
PREFEITURA MUNIC漢PAL DA

ESCADA

DECR打O NO o21/2021

Disp6e sobre a suspens菖o das atividades

PreSenCiais rea=zadas no ESCADAPREV, COm

Sede e foro em Escada-PE e da outras

p「OVid合ndas.

A PRE田TA DO MuNICfpIO DE ESCADA,とSTADO DE P轍NAMBUCO no uso das suas

atribuic6es legais que the s約conferidas pelaしei Organica Municipal, reSOIve:

CONSID撒ANDO que nacionaImente foi declarada e reconhecida situacao de

CaIamidade por meio do Decretoしegislativo n9 6, de 2020 do Congresso NacionaI em

V面ude da pandemia do Coronavi「us 〈COVID-19);

CONS旧ERANDO que no Estado de Pe「nambuco foi decIarada e reconhecida situa弟o de

Calamidade pela Assembieia LegisIativa do Estado de Pernambuco -AしEPE por meio do

Decretoしegislativo ng 9 de 24 de mar印de 2020. pelas mesmas raz6es;

CONSiDたRANDO que o Municfpio de Escada/PE manteve a sit型乱o anormal,

CaraCterizada como ′′Estado de Calamidade P謝olica〃 no ambito do Municipio de Escada-

PE, em Vi「tude da Emergencia de Sa融e P聞olica de importancia intemacional decorrente

do Coronavirus (COVID19〉, atraV6s do Dec「eto municipaI n9 01, de O4 de janeiro de

2021;

CONSiD蛾ANDO a necessidade de manutenc訃o das medidas sanitarias e

administrativas∴VOItadas ao enfrentamento da pandemia deco「rente do novo

Coronavirus (COVID-19);

CONSiDERANDO po「 fim, que um functon緬o da ESCADAPREV, COm Sede e foro em

Escada-PE, teVe diagn6stico positivo para novo Coronavi「us (COVID-19), nO dia 12 de

marco de 2021, aP6s ter reaIizado trabalho presencial no referido p「edio.

D各CRm;

Art. 19. Fica estabelecido o regime extrao「din緬o com a realiza辞o das atividades de

maneira remota (home-0冊ce), que funcionara em identico hor羅o ao do expediente

regular, eStabelecido no ambito do ESCADAPREV, COm Sede e foro em Escada/PE, O qual
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importa em suspens約do trabaIho presenciaI durante o perfodo compreendido entre

12 de marcode 2021 a 18de mar印de2021.

A鷹・ 2曾Durante o perfodo compreendido no artjgo anterior, tOda a at廟dade do

ESCADAPREV deverきser dar remotamente peIos meios tecno16gicos disponiveis.

A巾39 Este decreto entra em vigor na data da sua pub=cacao, retrOagindo seus efeitos

a data de assinatura do p「esente Decreto.

Escada/PE, 12 de ma「co de 2021.

MARIA JOS串 S MOuRA GOUVEIA

prefeita嘉M州南ipi。 d。 Es。。da-PE
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