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Disp6e sob「e as atividades presenciais

rea=zadas nos setores do　§mbito da

administra串O P心blica, COm Sede e foro em

Escada-PE e崩outras providencias,

A PR勝則rA DO MuNI(面IO DE ESCADA. ESTADO DE P珊NAMBuCO no uso das suas

atribuis6es legais que Ihe s託conferidas pelaしei Org緬ca MunicipaI, reSOIve:

CONSIDERANDO que nacionalmente foi decIarada e reconhe⊂jda situa軍O de

Calamidade por meio do Decretoしegislativo n9 6, de 2020 do Congresso Nacional em

Virtude da pandemia do Coronavfrus (COVID-19);

CONSIDERANDO que no Estado de Pernambuco foi declarada e reconhecida situa辞o de

Calamidade peIa AssembIeia Legislativa do Estado de Pe「nambuco -ALEPE por meio do

Decretoしegislativo pelas mesmas raz6es;

CONSIDERANDO que o Municipio de Escada/PE manteve a sit堅訃o ano「mal,

CaraCte「izada como 〃Estado de Calamidade P謝oIica〃 no §mbito do Munfcipio de Escada-

PE, em Virtude da Emerg全ncia de Sa心de Pd輔ca de血po「t台ncia intemacional decorrente

do Coronavfrus (COVID19);

CONSiDERANDO a necessidade de manutencao das medidas∴Sanit猫as e

administ「ativas voltadas ao enfrentamento da pandemia decorrente do novo

Coronavirus (COVID-19〉, Principalmente em razfo de Dec「eto Estadual n9 50.7与2, de 24

de maio de 2021;

CONSIDERANDO por fim′ em Virtude do aumento de casos com diagn6stico positivo

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

D各CR王丁A:

A競. 19 Fica suspenso o atendimento presenciaI ao p心blico em todos os setores do Poder

Executivo do Municipio da Escada/PE durante o perfodo compreendido entre 26 de maio

e6dejunho de2021,

′′丁UA HIS丁ORIA OSTENIA CONQUISIAS′′
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Pa「ag「afo血ico。 O setor de tributos podera 「ealizar atendimentos por agendamentos

(data e hora), Iimitado a ndmero de pessoas que nao p「ovoqlle aglomera掃es.

Art. 29 Durante o per了odo comp「eendido no artigo anterior, tOdas as atividades da

administra辞O Pdbiica municipal ser5o exe「cidas internamente nos predios de suas

respectivas sedes.

Paragrafo血ico. Se identifica como exce軍o do dete「minado no c。put OS Se「Vieos que

POr Sua natureZa, neCeSSitam de atividades extemas, bem como aqueles servicos

considerados essenciais, de ext「ema urg合ncia ou necessidade no ambito da

administra辞o pdblica municipal.

Art. 39 Du「ante o perfodo compreendido no artigo 19 deste decreto, Cada seto「 pode「a

C「iar um meio digitai para fins de recebimento de documenta挿O Ou COntatO COm O

Cidadao, bem como cria「 escalas de rodfzios de funcjon轟os pa「a fins de proporcionar o

devido distanciamento social.

§19 Caso haja realiza時o de rodtzio de funcion緬os, aqueles que n昌o estiverem

exercendo as funs5es presencialmente na sede do Pode「 Executivo deveralealizar suas

atividades em homg c駒ce.　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

§29 0 chefe do seto「 que autoriza「 rodfzio de funcionarios terきa responsab掴dade de

fiscaiiza「 a produ辞o e realiza軍O dos servi印s daqueles f…Cion描os que estive「em

exercendo atividades home of卿e.

A競. 49 Permanece obrigat6「io em todos os p竜dios do Pode「 Executivo Municipal o uso .

de mascaras, higiene e distanciamento m緬mo entre as pessoas, tudo em conformidade

COm aS nOrmaS Sanit計ias vigentes.

A巾59 Este dec「eto entra em vigor na data da sua pu輔ca辞o, ret「Oagindo seus efeitos

a data de assinatu「a do presente Decreto, ret「Oagindo seus efeitos a data de assinatu「a

domesmo.

Escada/PE, 26 de maio de 2021.
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