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RESOLUÇÃO N° 002/2021
Dispõe sobre a adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio
pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Câmara Municipal de Serra
Caiada/RN.
            A Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serra
Caiada/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo
art. 32 do Regimento Interno e pela Lei Orgânica Municipal,
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual  nº 30.347, de 30 de dezembro de
2020, que renovou o estado de calamidade pública, para os fins do art. 65
da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da
grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo
Coronavírus), e suas repercussões nas finanças públicas do Estado do Rio
Grande do Norte;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 30.379, de 19 de fevereiro de 2021,
que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo
Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 30.383, de 26 de fevereiro de 2021,
que instituiu o “toque de recolher” com a proibição de circulação de pessoas
em todo o Estado do Rio Grande do Norte, entre as 22h e as 05h do dia
seguinte, como medida de diminuição do fluxo de pessoas em ruas e espaços
públicos e mitigação de aglomerações;
CONSIDERANDO  as  recomendações  do  Comitê  de  Especialistas  da
Secretaria de Estado da Saúde Pública para o enfrentamento da pandemia
gerada  pela  COVID-19,  na  qual  sugerem  a  adoção  de  medidas  que
intensifiquem  as  medidas  de  restrição  de  circulação  de  pessoas,
aglomerações  e  eventos,  bem  como  as  ações  de  vigilância;
CONSIDERANDO  a  inevitável  introdução  de  novas  variantes  do  SARS-
CoV-2, em especial das três cepas mais recentes, já em circulação no Estado
Rio Grande do Norte e estados vizinhos, e possível circulação no município
de Serra Caiada, podendo contribuir para aumento da transmissibilidade;
CONSIDERANDO a recomendação das autoridades sanitárias, em todos os
níveis  governamentais,  de  diminuição  das  aglomerações  e  do  fluxo  de
pessoas  em  espaços  coletivos,  para  mitigar  a  disseminação  do  novo
Coronavírus no município de Serra Caiada;
CONSIDERANDO,  por  fim,  a  necessidade  precaução  e  a  consequente
proteção dos senhores Vereadores, dos servidores da Casa e da população
que frequenta este Poder Legislativo,
RESOLVE:
Art. 1º -  As sessões legislativas ordinárias serão realizadas somente nas
terças-feiras, no horário regimental, com a presença apenas dos Vereadores
e de funcionários da Câmara Municipal, sem a possibilidade de ingresso de
terceiros nas dependências da Câmara Municipal.
Art. 2º - Os servidores da Câmara Municipal irão trabalhar presencialmente
nas dependências da Câmara Municipal em regime de escala, a ser definida
internamente,  sendo  assegurado  o  funcionamento  diário  da  Câmara
Municipal para o atendimento dos serviços essenciais.
 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e terá
vigência até 31 de março de 2021, podendo ser prorrogada.
 
Serra Caiada/RN, 08 de março de 2021.
 
__________________________
Cristilene Bezerra de Azevedo
Presidente
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