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DECR訂O N0 039l2021

Disp6e sobre as atividades presenciais realizadas
nos setores do ambito da administra乾O P心blica,
COm Sede e fo「o em Escada‑PE e da out「as
PrOVid全ncias.

A PR駈EITA DO MUNICipIO DE ESCADA, ESTADO DE P駅NAMBUCO no uso das suas
atribuic6es Iegais que lhe sao conferidas peiaしei Org含面ca Mu而ipal, reSOIve:

CONSIDERANDO que nacionaImente foi decIarada e reconhecida situa鋒O de caIamidade po「
meio do Dec「etoしegisIativo ng 6, de 2020 do Congresso Nacional em virtude da pandemia do
Coronaviru§ (COVID‑19〉;

CONSID駅ANDO a necessidade de manuten錆O das medidas sanit轟as e administ「ativas

voltadas ao enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronavirus (COVID‑19),
Principalmente em razao de Decreto Estadual ng与0.752, de 24 de maio de 2021;

CONSID隙ANDO por fim, em Virtude da confirma鋒O, nOS謝timos dias, de funcion緬os de
dive「SOS SetOreS da sede da Prefeitura Municipal da Escada/PE que tiveram diagn6s‡ico

POSitivo para novo Coronavirus (COVID‑19), aP6s terem reaIizado trabalho presenciaI em seus
respectivos setores;

D各CRm:
Art. 19 Fica estabeIecido o regime extraordin緬o com a realiza鈎o das atividades de maneira

remota (home‑Offlce), que funcionara em identico hor鉦o ao do expediente regular,

estabelecido da sede da P「efeitura Municipal da Escada/PE, O qua=mporta em suspens5o do
trabaIho presenciai no dia 28 de maio de 2021 (SeXta‑fei「a〉, COmO forma de afastamento sociai
Para identificacao, Ou n§o, de servidores com mais sintomas nos pr6ximos tres dias.

A巾29 Durante o dia compreendido no artigo ante「ior, tOda as atividade dos setores dever5

Se dar remotamente pelos meios tecnoI6gicos djsponiveis.
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neCeSSidade no ambito da administragfo p輔a municipa廟n軸mente com re噂o a
Sadde e limpeza p謝oIica.

Art. 39 Este decreto entra em vigo…a data da sua pubIicag§o.

Escada/PE, 27 de maio de 2021,

