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PREFEITURA MUNICIPAL DA

ESCADA

DECRETO N0 022/2021

Disp6e sob「e medidas no periodo de 18 a 28 de marco de

2021, Para enfrentamento da emerg合ncia de sa心de p心輔ca

de importancia intemacionaI decorrente do novo coronavfrus

no ambito do Poder Executivo do Municipio da Escada/PE.

A PREFEITA DO MUN!C了piO DたESCADA, ES鵬DO DE P駅NAMBUCO no uso das suas atribui[6es

legais que Ihe sfo conferidas pela Lei Organica Municipa!, reSOIve:

CONSIDERANDO que nacionalmente foi declarada e reconhecida situa辞o de caiamidade por

meio do Decretoしegis!ativo n9 6, de 2020 do Congresso Nacional em virtude da pandemia do

Coronavirus (COVID-19);

CONSID蛾ANDO que no Estado de Pernambuco foi decIarada e reconhecida situacao de

Calamidade pela AssembIeiaしegisIativa do Estado de Pe「nambuco-AしEPE por meio do Decreto

しegislativo ng 9 de 24 de ma「印de 2020, Pelas mesmas raz6es;

CON§置D開ANDO que o Municfpio de Escada/PE manteve a situacao anormal, CaraCterizada

COmO ′′Estado de Calamidade P重囲ca’’no ambito do Municipio de Escada-PE, em Virtude da

Emergeincia de Sadde P心bIica de import餌cia internaciona! decorrente do Coronavirus

(COVID19〉, atraVeS do Decreto municipaI n9 01, de O4 de janeiro de 2021;

CONSiD駅ANDO o Decreto EstaduaI n0 50.433 de 15/03/2021 que estabelece as medidas

restritivas tempor緬as para enfrentamento da emergencia de sa的e p蘭lica de impo「ta申a

inte「nacionaI decor「ente do novo coronavirus, COVID-19, Para Vigorar no periodo de 18 a 28

de marco de 2021, em tOdo o Estado;

CONSID駅ANDO que fica vedado em todo o Estado, em quaIquer dia e hordrio, O

funcionamento de estabe!ecimentos e a pr細ca de atividades econ∂micas e sociais, de fo「ma

PreSenCiaI, COm eXCeC5o dos servicos considerados essenciais;

CONSID靴ANDO a necessidade de manuten辞o das medidas sanit緬as e administrativas

VOltadas ao enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronav/rus (COVID-19);

DECRETA:

Art. 19 Fica suspenso, nO Periodo de 18 a 28 de marco de 2O21, O atendimento presencial nas

Sedes do Poder Executivo do Municipio da Escada, havendo a continuidade de todas as

atividades de maneira interna.
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Pa「きgrafo dnic〇・ Se iden輔ca como exce弟o do determinado no caput os atendimentos

PreSenCiais referentes aos servicos considerados essenciais, de extrema urgencia ou

necessidade no ambito da administra串o p的=ca municipal, Principalmente com relag5o a

Salide e assist釦cia socia上

Art. 29 Todas as atividades da administracao p謝olica municipa! se「割o exercidas internamente

nos pr細os de suas respectivas sedes.

Pa庵grafo血ico. Se identifica como excec約do determinado no coput os servicos conside「ados

essenciais, de extrema urg釦cia ou necessidade no ambito da administracao p謝olica municipal.

Art. 39 Fica autorizado aos Secret緬os Municipais a an訓se de requerimento e consequentes e

eventuais concess5o de trabalho remoto (home-O鯖ce) aos servido「es de suas respectivas

PaStaS que, COmPrOVadamente, Se identificam como pessoas de alto risco, de aco「do com as

normas sanitarias vigentes.

§19 A auto「iza錆o do coput deste artigo somente sera possivel com refer台ncia ao periodo

COmP「eendido entre 18 de marco de 2021 a 28 de ma「印de 2021.

§2容A eventual concessao deverるser arquivada juntamente com reque「申ento e documentos

comprobat6「ios da sa的e do servidor.　　　　　　　　　　　r

§39 O servidor que tenha a concess約do trabaIho remoto devera executar seus servicos em

identico ho「計io ao do expediente reguIar, devendo, aO final do periodo de trabalho remoto,

haver decIara蜂o do(a) Secret緬o(a) da pasta informando o efetivo cumprimento das

atividades.

Art. 49 Permanece obrigat緬o em todos os predios do Poder Executivo Municipal o uso de

m泰caras, higiene e distanciamento minimo entre as pessoas, tudo em conformidade com as

normas sanit緬as vigentes.

A競・ 59 Este decreto entra em vigor na data da sua pub=cacao.

Escada/PE, 16 de marco de 2021.

しIS MOURA GOUV馴A

do Municipio de Escada-PE
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