ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA
CNPJ: 03.947.926/0001-87

DECRETO Nº 02 DE 13 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA, DE MEDIDAS
TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO
PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Presidente de Câmara Municipal de Araguainha-MT, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 45 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal reconhece a
saúde como um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial de
Saúde de uma pandemia de COVID-19 (Novo Coronavírus);
CONSIDERANDO a necessidade de elaboração de plano de ações de
prevenção e combate à pandemia de COVID-19, com vistas a acompanhar e
auxiliar os respectivos casos suspeitos e confirmados no âmbito do Município
de Araguainha;
CONSIDERANDO que a atual 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 Covid-19;
CONSIDERANDO as recomendações emanadas da Organização
Mundial de Saúde para que os países redobrem o comprometimento contra a
pandemia de COVID-19;
CONSIDERANDO o comprometimento da atual gestão com o bem-estar
e saúde de toda a população araguainhense;
CONSIDERANDO que o Município de Araguainha deve pautar suas
ações buscando o enfrentamento ao COVID-19 de forma estratégica, com
atuação, sobretudo, preventiva;
CONSIDERANDO que uma gestão humanizada deve auxiliar a
população acerca da pandemia decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19)
de caráter global,
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DECRETA:
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção
e enfrentamento da propagação decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19)
no âmbito do Município de Araguainha.
Art. 2º Fica suspenso o atendimento ao público no âmbito da Câmara
Municipal de Araguainha pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias podendo ser
prorrogado ou antecipado por ulterior deliberação.
Art. 3º Fica suspenso os trabalhos dos funcionários públicos no âmbito
da Câmara Municipal de Araguainha pelo prazo inicial de 10 (dez) dias
podendo ser prorrogado ou antecipado por ulterior deliberação.
1º - Em havendo necessidade, qualquer servidor poderá ser convocado
para prestar serviços em seus respectivos locais de trabalho, no âmbito de
interesse da administração, dispensando o ato normativo especifico para
movimentação.
§

Art.4º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANA NAVES MARQUES AZEVEDO
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
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