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DECRETO N° 022 DE 05 DE MARÇO DE 2021.
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Suspende o atendimento presencial ao público,
no prédio e repartições da Prefeitura Municipal
de Jaguaripe-Ba e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIPE, Estado da Bahia, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município LOMJ, e;

CONSIDERANDO o recrudescimento da pandemia do Covid -19,
inclusive no âmbito do Município de Jaguaripe;

CONSIDERANDO a edição recente dos decretos do Governador do
Estado, contendo medidas restritivas, no intuito de amenizar o
contágio e a disseminação do vírus da Covid;

CONSIDERANDO o teor da recomendação contida na C.I. da lavra da
Sra. Secretária da Saúde do Município, a mim dirigida, nesta data;

DECRETA:
Art. 1° Fica suspenso nos dias 08, 09 e 10 do mês em curso, os
atendimentos presenciais ao público externo, no prédio principal e
demais repartições da Prefeitura Municipal de Jaguaripe.

§ 1° O período de suspensão previsto no caput deste artigo poderá ser
prorrogado, na hipótese da permanência da situação de ameaça é
saúde pública acima aludida.
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§ 2° Durante os dias de que trata o caput deste artigo, o Paço Municipal
e demais repartições públicas irão funcionar apenas com expediente
interno, sendo autorizada tão somente a entrada dos servidores
públicos municipais, de forma escalonada e que sejam essenciais ao
desenvolvimento dos serviços, sob o controle do Chefe do Gabinete.
§ 3° Servidores incluídos nas faixas de risco poderão executar seu
serviço por liame office.
Art. 2° Os servidores da Saúde, Iluminação, Limpeza Pública e
Segurança, executarão suas tarefas, com os cuidados preventivos jã
utilizados e sob a orientação dos Secretários das respectivas pastas.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, 05 de março de 2021.
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