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RESOLUÇÃO N° 006/2021
 
Estabelece medidas restritivas,  de caráter excepcional e temporário,
destinadas ao enfrentamento da pandemia da 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),
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 085, de 02 de Junho de 2021,
que  prorrogou  as  medidas  restritivas,  de  caráter  excepcional  e
temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, no
âmbito do Município de Serra Caiada,
 
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção de medidas restritivas
visando  a  diminuição  das  aglomerações  e  do  fluxo  de  pessoas  em
espaços  coletivos,  uma  vez  que  há  aumento  nos  casos  oficiais  de
COVID-19 em âmbito municipal, assim como por que persiste a baixa
proporção  da  população  vacinada,  muito  distante  ainda  do  mínimo
necessário para haver uma influência na redução do número de novos
casos,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Suspender o atendimento presencial ao público no âmbito da
Câmara  Municipal  de  Serra  Caiada  no  período  compreendido  entre
21/06/2021 e 30/06/2021.
 
§ 1º – Durante este período, para evitar aglomerações, os servidores da
Câmara Municipal irão trabalhar em home office e, presencialmente,
em regime de escala, a ser definida em ato interno. 
 
§2º -  Enquanto estiver suspenso o atendimento presencial,  qualquer
contato com a Câmara Municipal  deverá ser  realizado por meio do
telefone (84) 3293-0072 ou pelo e-mail camaraserracaiada@gmail.com. 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e seus
efeitos terão vigência até o dia 30 de junho de 2021, ficando, desde já,
revogadas todas as disposições em contrário.
 
Serra Caiada/RN, 21 de junho de 2021.
 
Cristilene Bezerra de Azevedo
Presidente
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