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RESOLUÇÃO N° 003/2021
Dispõe sobre a adoção de novas medidas 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 30.419, de 17 de março de
2021 e o Decreto Municipal nº 062, de 18 de março de 2021, que
dispõem sobre  medidas  de  isolamento  social  rígido,  de  caráter
excepcional e temporário, destinado ao enfrentamento da pandemia
no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de
Serra Caiada/RN, respectivamente.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica suspenso o funcionamento da Câmara Municipal de
Serra Caiada/RN para atendimento ao público. 
Art. 2º - Durante o período de suspensão de atendimento presencial
ao público nas dependências da Câmara Municipal, o atendimento
p o d e r á  s e r  p r e s t a d o  p o r  m e i o  e l e t r ô n i c o
(camaraserracaiada@gmail.com) ou telefônico (3293-0072).
§1º  -  Poderá  ser  realizado  atendimento  presencial  de  forma
excepcional, quando for devidamente justificado.
§2º  -  Neste  período  ocorrerá  o  revezamento  de  servidores
intercalando dia de trabalho em casa e de presença da Câmara
Municipal  de  forma  a  reduzir  a  aglomeração  de  pessoas  e  ao
mesmo permitir o funcionamento da Câmara Municipal.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e
seus efeitos terão vigência até o dia 02 de abril de 2021, ficando,
desde já, revogadas todas as disposições em contrário.
 
Serra Caiada/RN, 24 de março de 2021.
 
__________________________
Cristilene Bezerra de Azevedo
Presidente
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