
PREFE廿URA MUNIC旧AL DA

ESCADA

DECRETO NO o29l2021

Disp6e sobre a suspens50 das atividades

PreSenCiais reaIizadas nos setores do

ambito da administra9aO P心bIica, COm Sede

e foro em Escada-PE e da outras

p「ov渦合ncias.

A PR駈EITA DO MuNIC了p書O DE ESCADA, ESTADO DE P駅NAMBUCO no uso das suas

at「ibuic6es legais que lhe s約conferidas peIa Lei O「g緬ca Municipal, reSOive:

CONSID駅ANDO que nacionaImente fdi dedarada e reconhecida situagao de

Calamidade po「 meio do DecretQしegisIativo ng 6, de 2020 do Congresso Nacional em

Virtude da pandemia do Coronav血s 〈COVID葛19);

CONSIDERANDO que no Estado de Pernambuco foi decIa「ada e reconhecida situa事fo de

CaIamidade peIa Assembleiaしegislativa do Estado de Pernambuco -Aし押E po「 meio do

Decretoしegislativo ng 9 de 24 de marco de 2020, Pe!as mesmas raz6esJ

CONSID撒ANDO que o Municfpio de Escada/PE manteve a situa弟o anormaI,

CaraCterizada como ′′Estado de Calamidade P的lica’’no ambito do Munfcipio de Escada-

PE, em Virtude da Emerg合ncia de Sa心de Publica de import訊cia intemacional decorrente

do Coronavtrus 〈COVID19), atraV6s do Decreto municipal ng Ol, de O4 de janeiro de

2021;

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

administrativas vo!tadas∴aO enfrentamento da pandemia deco「rente do novo

Coronav血s (COVI D-19);

CONS寒D駅ANDO por fim, em Virtude do aumento de casos com diagn6stico positivo

Para nOVO Coronavi「us (COVID-19) no ambito do Municipio da Escada/PE;

DたCRど丁A:

Art. 19 Fica suspenso o atendimento presencial ao p心blico em todos os setores do Pode「

Executivo do Munic毎io da Escada/PE durante o perfodo comp「eendido entre Ol de abrii

de 2021 a 30de abril de 2021.
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Art. 29 Durante o perfodo compreendido no artigo anterior, tOdas as atividades da

administra錐o p刑oIica municipal serfo exercidas intemamente nos pr6dios de suas

respectivas sedes.

Pa「きg「afo血ico. Se identifica como exce辞o do determinado no coput os servigos que

POr Sua natureZa′ neCeSSitam de atividades extemas′ bem como aqueIes servicos

COnSiderados essenciais′　de extrema urgencia ou necessidade no ambito da

administra筒o p的lica municipaI.

Art. 39 Du「ante o periodo compreendido no artigo 19 deste dec「eto, Cada setor podera

C「iar um meio digita巾ara fins de 「ecebimento de documentacao ou contato com o

ddad富0.

Art. 4g Permanece obrigat6rio em todos os predios do Poder Executivo Municipal o uso

de m務caras′ higiene e distanciamento minimo entre as pessoas, tudo em confo「midade

COm aS nOrmaS Sanit台rias vigentes.

Art. 5g Este decreto ent「a em vigor na data da sua publica錐o, retrOagindo seus efaltos

さdata de ass子natura do presente Decreto.

Escada/PE, 31 de ma「co de 2021.
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