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Disp6e sobre a suspens5o das atividades

PreSenCiais realizadas nos setores do

ambito da administra辞o p心biica, COm Sede

e foro em Escada-PE e da out「as

PrOVi鵬ncias.

A PR駈EITA DO MUN!Cip10 DE ESCADA. ESTADO DE P駅NAMBuCO no uso das suas

atribuic6es legais que lhe s訃o confe「idas pelaしei Org含nica Municipal, reSOIve:

CONSiD駅ANDO que naciona!mente fdi declarada e reconhecida situa蜂O de

Calamidade por meio do Decreto Legislativo n9 6, de 2020 do Cong「esso Nacional em

Virtude da pandemia do Coronavfrus (COVID-19);

CONSIDERANDO que no Estado de Pemambucofoi declarada e reconhecida situacao de

Calamidade pela Assembleia LegisIativa do Estado de Pemambuco -AしEPE por meio do

Decreto Legislativo ng 9 de 24 de marco de 2020, Pelas mesmas raz6e#

CONS寡D駅ANDO que o Municipio de Escada/PE manteve a situa弟o ano「mal,

Caracterizada como ‘′Estado de Calamidade P竜blica’’no am据o do Mun触pio de Escada-

PE, em Virtude da Emerg釦cia de Sa心de P的!ica de import凱cia intemacionaI decorrente

do Coronavirus (COVID19), at「aVeS do Decreto municipal ng OL de O4 de janeiro de

2021;

CONSID駅ANDO a necessidade de manuten鉾o das medidas sanit緬as e

administrativas voltadas ao enfrentamento da pandemia decorrente do novo

Coronavirus (COVID-19);

CONSID蛾ANDO por fim, em Virtude da confirma鋒O, nOS謝timos dias, de funcion5rios

de diversos setores do Pode「 Executivo MunicipaI da Escada/PE que tiveram diagn6stico

POSitivo para novo Coronavirus (COVID-19), aP6s terem reaIizado trabaiho presencial

em seus respectivos setores;

DたCRm:

Art. 19・ Fica estabeIecido o regime extraord庇紬o com a realizacao das atividades de

maneira remota (home-O鮒ce), que funcionara em identico hor緬o ao do expediente
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「egular, eStabeiecido no ambito do Poder Executivo MunicipaL com sede e foro em

Eseada/PE, O qua=mporta em suspens5o do trabaiho presencial durante o perfodo

COmPreendido entre 23 de marco de 2021 a 28 de ma「印de 2021.

Art. 29 Durante o periodo compreendido no a巾go anterior, tOda a atividade dos setores

devera se「 dar remotamente peIos meios tecnoI6gicos disponfveis.

Paragrafo Unico。 Se identifica como exce鋒O do determinado no caput as atividades

PreSenCiais referentes aos se「vicos conside「ados essenciais, de extrema urgencia ou

necessidade no ambito da administra鐙o p的Iica municipaL principalmente com rela弟o

a sa11de e assist合ncia social.

A鷹・ 4g Este dec「eto entra em vigor na data da sua pu輔cag§0, retrOagindo seus efeitos

a data de assinatura do presente Decreto.

Escada/PE, 23 de mar事O de 2021.
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