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CONSIDERANDO a LEI FEDERAL nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional, decorrente do Coronavírus; 

CONSIDERANDO o DECRETO ESTADUAL nº 4593-R, de 13 de março de 

2020, que decreta Estado de Emergência em Saúde Pública no Estado do Espírito 

Santo e adota medidas de prevenção contra contágio e transmissão do Coronavírus 

(COVID – 19). 

CONSIDERANDO que, no mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado, por 

meio do Ato Normativo nº 60/2020, resolve/determina medidas de prevenção de 

contaminação e transmissão do coronavírus (COVID -19). 

CONSIDERANDO que, também no mesmo sentido, o Ministério Público do 

Estado do Espírito Santo, por meio da PORTARIA PGJ nº 218, de 13 de março de 2020, 

estabelece medidas de prevenção de contágio e transmissão do supracitado vírus.  

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público reduzir as possibilidades 

de contágio do Coronavírus, causador da doença COVID-19; 

CONSIDERANDO os recursos de tecnologia da informação e a 

possibilidade de realização de serviço mediante trabalho remoto; 

CONSIDERANDO, ainda, a importância de adotar medidas preventivas 

no âmbito da instituição, seguindo orientações do Ministério da Saúde e da 

Secretaria Estadual de Saúde, 

RESOLVE RECOMENDAR A MESA DIRETORA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, como forma de prevenção de 

contágio e transmissão do coronavírus (COVID – 19), a suspensão temporária do 

atendimento ao público desta Casa de leis, bem como, a restrição de público nas 
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sessões Plenárias ordinárias, mesmo porque os atendimentos podem ser feitos via 

telefone e as sessões plenárias já são transmitidas ao vivo via internet pelo Facebook e 

rádio.  

RECOMENDA-SE ainda, o “trabalho remoto” (em casa), em caráter 

excepcional, para os servidores considerados como “grupo de risco”, a exemplo do art. 

3º da PORTARIA PGJ nº 218, de 13 de março de 2020.  

Venda Nova do Imigrante, ES, 17 de março de 2020. 
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