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ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUfiAR

DISPÕE SOBRE A NORMATIZAÇÃO DO

RETORNO DAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS NA CONTROLADORIA E
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE
ARACATI.

A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACATI, no uso de
suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal n° 333/2017 e com base nos Decretos
Municipais n° 30/2020 e 30-A/2020, que declaram situação de emergência em todo o território
municipal;

CONSIDERANDO o Ofício Circular n° 01.09.06/2020, emitido pelo Gabinete do Prefeito, que
solicita a elaboração de um Plano de Retomada consciente dos serviços públicos municipais;

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais n° 33.519/2020 e n° 33.608/2020, que estabeleceram
diversas medidas de isolamento social, destinadas ao enfrentamento da Covid-19;

CONSIDERANDO que tanto o Decreto Estadual n° 33.608/2020, como os Decretos Municipais
n° 054/2020 e n° 059/2020 determinaram protocolos para a retomada responsável e progressiva das
atividades económicas no Estado do Ceará e no Município do Aracati, respectivamente;

CONSIDERANDO os reflexos da pandemia sobre o funcionamento dos órgãos públicos
municipais, com a alteração das rotinas administrativas e restrições de acesso dos servidores e dos
cidadãos à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município;

CONSIDERANDO que a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município alterou sua sistemática
de trabalho, por meio de portarias próprias, objetivando viabilizar a continuidade do serviço
público prestado, com respeito à normatização vigente e à saúde dos seus servidores, bem como
buscando garantir o exercício dos direitos pelos cidadãos;

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um planejamento de retomo gradual às
atividades presenciais no âmbito da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, condizente
com os critérios estabelecidos por autoridades médicas e sanitárias;

RESOLVE:

Art. Io. Estabelecer regras mínimas para a retomada dos serviços presenciais de modo gradual e
sistematizado no âmbito da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município. \

Art. 2o. Mediante determinação de Decreto Municipal que vier a estabelecer o retomo das Ajr
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atividades, serão liberadas as atividades presenciais por etapas, se constatadas condições sanitárias
e de atendimento à saúde pública, na forma e condições do Anexo, desta Portaria.
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Parágrafo único. O Orgão manterá o regime de trabalho misto, presencial e mediante teletrabalho,
sendo este último adotado de forma prioritária, e, em caso de recrudescimento ou nova onda de
infecção generalizada pela Covid-19, deverá rever o Plano de Retomada.

Art. 3o. A Controladoria Geral do Município funcionará em horário reduzido, de 08h às 12h, em
virtude das medidas de prevenção a disseminação do vírus, se Decreto Municipal não determinar
horário diverso, o qual deve obedecido por este órgão.

§1°. O horário previsto no caput poderá se estender em razão de necessidades impostas pelas
atividades de fiscalização, inspeção e auditoria do órgão.

§2°. O atendimento ao público externo, salvo situações excepcionais previamente justificadas, dar-
se-á por agendamento através dos canais digitais disponíveis (WhatsApp e E-mail).
Art. 4o. A Ouvidoria Geral funcionará em horário já pré-fixado em determinação anterior,
realizando suas atividades de modo a continuar priorizando os atendimentos em canais remotos de
comunicação.

§1°. Após determinação por Decreto Municipal de retomo do atendimento ao público de forma
presencial na Prefeitura Municipal, a Ouvidoria o fará de modo que apenas um servidor permaneça
na sala durante o atendimento e que seja atendida apenas uma pessoa por vez, devendo as demais
aguardarem na parte externa do órgão, obedecendo o distanciamento de no mínimo 2 metros.

§2°. Após retomo do atendimento ao público a Ouvidoria Geral deve realizar suas atividades na
sistemática de revezamento, priorizando a presença de apenas um servidor na sala de atendimento
ao público e um servidor na sala de atendimento do tridígito 156.
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Art. 5o. A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município adotará as ações indicadas pela
Organização Mundial da Saúde, no tocante às medidas para a redução do potencial de contágio da
Covid-19, e para a preservação da saúde das autoridades, servidores e terceiros que frequentam as

r

dependências dos órgãos Municipais, na forma das diretrizes do Anexo Unico desta Portaria.

Art. 6o. A Controladoria e Ouvidoria Geral do Município fornecerá Equipamentos de Proteção
Individuais e Coletivo para fins de garantia da proteção e segurança dos seus servidores e de
terceiros, buscando manter o estoque necessário para atender, prioritariamente, aqueles que
prestem atendimento direto ao público.
Parágrafo único. Os servidores e terceiros poderão utilizar equipamentos de proteção próprios,
desde que observem o uso constante de máscaras de proteção, industriais ou caseiras, no âmbito da
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município.

Art. 7o. A Controladoria e Ouvidoria Geral deve priorizar a realização de suas atividades mediante
teletrabalho, podendo adotar o sistema de revezamento, desde que não haja comprometimento à 4"
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efetividade de sua atuação.

Art. 8o. Os servidores maiores de 60 (sessenta) anos e aqueles portadores de doenças crónicas que
compõem grupo de risco de aumento de mortalidade por Covid-19 devem exercer suas atividades
em regime de teletrabalho, até ulterior deliberação.

Parágrafo único. A condição de portador de doença crónica exigida no caput depende de
comprovação por meio de relatório ou atestado médico.

Art. 9o. Reuniões, treinamentos e conferências presenciais no âmbito deste Orgão continuam
suspensas, ressalvadas aquelas extraordinariamente convocadas pelo Chefe do Poder Executivo ou
pela Controladora Geral, devendo ser respeitas as medidas de segurança e de prevenção a
disseminação do vírus.

Parágrafo único. Sempre que possível, as reuniões, os treinamentos e as conferências que gerem
algum tipo de aglomeração serão realizadas de forma remota com o uso de ferramentas de
tecnologia da informação.
Art. 10. O não cumprimento dos regramentos dispostos nessa Portaria implicará em abertura de

processo administrativo e eventual responsabilização do servidor público envolvido.

Art. 11. As medidas previstas nesta Portaria poderão ser reavaliadas a qualquer momento.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

SEDE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, aos 22 dias do mês
de junho do ano de 2020.

ANA SILVA
CONTROLADORA GE

/

ITA
DO MUNICÍPIO
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ANEXO ÚNICO
DIRETRIZES PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL

1.1. Funcionar com efetivo reduzido de pessoal, de modo a evitar atividades que envolvam
aglomeração de muitas pessoas em uma mesma sala de trabalho.

1.2. Observar o espaçamento mínimo entre pessoas de 1,5 metros, reorganizando o ambiente de
trabalho para atendimento desse distanciamento e, se necessário, demarcar áreas reservadas à
circulação de pessoas para evitar aglomerações.

1.3. Utilizar, sempre que possível, a implementação temporária de rodízio de pessoal.

1.4. Agendar as visitas e os acessos de terceiros, priorizando a realização de reuniões virtuais.

1.5. Estimular a prática de teletrabalho e home offíce e optar pela realização de trabalho à distância
sempre que possível.

2. HIGIENE E SANITIZAÇÃO

2.1. Disponibilizar álcool em gel nas entradas e saídas dos ambientes de trabalho e em áreas
comuns para uso de funcionários e terceiros.

2.2. Garantir que os lavatórios e banheiros sejam equipados com água, sabão e toalhas
descartáveis.

2.3. Providenciar, sempre que possível, a abertura de janelas e portas para privilegiar a ventilação
natural.
2.4. Intensificar as medidas de limpeza de cada estação de trabalho, realizando higienização diária
após cada utilização.

2.5. Evitar o compartilhamento de equipamentos e utensílios.
2.6. Fornecer, quando necessário, máscaras de proteção aos servidores e a terceiros que ingressem
no órgão.

3. COMUNICAÇÃO

3.1. Orientar os servidores do órgão a informar imediatamente sintomas de COVID-19 e autorizar
sua imediata quarentena, pennanecendo em regime de teletrabalho pelo período de pelo menos 14
dias.

3.2. Orientar os servidores que tiveram contato com pessoas que tenham contraído a COVID-19 a
permanecerem em quarentena pelo período de pelo menos 7 dias.

3.3. Orientar quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os servidores e terceiros no
âmbito do órgão.
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4. HORÁRIO REDUZIDO E VOLTA SELETIVA AO TRABALHO

4.1. Estabelecer horários de funcionamento reduzido no âmbito da Controladoria Geral e manter o

regime de rodízio da Ouvidoria Geral, em razão da natureza de suas atividades.

4.2. Estabelecer atendimento ao público externo por meio de agendamento prévio, através dos

canais digitais (WhatsApp e e-mail).
4.3. Sustentar o afastamento dos servidores pertencentes ao grupo de risco das atividades

presenciais, mantendo os mesmos em regime de teletrabalho.
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