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DECRETO N° 003/2021 

"DISPÕE SOBRE: Procedimentos e regras para fins de prevenção â infecção e 
a propagação do Coronavirus (COVID-19), no âmbito da Câmara 
Municipal de Alfredo Marcondes - SP". 

0 Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Marcondes, Estado de São Paulo, Sr. 
Geraldo Gomes de Pinho, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei e, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Alfredo Marcondes e, 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 
mediante Políticas Públicas Sociais e econômicas que visem a redução do risco de 
doenças e de outros, na forma do artigo 196 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a declaração de pandemia do Coronavirus (COVID-19), 
nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde - OMS; 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de São Paulo, reclassificou a região  
DRS-XI para a Fase 01 (vermelha), denominada alerta máximo, no Plano São Paulo; 
exigindo a tomada de medidas de restrições rígidas, e a liberação de funcionamento 
apenas de serviços essências; 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública, a fim 
de evitar a disseminação da doença no Município de Alfredo Marcondes; 

CONSIDERANDO, que a Prefeitura Municipal deste Município de Alfredo 
Marcondes, dispôs medidas administrativas adotadas através do Decreto n° 
021/2021, sobre a adoção de medidas de enfretamento da pandemia decorrente do 
Coronavirus (COVID-19), para os serviços especificados, e da outras 
providências. 
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DECRETA: 

Artigo 1° — Ficam suspensos por prazo indeterminado os atendimentos presencias 
na Câmara Municipal de Alfredo Marcondes. 

Parágrafo único - Somente terão acesso as dependências da Câmara Municipal 
de Alfredo Marcondes os servidores, vereadores e terceirizados, os demais 
atendimentos serão através de  e-mail  institucional do Poder Legislativo 
(secretaria@camaraalfredomarcondes.sp.gov.br) ou por telefone (18) 3266-
1128, conforme informações de contato disponibilizadas no  site  eletrônico da 
Câmara Municipal de Alfredo Marcondes; 

Artigo 2° - As sessões ordinárias e extraordinárias, serão limitadas a 20 °A de sua 
capacidade, observados o distanciamento, uso de máscara e a higienização das 
mãos conforme orientação da OMS. 

Artigo 30  - Os servidores trabalharão internamente em período continuo de 
segunda-feira à sexta-feira 08:00 hrs as 13:00 hrs. 

Artigo 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Alfredo Marcondes, aos 23 de fevereiro de 2021. 

Presi ervie 	Câmara 
Geraldd-Gomes de Pinho 

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Marcondes, 
na data supra. 

C"LuC, 
Oaniela Bossa Nozabien Correis Diretora de Secretarin 
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