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PORTARIA Nº 002/2020 – CGM

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições e considerando o
disposto no artigo 13 da Lei Complementar nº 034/2018, que dispõe sobre a Estrutura
Organizacional da Administração Direta e Indireta do Município de Jaboatão dos Guararapes e a
Lei Municipal n° 284, de 30 de dezembro de 2004, que trata das competências e atribuições
específicas daquele Órgão;

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, 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;

CONSIDERANDO, que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020,
declarou pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO, a altíssima capacidade de contágio por cada pessoa acometida com a COVID-
19 na transmissão do vírus e das notícias informando que, a cada dia, tem se confirmado novos
casos de pessoas contaminadas com a COVID-19 em todo o território nacional;

CONSIDERANDO, a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde,
declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), e da Portaria nº 356, de 11 de março de
2020, dispondo sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO, a recomendação do Ministério da Saúde, transmitida em 13 de março de 2020,
para que, durante o atual período de emergência na saúde pública, fossem adiados ou cancelados
eventos de massa governamentais, esportivos, culturais, e/ou políticos, bem como cruzeiros
turísticos;

CONSIDERANDO, o teor da 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 novo Coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal 024/2020 declarando “Situação de Emergência” em
virtude da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) e determina a adoção, no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta, de medidas temporárias e emergenciais de
prevenção de contágio pelo COVID-19, bem como sobre recomendações no setor privado
municipal;

CONSIDERANDO, a necessidade de adoção de medidas para mitigação dos riscos de
propagação da COVID-19 e para preservação da saúde das autoridades, dos servidores, dos
estagiários, dos demais colaboradores e dos visitantes que frequentam as dependências da
Controladoria Geral;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam suspensos:

I – a realização de audiências para oitivas de partes e testemunhas no âmbito das Comissões
Permanentes de Inquérito da Corregedoria Geral e Comissões de Sindicância, porventura
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instauradas no âmbito dos órgãos e entidades Municipais;

II – os prazos para apresentação de defesas administrativas;

III – as notificações pessoais de servidores sobre a instauração dos respectivos Processos
Administrativos;

IV – a contagem dos prazos para conclusão dos Processos Administrativos, previsto no art. 176
da Lei Municipal nº 224/96.

Parágrafo Único. As medidas previstas nesta Portaria serão reavaliadas pela Controladora Geral
do Município, obedecendo às recomendações das autoridades de Saúde Federal, Estadual e
Municipal, podendo, ainda, serem adotadas outras providências adicionais necessárias ao
enfrentamento do Coronavírus;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e Cumpra-se.

Jaboatão dos Guararapes, 17 de março de 2020.

Andrea Costa de Arruda
Controladora Geral do Município


