PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

Estado de Pernambuco
Decnrro N.c 58 oe 24 oe Noveueno oe 2020.

Evrrutl: RestnerlEcE
P0BUco NA

pREFETTURA

AGENDAMENTo

pon E-uRtt

eclovrnRgAo r

o

PARCTALMENTE

o

ATENDTMENTo Ao

DE Venrrrurrs-PE,
E

MEDIANTE

TrLrroruE, pRlontzRlloo

I

nAo

oA ournRs pnovtoEt'tctRs.

oo Mut'ttcfpto oe Vemerurcs-PE, no uso das atribuig6es
que lhes sdo conferidas pela Constituig5o Federal, pela ConstituigSo do Estado de
PREFETTo

Pernambuco e pela Lei 0196nica Municipal,

-

OMS
CONSIDERANDO que a Organizaqdo Mundial da Sa0de
pelo
novo
classificou, em 11 de margo de2O2O, que a COVID-19, nova doenqa causada
corona vlrus (denominado SARSCoV-2), 6 uma pandemia;

do art. 195 da ConstituigSo
Federal de 1988, a sa(de 6 direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
politicas sociais e econ6micas que visem i redugSo do risco de doenEa e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitdrio is aE6es e servigos para sua promog5o,
CONSIDERANDO que, nos termos

protegSo e recuperagSo;
CONSIDERANDO o teor da Lei Federal ne l-3.979, de 6 de
fevereiro de2O2O, que disp6e sobre as medidas para enfrentamento da emerg6ncia de

saUde pirblica de import6ncia internacional decorrente
pelo surto de 2019;

do corona vfrus responsdvel

teor do Decreto Estadual ns 49'017, de
11 dq ma.io de 2020. que disp6e sobre a intensii'icagic de medidas restritivas, de
e tempordrio, voltadas ) contengSo da curva de disseminaqSo da
..ot.,
"*.upcional
Covid-19, atingiu o objetivo proposto;
CONSIDERANDO que o

estaduais

i

CONSIDERANDO, ainda, a edigao sucessiva de atos normativos
que
novas circunst6ncias foram se configurando, bem como a
medida
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necessidade de sistematizar a legislagSo, conferindo maior seguranga e transparEncia
em relag5o ds normas em vigor;
CONSIDERANDO, situagSo

de controle parcial havido

municipalidade com o respeito as normas onde se evidencia com o

nesta
baixo n0mero de

infectados na municipalidade,

Considerando-se, por flm, a necessidade imperiosa de
planejamento da administragdo para enfrentamentos das ag6es de
reestruturag6o da Secretaria de EducagSo para retorno das aulas no ano vindouro,
mesmo diante das indefinig6es advindas da aus6ncia de vacinaESo em combate a

organizag5o e

pandemia que vivenciamos;
Decnetn:

Art. 1e - Fica determinado a reabertura de atendimento ao
via e-mail, telefone ou watts app n.e 081-99675 1173,
agendamento,
P(blico mediante
ou agendamento presencial na recepgSo da Prefeitura, de modo a assegurar aos
usudrios e funciondrios do Municipio preservagSo e seguranga a n5o haver contdgio do
Novo Corona Virus, zelando-se sempre pela n5o aglomerag5o, das 08:00hs as 13:00hs.
Limitando-se os atendimentos aos previamente agendados;

-

Deve16 a Secretaria de AdministragSo providenciar a
notificagSo dos servidores aprovados no Concurso Edital n.s 001/2019, para realizagEo
dos exames admissionais e apresentaEso de documentos complementares, pelos

Art. 2s

candidatos aos cargos de professor do primeiro ao quinto ano e professor do sexto ao
nono ano, observando-se a necessidade de preenchimento de vagas, a partir de l-e de
dezembro de2O2O, para respectivas posses;

Art.3e - Revoga o inteiro teor da Portaria 5.A01,12020 de 23 de
marqo de 2020;

Art. 4e - Este decreto entra em vigor em 24 de Novembro de
2020, revogando-se disposig6es em contrdrio.
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