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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 011/2020

DECRETO Nº 011/2020 – GP, DE 15 DE ABRIL DE 2020.
 

Dispõe sobre o funcionamento do Conselho
Tutelar durante o enfrentamento e
contingenciamento do Coronavírus (Covid-19),
no âmbito da sede do Poder Executivo
Municipal.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEARN, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pela Lei Orgânica do Município,
 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas
emergenciais complementares visando à redução da circulação
de pessoas na Sede do Conselho Tutelar Municipal de
VÁRZEA/RN, de forma a evitar contaminações em grande
escala e preservar a saúde dos conselheiros, das crianças e dos
adolescentes.
 
CONSIDERANDO os Decreto Estadual N° 29.513/2020 que
dispõem sobre medidas de prevenção ao contágio e de
enfrentamento e contingenciamento da epidemia de doença
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus
(Covid-19).
 
CONSIDERANDO a Recomendação do Ministério Público
que trata do formato de funcionamento do Conselho Tutelar
durante o período de emergência e calamidade em saúde
pública decorrente da pandemia do COVID-19.
 
DECRETA
 
Art. 1º. As medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do
COVID-19, no âmbito do Município de Várzea/RN, ficam
acrescidas da/ suspensão do atendimento ao público na Sede do
Conselho Tutelar Municipal de VÁRZEA/RN, durante o prazo
de calamidade pública, sendo o atendimento realizado através
do SISTEMA DE PLANTÃO NÃO
PRESENCIAL/TRABALHO REMOTO de todos os membros
do colegiado, no qual também deve ser disposto que os
Conselheiros Tutelares, devem se fazer presentes na sede do
órgão tutelar quando forem demandados em casos urgentes
e/ou emergenciais, juntamente com suporte de alguém da
equipe de apoio (como o motorista, por exemplo), realizando,
quando necessário, as visitas domiciliares cabíveis, e os demais
ficam em casa, exercendo suas funções através do trabalho
remoto.
 
Art. 2º - Confiram ampla publicidade a este Decreto Municipal,
divulgando o mesmo através dos mais diversos meios de
comunicação (informes em rádios, em carros de som,
publicação em sites oficiais do Município e em suas redes
sociais, etc.).
 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
em órgão oficial do Município.
 
Prefeitura Municipal de VÁRZEA-RN, aos 15 de abril de 2020
 
PEDRO SALES BELO DA SILVA
Prefeito Constitucional
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