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DECRETO Ne O43/2021

Disp6e sobre as atividades presenciais 「eaIizadas nos

SetOreS do §mbito da administra弟o p心blica, COm
Sede e fo「o em Escada‑PE e d5 out「as provid全ncias,

A PR醒ITA DO MUNICip!O DE ESCADA

ESTADO DさPERNAMBUCO no uso das suas atribuic6es

Iegais que Ihe s5o confe「idas peIaしei Organica Municipal, reSOIve:

CONSIDERANDO que nacionaImente fof declarada e reconhecida situa肇o de caIamidade por meio
do Decretoしegislativo n9 6′ de 2020 do Congresso Nacional em virtude da pandemia do Co「onavirus

(COViD‑19);
CONSIDERANDO a necessidade de manuten嘩o das medidas san瀧涌as e administrativas voltadas ao
enfrentamento da pandemia decorrente do novo CoronavirusにOVID‑19), PrincipaImente em razあ

de Decreto Estadual n9 50・778, deO2 dejunho de 2021;

'r

CONS書DERANDO po「 fim′ em V而ude da confirma弟o, nOS dltimos dias, de funcion5rios de diversos
SetOreS da sede da P「efeitura Municipa同a Escada/PE que tiveram diagn6stico positivo para novo

Coronavirus (COVID‑19), aP6s terem realizado trabaIho presencial em seus respectivos setores;
D各CRた丁A:

了へ¥

AI

t. 19 Fica estabelecido o regime extraordin5rio com a reaIiza9あdas atividades de manei「a remota

(home‑Offiee), que funcionarきem id全ntico hor轟o ao do expediente regu!ar, eStabeIecido da sede da

Prefeitura Municipal da Escada/PE, O qua‖mpoha em suspens着o do trabaIho p「esencial no dia ll de
junho de 2021 (SeXta‑feira), COmO forma de afastamento sociai pa「a iden輔cacao, Ou nfo, de
Servido「es com mais sintomas nos pr6ximos tr合s dias.

Art. 29 Durante o dia compreendido no artigo anterior, tOda as atividade dos setores devera se dar
remotamente pelos meios tecnoI6gicos disponiveis.

Par5grafo Onico・ Se identifica como exce雪あdo determinado no caput as atividades p「esenciais
referentes aos servi印s considerados essenciais, de extrema urgchcia ou necessidade no ambito d

administra辞o p削olica municipal′ P面cipaimente com reia弟o a sa蘭e e limpeza pd輔ca.

AV Dr. Ant6nio de Castro, 68O,
PREFEiTuRADA

Jaguaribe, Escada ‑ PE 1 555OO‑OOO

たScA田A
TUA HISlt)RIA OSTEN

govemodaescada@gmail.com

RA CONQuISTAS

(81 )3与54‑「 4○○

。講諾蒜謹就諸富
Art. 39 Este dec「eto ent「a em vigor na data da sua pu輔cacao.

Escada/PE, 08 dejunho de 2021.
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