
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABORAÍ 

 

PORTARIA Nº 133 /2021 

 

DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO 

AO CONTÁGIO E DE ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO 

DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DO REGIME 

DE TRABALHO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO E 

COMISSIONADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ITABORAI, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ITABORAI, no uso das suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da 

República; 

 

CONSIDERANDO as diretrizes de atendimento integral, universal e igualitário no SUS, que compreendem 

as ações de proteção e recuperação de saúde individual e coletiva, conforme o artigo 289, inciso IV, da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Declaração 

de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN e a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional OMS em 30 de janeiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO as medidas de emergência em saúde pública de importância nacional e internacional, ou 

seja, as situações dispostas no Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo Decreto Federal nº 

10.212, de 30 de janeiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 

a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), especialmente a obrigação de articulação dos 

gestores do SUS como competência do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-

nCoV), 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de ações coordenadas para enfrentamento da Emergência em 

Saúde Pública de Importância Estadual e Internacional, decorrente do “coronavírus”,  

 

DETERMINA: 

 

Art. 1º - Esta Portaria dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento da 

Emergência em Saúde Pública de Importância Estadual e Internacional, decorrente do novo coronavírus, 

(COVID-19), no âmbito da Câmara Municipal de Itaboraí. 

 

Art. 2º - Os Servidores Efetivos cumprirão suas funções laborais em regime de plantão presencial e nos 

demais dias deverão exercer suas funções laborais, preferencialmente, fora das instalações físicas do órgão 

de lotação, em trabalho remoto - regime “home office” (teletrabalho) -, até o dia 30 de junho de 2021, ou 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABORAÍ 
enquanto durar o presente período excepcional e transitório, mediante a utilização de tecnologia de 

informação e de comunicação disponíveis. 

 

§ 1º – Todos os Servidores Efetivos e Comissionados devem manter contatos atualizados e permanecer à 

disposição para eventual convocação pela chefia imediata ou pelo Presidente, conforme o caso, observada a 

necessidade de serviço. 

 

§ 2º - Os setores, em conjunto com a Diretoria Geral, deverão organizar a escala de plantão presencial na 

sede da Câmara Municipal de Itaboraí no horário das 09:00h às 17:00h que deverá se dar da seguinte forma: 

I – 1 (um) servidor efetivo por setor por plantão. 

II – Todos os servidores deverão cumprir no minimo1 (hum) plantão semanal 

 

§ 3° - Todos os servidores efetivos e comissionados pertencentes aos grupos de risco, ficam dispensados dos 

plantões presenciais desde que comprovada através de documento idôneo. 

 

§ 4° - Todos os servidores efetivos e comissionados que apresentarem algum sintoma, devem se afastar 

imediatamente das suas atividades presenciais e providenciarem exame comprovando a aptidão para retorno 

das suas atividades. 

 

Art. 4º – Em função do eventual aumento de demanda, os servidores efetivos e comissionados poderão ser 

solicitados ao retorno das atividades presenciais ou remanejados, na medida da necessidade. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 Publique-se, registre-se e cumpra-se 

                                                         

Itaboraí, 22 de fevereiro de 2021. 

  

  

ELBER CORREA 

PRESIDENTE 

 


