
CONTROLADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOÃO NEIVA 

MEMORANDO CGM N° 110/2020 - OFÍCIO CGM N° 47/2020 

João Neiva - ES, 17 de novembro de 2020. 

Para  e-mail:  Todas as Secretarias Municipais 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de João Neiva — SAAE 
Instituto de Previdência dos Servidores do Mun. de João Neiva (IPSJON) 

Com cópia  e-mail:  Exmo. Sr. Prefeito Municipal  Dr.  Otávio Abreu Xavier 

De: Controladoria Geral do Município — CGM 

Assunto: Medidas de enfrentamento - Coronavirus. 

Exmo. Sr. Prefeito, 
Ilustres Secretários, Diretores e Servidores, 

I - Da Orientação Sobre o Funcionamento da Máquina Administrativa no Período de 
Emergência — Coravirus: 

Sabe-se que, o Poder Executivo, após seguir as determinações de saúde Federais e 
Estaduais, expediu o Decreto Municipal n° 7.268/2020, declarando situação de Emergência 
em virtude da pandemia, determinando a adoção de medidas para contenção e 
enfrentamento do Novo Coronavirus, bem como sobre recomendações no âmbito da 
Administração Pública Direta e Indireta. 

Nesse sentido, considerando o número de servidores com suspeita de COVID-19, a 
Controladoria-Geral do Município — CGM preocupada com a continuidade dos serviços 
públicos, e, com vistas a um aumento de eficácia administrativa nas ações de caráter 
preventivo e emergencial, vem, RECOMENDAR/REFORÇAR que as Secretarias e Setores 
continuem com a adoção de medidas, para mitigação dos riscos de propagação da COVID-19 
e preservação da saúde de todos, conforme os seguintes protocolos: 

Decreto n° 7.268/2020:  

Art.  9°. 0 atendimento praticado nos prédios e setores da Administração 
Pública Municipal será individualizado, devendo a espera ser realizada em 
áreas externas, recomendando-se que se mantenha a distância  minima  de 1 
m (um metro) entre as pessoas, com vistas a evitar a aglomeração. 

Art.10. Aos órgãos, setores e secretarias municipais fica determinado os 
seguintes procedimentos preventivos: 
I. manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e portas 
abertas, caso seja possível; 
II. promover informações e afixar cartazes educativos em local visível aos 
servidores e usuários dos serviços públicos, com a informação sobre os 
cuidados de saúde, preventivos ao contágio do novo Coranavirus; 
Ill. limpar e desinfetar, em regime intensivo, objetos e superfícies tocados 
com frequência. 
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Art.11. Qualquer servidor público, empregado público ou contratado por 
empresa que presta serviço para o Município de João Neiva que 
apresentar sintomas de síndrome gripal (tosse seca, dor de cabeça, 
dores no corpo, coriza e, obrigatoriamente, febre), deverá procurar 
imediatamente assistência médica. — Grifos nossos. 

Decreto n° 7.324/2020:  

Art.10. Fica obrigatório o uso de máscaras de proteção no âmbito do 
Município de João Neiva, durante o período de ações de enfrentamento ao 
novo coronavirus (COVID-19). 

Ante o exposto, para que se cumpram os protocolos de saúde, é imprescindível a 
colaboração de TODOS os servidores municipais, pois a Gestão conta com essa colaboração para 
atender efetivamente a população de João Neiva-ES. 

Por fim, alertamos que com a redução do número de servidores, é necessário um esforço 
maior de cada um de nós, para que o funcionamento dos serviços continue sem causar prejuízos 
população, primando pelo Principio da Eficiência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A Controladoria Geral do Município - CGM, por meio das suas orientações técnico-
jurídicas e pedagógicas, e das suas recomendações, objetiva auxiliar na prevenção de 
práticas ineficientes, antieconômicas, fraudulentas e que possam acarretar prejuízos ao Poder 
Público, além de assegurar o cumprimento de leis, regulamentos e diretrizes da 
Administração Pública. 

Com nossos cordiais cumprimentos, 
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Decreto N° 7.423, de 08 de junho de 2020. 

Lorena 4ancini Flores 
Auditor dê Controle Interno —  Area  Jurídica 
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Thaiz Silva Gripa 
Assistente de Controladoria 
Decreto n° 6.916/2019 
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