
 

 

DECRETO Nº 195/21, 26 de MARÇO DE 2021.  
 
 
PODER LEGISLATIVO  
 
 
DECRETA HORÁRIO ESPECIAL DE EXPEDIENTE 
 
CONSIDERANDO as informações dos órgãos de saúde do 
Estado do Espírito Santo que noticiam a ocupação de mais 90% 
dos leitos de UTI para combate do Coronavirus, ensejando 
medidas tendentes a garantir menor contaminação e 
propagação da COVID-19; 
 
CONSIDERANDO a notificação exarada à Secretaria Municipal 
de Saúde de São Mateus, sobre a detecção de 17 (dezessete) 
pacientes contaminados pela variante B.1.1.7 do SARS-CoV-2 
(variante inglesa) em nosso município, conforme comprovado 
por meio de amostras de nasofaringe pelo exame de RT-PCR; 
 
CONSIDERANDO a edição do nº 4848-R, datado do dia de hoje, 
ou seja, 26/03/2021, do Governo Estadual, que Dispõe sobre 
medidas qualificadas extraordinárias até o dia 04 (quatro) de 
abril do ano em curso, para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrente do no coronavírus (COVID-19) em 
todos os municípios do Estado do Espírito Santo, que tem como 
o intuito evitar aglomerações impedindo assim a disseminação 
e, por conseguinte, o contágio do vírus em todo o território 
capixaba e nas estruturas daquele Poder; 
 
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 12429/2021, baixado 
pelo Prefeito Municipal de São Mateus/ES que dispõe sobre 
medidas qualificadas extraordinárias para enfrentamento da 
emergência em Saúde Pública decorrente do novo coronavírus 
no município de São Mateus; 
 
CONSIDERANDO, a necessidade de se manter incólume os 
princípios constitucionais, em especial o da dignidade da pessoa 
humana e do direito a saúde, que, além disso, é imputado 
também como dever do Estado. 
 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Mateus, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e prerrogativas 
legais. 
 
 



 

 

DECRETA:  
 
 

Art. 1º. Fica suspenso os trabalhos administrativos/legislativos 
da Câmara Municipal de São Mateus, do dia 29 (vinte e nove) de março ao dia 04 (quatro) de 
abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 

 
Parágrafo Único. No caso de remessa de matéria de urgência 

ou de interesse público por parte do Executivo Municipal no decorrer do período constante do 
caput do Art. 1º do presente Decreto, a secretaria legislativa convocará a equipe técnica 
necessária para execução dos serviços legislativos em Sessão Extraordinária, cumprindo todas 
as orientações de prevenção ao coronavírus (Covid-19) divulgadas pelos órgãos de saúde 
competentes, a Câmara adotará medidas que vise combater o risco de transmissão do vírus, 
resguardando assim a integridade física dos servidores e vereadores.  

 
Art. 2º. A Câmara retornará seus trabalhos de forma gradativa, 

sem prejuízos dos trabalhos administrativos/legislativos atenta aos riscos de contaminação e, 
por conseguinte de transmissão, exercendo suas atividades conforme determinado neste ato a 
partir do dia 05 (cinco) de abril do ano de 2021. 

 
§1°. O horário de expediente da Câmara Municipal de São 

Mateus dar-se-á conforme disposto no Decreto 193/2021, datado de 17/03/2021, ou seja, de 
segunda-feira a quinta-feira das 13h00min às 17h00min, e às sextas-feiras das 08h00min às 
12h00min. 

 
 §2°. Nos horários que não estiverem compreendidos no 

parágrafo anterior, a Câmara Municipal de São Mateus manter-se-á fechada, exceto que por 
motivo de força maior seja devidamente autorizada pela Presidência a execução de algum 
serviço, para atendimento do pleito. 

 
Art. 3º.  Durante o período fixado no artigo 1º do Decreto 

193/2021, datado de 17/03/2021, os servidores que atuam em funções administrativas deverão 
trabalhar em Regime Excepcional de Revezamento de jornada de trabalho presencial e remoto, 
a fim de minimizar aglomeração e circulação nos setores da Câmara Municipal. 

 
§1º. Os servidores que estiverem em grupo de vulnerabilidade, 

tais como, portadores de comorbidades: (Diabéticos, Hipertensos, Grávidas, Doenças 
Respiratórias e Renais Crônicas), bem como aqueles que se encontram acima da faixa etárias 
de 60 (sessenta) anos de idades, desde que devidamente comprovados, executarão seus 
serviços sob o regime de teletrabalho/home office; 

 
§2º. A Secretaria de Administração em conjunto com os Chefes 

de Setores promoverá a divisão de suas equipes, de forma equilibrada, em cada unidade 
administrativa, para a designação em trabalho presencial e remoto alternados, bem como sobre 
as atividades a serem desenvolvidas garantindo a prestação ininterrupta dos serviços públicos. 

 



 

 

§3º. Deverá o superior hierárquico vinculado a cada Secretaria 
gerenciar o serviço presencial ou remoto dos servidores de cada Pasta e/ou Setor, 
responsabilizando-se por sua remessa e recebimento, quer seja por meio de endereço 
eletrônico e/ou por disponibilização do material que se fizer necessário para a execução do 
mesmo.  

 
 

§4º. Deverá o superior hierárquico vinculado a cada Secretaria 
ou órgão afim, garantir o comparecimento presencial de 50% (cinquenta por cento) dos 
servidores de cada Pasta e/ou Setor.  

 
Art. 4º. As regras previstas neste Decreto serão aplicadas pelo 

prazo assinalado no artigo 1º, podendo ser prorrogado caso haja manutenção das condições 
apontadas pelo Governo Estadual, Municipal ou órgãos sanitários, nesse sentido. 

 
Art. 5º. As Sessões Ordinárias acontecerão semanalmente, 

conforme dispositivo regimental. 
 
I . O Presidente poderá convocar os Vereadores para reunir-se 

em Sessão Extraordinária, em caso de remessa de matéria pelo Poder Executivo Municipal que 
trate de regime de urgência ou de relevante interesse público e/ou para debater matéria que 
visa  

 
 

a) O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá fazer uso 
do endereço eletrônico,, 
legistativo@camarasaomateus.es.gov.br, enquanto 
perdurar a vigência do Decreto 193/2021, ou seja, 
31/03/2021, ou prazo prorrogável, para remessa de 
matéria, devendo para tanto comunicar a presidência 
desta Casa de Leis da devida remessa. 
 

b)  O Presidente convocará os Vereadores para apreciação 
da matéria, em cumprimento do Art. 42 da Lei Orgânica 
Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, 
datada de 05/04/1990, por meio de contato telefônico de 
número oficial desta Casa de Leis, para que seja mantido 
o isolamento necessários que vise a desaglomeração nos 
setores do Poder Legislativo. 

 

 §2° .  As Comissões Permanentes reunir-se-ão às terças-feiras, 
no horário das 13h00min (treze horas) para deliberação das matérias em tramitação, ficando 
estabelecido que estas serão acompanhadas somente pela Procuradoria Administrativa e o 
servidor designado pelo assessoramento; 
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§3° .  As Sessões Ordinárias dar-se-ão às terças-feiras no 
horário das 15h00min (quinze horas), ficando condicionado de que essas se darão de portas 
fechadas somente com o corpo técnico necessário para sua execução; 

 
I. No dia das Sessões Plenárias, os trabalhos 

Administrativos ficam suspensos, para forçar a 
desaglomeração nas dependências da Câmara; 
 

II. O serviço de protocolo será mantido, observando a escala  
funcional. 

 
§4° .  Em se tratando de matéria de urgência ou de interesse 

público que visa o combate à Pandemia Infecciosa Viral- COVID-19, fica condicionado que o 
§2°, do Art. 42 da Lei Orgânica do Município de São Mateus/ES, c/c com o Art. 11, Inciso II da 
Resolução 003/2009, dar-se-á no prazo de 24 (vinte e quanto) horas tendo em vista o caráter 
de urgência da matéria.  

 
§5°. O serviço de protocolo estará aberto, obedecendo ao 

horário de expediente a ser deliberado neste ato, podendo as Secretarias que compõe a 
estrutura organizacional do Poder Legislativo receber as remessas dos documentos 
encaminhadas via e-mails oficiais e protocolizá-los, obedecendo a data de recebimento, 
visando com isso otimizar os serviços e evitar a locomoção de pessoas no espaço físico da 
Câmara, como forma de inibir contaminação de servidores do Poder Público e demais pessoas 
que deles necessitem fazer uso. 

 
I – Fica, ainda, disponibilizados os endereços eletrônicos para 

recebimento das documentações pertinentes, conforme abaixo discriminados: 
 
a) ao Chefe do Poder Executivo Municipal o e-mail 

legistativo@camarasaomateus.es.gov.br para que esse 
possa efetuar a remessa de Projetos de Leis e/ou outros 
documentos necessários para tramitação nesta Casa; 
 

b) ao TCE-ES – Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
os e-mails gabinete@camarasaomateus.es.gov.br 
financas@camarasaomateus.es.gov.br para que esse possa 
remessar as Notificações e/ou Recomendações direcionadas 
a esta Casa ou ao Município de São Mateus; 

 

c) ao MPE-ES – Ministério Público Estadual os e-mails 
gabinete@camarasaomateus.es.gov.br  
procuradoria@camarasaomateus.es.gov.br para que esse 
possa remessar das Notificações e/ou Recomendações 
direcionadas a esta Casa ou ao Município; 
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d) ao Poder Judiciário da Comarca de São Mateus o e-mail da 
gabinete@camarasaomateus.es.gov.br para que esse possa 
remessar de Notificações Processuais; 

 

e) aos demais contatos dar-se-ão por meio dos 
gabinete@camarasaomateus.es.gov.br, 
ouvidoria@camarasaomateus.es.gov.br e 
controladoriageral@camarasaomateus.es.gov.br para 
remessa de ordem diversas; 

 
II  – Os Vereadores poderão por eles próprios ou  por meio de 

sua assessoria que compõe o Grupo de Apoio Parlamentar fazer uso dos endereços eletrônicos 
da presidência e/ou da Secretaria Legislativa gabinete@camarasaomateus.es.gov.br e 
legistativo@camarasaomateus.es.gov.br para apresentação de suas solicitações e/ou remessa 
do material legislativo a ser apreciado, obedecendo o quantitativo das proposições já deliberado 
e as datas de remessa para protocolo. 

 
Art. 6º.  As reuniões da Mesa Diretora, manter-se-ão conforme 

determinado no Art. 27 da Resolução 003/2009, datada de 01/07/2009 – Regimento Interno da 
Câmara Municipal de São Mateus/ES. 

 
Art. 7°.  As Sessões Extraordinárias serão transmitidas ao vivo 

por meio da página oficial desta Casa de Leis, Facebook, no endereço eletrônico Câmara 
Municipal de São Mateus. 

 
Art. 8º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.  
 
 

R E G I S T R A - S E, P U B L I C A – S E  E  C U M P R A – S E 
 
 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, 

Estado do Espírito Santo, aos vinte e seis (26) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e 
vinte e um (2021).  
 

 
PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNDÃO 

Presidente 
 

 
 
LUCIETE DE OLIVEIRA CERQUEIRA    DELERMANO RAMOS SUIM 
                   1ª Secretária                                                    2º Secretário 

Registrado e publicado na Câmara Municipal de São Mateus, na data supra. 
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