas com doenças crônicas respiratórias, problemas cardíacos, 
diabetes, câncer ou outras patologias que comprovadamente reduzam a 
imunidade, ou haja expressa recomendação médica para afastamento neste 
período; mulheres em estado gravídico ou em período de amamentação. 
§ 2º. As patologias citadas deverão ser comprovadas por laudo médico, que 
deverá ser encaminhado pessoalmente ou por e-mail para o Setor de Gestão de 
Pessoal, exceto nos casos em que já houver documentação a esse respeito na 
Casa (atestados com CID, laudos ou declarações). 
§ 3º. O período de afastamento será considerado como falta justificada, não 
impactando a vida funcional e financeira do servidor público. 
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§ 4º.  De forma excepcional não será exigida a presença física do profissional 
para perícia médica, devendo o servidor com afastamento de saúde e atestado 
igual ou superior a 4 (quatro) dias encaminhar por arquivo eletrônico o documento 
para o Setor de Gestão de Pessoal, no prazo de até 48h (quarenta e oito horas) 
da data de emissão do atestado. 
§ 5º. As situações de teletrabalho serão resolvidas diretamente pela Divisão de 
Administração e Finanças e o servidor afetado pelo regime de afastamento. 
§ 6º. Situações de desvio de finalidade no tocante ao presente artigo ou do seu 
descumprimento por parte dos servidores afetados, serão tratadas inicialmente 
pela Divisão de Administração e Finanças e, posteriormente, se for o caso, 
mediante a realização do competente processo disciplinar com as consequentes 
sanções legais. 
 
Art. 14. O atendimento em todas as áreas administrativas e gabinetes deverá se 
dar por e-mail ou telefone, inclusive para assuntos internos. 
 
Art. 15. Os gestores dos contratos de prestação de serviços deverão notificar as 
empresas contratadas quanto à responsabilidade destas em conscientizar seus 
funcionários:  
I – quanto aos riscos do COVID-19; 
II – quanto às medidas de prevenção; 
III – quanto à necessidade de reportar a ocorrência de sintomas típicos do 
coronavírus em seus funcionários. 
Parágrafo único. As empresas são passíveis de responsabilização contratual em 
caso de omissão que resulte em prejuízos para a Administração Pública. 
 
Art. 16. A Divisão de Administração e Finanças deverá organizar campanhas 
internas visuais e por e-mail no sentido de conscientização coletiva acerca dos 
riscos e das imprescindíveis medidas de higiene para evitar o contágio pelo 
COVID-19. 
 
Art. 17. As medidas previstas nesta Portaria poderão ser avaliadas a qualquer 
tempo, sendo que situações não contempladas ou orientações diversas deverão 
ser discutidas pela Presidência desta Casa, em conjunto com a chefia da Divisão 
de Administração e Finanças e o Departamento Jurídico. 
 
Art. 18. A presente Portaria não suspende o curso dos processos Administrativos 
de compras, aquisições e prestação de serviços, devendo eventuais atos serem 
realizados pelos servidores responsáveis. 
 
Art. 19. Publique-se, com ampla divulgação a presente Portaria, tanto nos murais 
da Casa, como na página virtual da Câmara de Colombo. 
 
Art. 20.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 21. Ficam Revogadas as Portarias nº 46, de 09 de abril de 2020; nº 56, de 23 
de junho de 2020; nº 62, de 06 de agosto de 2020; nº 89, de 03 de dezembro de 
2020 e nº 90, 04 de dezembro de 2020.  
 

 
Colombo, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

VAGNER BRANDÃO 
Presidente 


