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Dispõe sobre a adoção de medidas de prevenção e de 

combate à propagação do novo coronavírus (COVID-19) no 

âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e 

dá outras providências. 

 

 

O presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no 

uso da atribuição que lhe conferem o artigo 13, incisos I, IX e XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas) e o art. 20, incisos I, XI e XXVII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, 

aprovado pela Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 e 

Considerando o surto mundial do novo coronavírus (COVID-19), a rápida 

transmissibilidade e sua recente chegada ao território brasileiro e ao Estado do 

Espírito Santo,  

Considerando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, as evidências 

científicas até então descobertas e a elevação do nível de alerta em saúde para o 

estado de emergência pelo Governo Federal, 

Considerando o disposto na Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre 

medidas para o enfrentamento de emergências de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, visando à proteção da coletividade, 

Considerando a Portaria Normativa TC 74, de 8 de novembro de 2016, que dispõe 

sobre o funcionamento do serviço médico no Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, 

 



 

 

 

 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar normas internas de prevenção ao novo coronavirus (COVID-19) no 

âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, cabendo: 

I – ao conselheiro, conselheiro substituto, procurador de contas, servidor e estagiário 

do Tribunal e, excepcionalmente, ao funcionário de empresa terceirizada que preste 

serviços nas dependências deste Órgão, comunicar imediatamente ao Serviço 

Médico deste Tribunal caso apresente sintomas similares ao da gripe e que tenha 

retornado ou tenha tido contato com pessoa que retornou de países foco do novo 

coronavírus (COVID-19), nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei 13.979/2020; 

II – ao Serviço Médico deste Tribunal: 

a) prestar orientações sobre as medidas de prevenção aos conselheiros, 

conselheiros substitutos, procuradores de contas, servidores e estagiários do 

Tribunal e, excepcionalmente, aos funcionários de empresa terceirizada que prestem 

serviços nas dependências deste Órgão, diretamente e em colaboração com a 

Assessoria de Comunicação e a Secretaria Geral Administrativa e Financeira; 

b) atender conselheiros, conselheiros substitutos, procuradores de contas, 

servidores e estagiários do Tribunal e, excepcionalmente, funcionário de empresa 

terceirizada que preste serviços nas dependências deste Órgão, dando 

encaminhamento ao serviço público ou particular de saúde, caso entenda pertinente 

ou sempre que houver a necessidade de adoção de qualquer das medidas previstas 

no art. 3º, da Lei 13.979/2020; 

c) para cumprimento do disposto no art. 6º, da Lei 13.979/2020, comunicar aos 

órgãos competentes sempre que tiver ciência ou identificar conselheiro, conselheiro 

substituto, procurador de contas, servidor ou estagiário deste Tribunal e, 

excepcionalmente, funcionário de empresa terceirizada que preste serviços nas 

dependências deste Órgão, infectado ou com suspeita de coronavírus (COVID-19). 

III – à Assessoria de Comunicação divulgar, interna e externamente, as orientações 

prestadas pelo Serviço Médico do Tribunal sobre as medidas de prevenção à 

propagação do novo coronavírus (COVID-19); 



 

 

 

 

 

IV – à Secretaria Geral Administrativa e Financeira, por intermédio da Secretaria 

Administrativa, repassar aos prestadores de serviços e às empresas contratadas as 

orientações de que tratam o inciso II, alíena “a” e inciso III, deste artigo. 

Art. 2º - Será considerada falta justificada ao serviço público o período de ausência 

de conselheiro, conselheiro substituto, procurador de contas, servidor ou estagiário 

deste Tribunal decorrente das medidas previstas na Lei 13.979/2020, nos termos do 

seu art. 3º, § 3º. 

Art. 3º - Os casos omissos serão decididos pela Presidência deste Tribunal. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, vigorando enquanto 

perdurar o estado de emergência internacional pelo novo coronavírus (COVID-19). 

 

Sala da Presidência, 10 de março de 2020 

 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
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