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PORTARIA Nº 26/2021 

 

Dispõe sobre suspensão temporária de 
atendimento na Câmara Municipal de 
Caetés e sobre trabalho remoto como 
medida temporária de enfrentamento à 
pandemia  

 

 

A Presidenta da Câmara Municipal de Caetés, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o agravamento da pandemia do coronavírus – Covid 19, 

na região do Estado de Pernambuco que compreende o Município de Caetés, e, 

dentre outras diretrizes normativas, considerando a classificação da doença 

como pandemia pela OMS; o dever do Estado de proteção à saúde previsto no 

artigo 196 da Constituição Federal de 1988; a Lei Federal nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da pandemia; 

o Decreto Estadual nº 49.959, de 16 de dezembro de 2020, que declara a situação 

anormal do estado de calamidade pública no Estado de Pernambuco cujo teor 

foi homologado pelo Decreto Legislativo nº 195, de 14 de janeiro de 2021; 

considerando, ainda, o Decreto Estadual nº 50.752, de 24 de maio de 2021, que 

estabelece novas medidas restritivas para a realização de atividades sociais e 

econômicas no período de 26 de maio a 6 de junho de 2021, para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do novo coronavírus e determinar regras mais rígidas na região, 

além das disposições municipais correspondentes, RESOLVE: 

Art. 1º Suspender o atendimento ao público e restringir o acesso aos 

funcionários, que trabalharão de modo remoto e que só poderão ingressar por 

horário não superior a uma hora na Casa de Leis para realização de expedientes 

urgentes na Câmara mediante autorização prévia da Presidência da Casa, 

durante o período compreendido entre 28 de maio a 06 de junho de 2021. 

Art. 2º Para apreciação de matérias revestidas de caráter urgente como 

previsto na Lei Orgânica e no Regimento Interno desta Casa que, poderá a 

Presidência autorizar sessões extraordinárias, se não puderem ser realizadas de 
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modo virtual, observado o estrito cumprimento de normas de seguranças, mas 

não se restringindo, ao uso de máscaras e distanciamento social. 

Art. 3º A infração aos presentes termos importará a adoção das medidas 

penais e administrativas, e se o infrator(a) e que se servidor(a) público(a), terá a 

sua conduta apurada em processo administrativo, sem prejuízo das demais 

penalidades aplicáveis. 

Esta Portaria, a ser publicada no local e nos meios de costume para 

ciência de todos, entra em vigor na presente data, revogando-se as disposições 

anteriores. 

 

Câmara de Vereadores de Caetés, 27 de maio de 2021. 

 

 

Rozilene Izabel Bezerra da Silva 
Presidenta da Câmara Municipal de Caetés 
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