FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAMRN

PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO PORTARIA 60/2020
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA / RN,
POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas, resolve:
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de assegurar as condições
mínimas para viabilizar o retorno das atividades legislativas,
compatibilizando-as com a preservação da saúde de vereadores,
servidores e público em geral;
CONSIDERANDO a Recomendação nº 14/2020, do Comitê de
Especialistas da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), para o
enfrentamento da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que a retomada segura dos trabalhos legislativos deve
ser pautada e norteada por Notas Técnicas e Informes epidemiológicos
divulgados pelas Autoridades Federais e Estaduais de Saúde, dentre os
quais, as constantes nos sites https://portalcovid19.saude.rn.gov.br/ e
https://covid.lais.ufrn.br/, e que atestam o comportamento da curva de
contágio, índices de ocupação de leitos de UTI e a Taxa de
Transmissibilidade (R(t)) por região de saúde no Estado do Estado do Rio
Grande do Norte, RESOLVE:
Art. 1º. RETOMAR as Sessões Ordinárias e Extraordinárias realizadas
pela Câmara Municipal de Nísia Floresta / RN, nos dias e horários
previstos no Regimento Interno, a partir do dia 05 de Agosto de 2020.
Art. 2º. DETERMINAR que durante as Sessões estejam presentes os
servidores indispensáveis para a sua realização, excluídos os integrantes
dos grupos de risco, como idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes, ou
que apresentem sintomas do novo coronavírus (COVID-19), devendo os
mesmos se manterem no regime de teletrabalho.
Art. 3º. ESTABELECER que, por ocasião das Sessões, os Vereadores,
bem como os servidores desta casa, deverão usar obrigatoriamente
máscaras de proteção facial, bem como respeitar a distância mínima de 2
(dois) metros entre eles.
Art. 4º. DETERMINAR à Diretoria Administrativa que disponibilize álcool
gel (70%) para os participantes das Sessões.
Art. 5º. MANTER a suspensão do acesso do público externo ao interior
do prédio da Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN, em especial no
momento da realização das Sessões.
Art. 6º. DETERMINAR à Gerência de Comunicação a adoção das
providências necessárias a ampla divulgação das medidas constantes
deste ato.
Art. 7º. COMUNIQUE-SE à Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN, o
teor desta Portaria.
Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nísia Floresta/RN, 03 de Agosto de 2020.
Polyana Cavalcanti Dias Barros
Presidente da Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
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