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DECRETO LEGISLATIVO Nº 011, 26 DE ABRIL DE 2021.

ALTERA O DECRETO DE Nº 009, DE 06 DE ABRIL DE
2021, E INSERE NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS
PREVENTIVAS E RESTRITIVAS NO ÂMBITO DO
PODER LEGISLATIVO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 021/2021-CC de 25 de abril de 2021, que altera o
Decreto nº 020, de 15 de abril de 2021, que dispõe sobre medidas temporárias preventivas e restritivas no
âmbito do município de Coelho Neto para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
intemacional decorrente da infecção humana pelo CORONAVÍRUS (COVID-19), nos termos que específica
e dá outras providências.

CONSIDERANDO que as medidas previstas neste ato visam colaborar com a prevenção à

disseminação do Coronavírus COVID-19;

RESOLVE:

Art. 1º- Altera o Decreto nº09, de 06 de abril de 2021. e insere até 10 (dez) de maio de 2021 (dois mil vinte
e um) as novas medidas temporárias preventivas e restritivas no âmbito do poder legislativo podendo ser
prorrogáveis:

|- Suspensão das Sessões Ordinárias;

Il - Cessão do plenário apenas para entidades públicas, com limite de até 50% da capacidade do espaço,
para tratar de assuntos pertinentes ao combate ao Covid-19;

III - Suspenso o atendimento ao Público;

Art. 2º - Nesse interim, as sessões legislativas poderão acontecer de forma remota (online) através de
Vídeo Conferência, para apreciação de matérias em regime de urgência-urgentíssima e transmissão
apenas pelas redes sociais;

Art.3º- Os servidores públicos deste Poder Legislativo que apresentarem sintomas de gripe, respiratórios
e/ou febre serão afastados administrativamente por até 14 (quatorze) dias, devendo comunicar
imediatamente tal circunstância, com a respectiva comprovação a Diretoria Administrativa;

Art. 4º Nesse interim, poderá ser feito o remanejamento dos demais funcionários para suprir os setores
que necessitem.

Art. 5º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, mesmo antes
do prazo estipulado no Art. 1º;

Art. 6º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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