
DECRETO Nº 044/2020 

 

 

Revoga dispositivos do Decreto nº 023/2020 e do Decreto 026/2020 dá outras 

providências. 

 

 

VALOIR CHAPUIS, Prefeito Municipal do Município de Coqueiros do Sul, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município de Coqueiros do Sul, Baixa o seguinte  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam integralmente revogados os incisos I e III do artigo 10, bem como os artigos 

11 e 12 do Decreto Municipal nº 023/2020 que “Reitera a declaração de estado de calamidade 

pública no âmbito do Município de Coqueiros do Sul e dispõe sobre medidas para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto 

epidêmico de coronavírus (COVID–19)”, devendo os servidores municipais ali elencados, 

inclusive os estagiários de todos os setores retornarem ao trabalho normal dos respectivos 

setores e órgãos de atuação, estabelecido anteriormente à edição do Decreto nº 024/2020. 

Parágrafo Único. O disposto no caput do presente artigo não se aplica aos integrantes do 

magistério municipal (professores), ante a suspensão das aulas junto à Rede Municipal de 

Ensino, que estão atuando em sistema de teletrabalho, ministrando aulas remotas ou elaborando 

material encaminhado aos estudantes da rede municipal de ensino. 

 

Art. 2º. Fica integralmente revogado os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, o artigo 3º, e artigo 

6º do Decreto Municipal nº 026/2020 que “Revoga o Decreto nº 024/2020, estabelece novas 

determinações ao quadro funcional do Município, altera disposições do Decreto nº 

023/2020 e dá outras providências.”  

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir 

de 1º de julho de 2020. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL RS, aos 24 de junho de 2020. 

 

 

VALOIR CHAPUIS 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 Norton Eduardo Baum  
Sec. Mun. de Adm. Plan. Ind. Com. e Habitação 


