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PORTARIA Nº 002/2020 DE 03 DE ABRIL DE 2020 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SOORETAMA, Estado do 

Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO a declaração de pandemia do coronavírus (covid-19) pela 

Organização Mundial da Saúde, as evidências científicas e a elevação pelo 

governo federal do nível de alerta em saúde para estado de emergência; 

 

CONSIDERANDO a lei federal 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 que dispõe, 

em âmbito nacional, sobre as medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do covid-19  

 

CONSIDERANDO o estado de transmissão comunitária do covid-19 em todo 

o território nacional, declarado pela pelo Ministério da Saúde, por meio da 

Portaria 454, de 20 de março de 2020;  

 

CONSIDERANDO o estado de emergência em saúde pública declarado pelo 

governo do Estado do Espírito Santo por meio do Decreto 4.593-R, de 13 de 

março de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado nessa data; 

 

CONSIDERANDO as medidas de enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19) no âmbito do Município 

de Sooretama-ES através do Decreto Municipal 410/2020; 

 

CONSIDERANDO que o devedor de multa ambiental deverá efetuar o 

recolhimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no prazo de 20 

(vinte) dias, contados a partir do recebimento da notificação; 

 

CONSIDERANDO o elevado risco de propagação da enfermidade entre os 

servidores e administrados; 
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CONSIDERANDO a necessidade de comprovação de cumprimento e 

exigências e cumprimentos de prazos decorrentes dos processos 

administrativos e de licenciamento; e, 

 

Em consonância com as diretrizes do município de Sooretama-ES na política 

de prevenção destinada a proteger a população e, tendo em vista à 

impossibilidade de deslocamentos que possam acarretar eventual 

insolvência dos devedores das penalidades, além de mora na apresentação 

das condicionantes e congêneres em razão da COVID-19, fato imprevisível, 

classificado como Força Maior, no uso de suas atribuições. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° Regulamentar no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente o 

regime especial de trabalho.  

 

§1° O teletrabalho abrangerá as modalidades de home office (telefone e 

internet), escalas de trabalho entre servidores com desempenho de mesma 

função e horários especiais para trabalhos presenciais. 

 

§2° O(A) Secretário(a) Municipal da Secretaria de Meio Ambiente (SEMUMA) 

é o responsável pela organização das modalidades de home office, pelo 

estabelecimento das prioridades e das metas das atividades a serem 

desempenhadas por sua equipe, bem como pelo quadro de horários de 

comparecimento presencial de cada servidor.  

 

§3° Os servidores em regime especial estarão disponíveis por telefone e e-

mail durante o horário de expediente, ou seja, das 8h às 17h. 

 

§4° Para garantir o controle e a tramitação dos processos, cada servidor 

retirará aqueles expedientes autorizados pelo (a) Secretário (a) e a ele (a) 

devolverá a tarefa devidamente concluída, respeitando o planejamento e o 

agendamento. 
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Art. 2° Servidores idosos, servidoras grávidas e lactantes, servidores com 

doenças crônicas, terão condição especial de trabalho. 

 

Art. 3° Está suspensa, enquanto perdurarem os efeitos desta Portaria, a 

contagem de prazos dos processos administrativos que tramitam na 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMUMA), assim como os prazos das 

licenças municipais ambientais, notificações e respectivas condicionantes e 

cláusulas ambientais. 

 

Parágrafo único: As operações de atividades poluidoras e potencialmente 

poluidoras continuam obrigadas a obedecer aos controles ambientais 

determinados nas licenças ambientais e legislações específicas durante a 

vigência das determinações desta Portaria; 

 

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

  

              REGISTRA-SE E PUBLIQUE-SE 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sooretama, Estado do Espírito 

Santo, aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte. 

 

 

 

DOLORES DE FÁTIMA COLLE 

Secretária Municipal de Meio Ambiente 

Decreto 014/2017 de janeiro de 2017 
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