DECRETO Nº 052/2020

ALTERA DISPOSITIVOS DO DCRETO 051/2020 QUE “REITERA ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA E DISPÕE SOBRE O FECHAMENTO DO COMÉRCIO NO
MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO SUL, REVOGA O DECRETO EXECUTIVO Nº
048/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Valoir Chapuis, Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, no uso de suas atribuições
legais;
Considerando que a região em que está inserido o Município de Coqueiros do Sul se
insere na “bandeira vermelha” e por consequência, persiste a necessidade de observação das
regras gerais e dos protocolos estabelecidos em tal regramento;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação
do vírus no Município;
DECRETA:
Art. 1º. O Art. 6º do Decreto Executivo Municipal nº 051/2020 passa a vigor com a
seguinte redação:
...NR “Art. 6º. Ficam suspensas as atividades de atendimento presencial dos serviços
junto à Administração Pública Municipal, trabalhando com expediente interno, à exceção das
Secretarias de Saúde, Assistência Social, Obras, Agricultura e Setor de Arrecadação.
§ 1º. Os postos de saúde da sede municipal e dos distritos de Igrejinha e Xadrez
funcionarão no horário compreendido entre as 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas,
obedecendo a todos os protocolos de segurança e as regras de distanciamento social.
§ 2º. Os servidores do Departamento Municipal de Assistência Social, atenderão um
munícipe por vez, adotando tanto quanto possível, o sistema de agendamento.
§ 3º. O expediente interno nas demais Secretarias e Departamentos Municipais será das
as 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, obedecendo a todos os protocolos de segurança e
as regras de distanciamento social.”
Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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