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Decreto de n. 034/2021, Parelhas, 25 de maio de 2021. 

 

Determina expediente interno nos órgãos públicos 

municipais para enfrentamento da emergência em 

saúde pública decorrente da COVD-19 e dá outras 

providências. 

 

  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do 

Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 64, inciso VIII, da Lei 

Orgânica do Município de Parelhas, 

  Considerando a necessidade de se tomar medidas para conter o avanço e a 

propagação da COVID-19 em nosso município; 

  Considerando a necessidade de esforços conjuntos entre os diferentes Entes 

federativos para adoção de medidas de combate ao novo coronavírus; 

  Considerando que o expediente interno é uma medida eficaz no sentido de coibir 

a circulação de pessoas na cidade, uma vez que reduzirá a procura por atendimento nos 

órgãos públicos municipais; 

DECRETA: 

  Art. 1º Fica determinado expediente interno nos órgãos públicos municipais, como 

medida de enfretamento à pandemia da COVID-19, a fim de evitar aglomerações em 

setores administrativos do Município de Parelhas. 

  §1º Despachos, atendimentos e reuniões devem ser previamente solicitados através 

dos e-mails institucionais ou números de telefone, constantes no site da Prefeitura 

Municipal de Parelhas e afixados em todos os setores, devendo-se especificar o assunto e 

o número de pessoas envolvidas. 

  § 2º Fica mantido o atendimento à população nos órgãos das Secretarias da Saúde e 

de Assistência Social, do Trabalho e da Habitação, uma vez que são considerados como 

serviço essencial. 
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  §3º As repartições públicas autorizadas a funcionar deverão elaborar planos 

específicos de jornada de trabalho, privilegiando o trabalho remoto sempre que for possível 

e aplicável. 

 Art. 2º As regras definidas neste Decreto poderão ser revistas a qualquer tempo, de 

acordo com as taxas e índices de transmissibilidade da COVID-19 no Município de 

Parelhas. 

  Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

   

  Parelhas, Palácio Severino da Silva Oliveira, em 25 de maio de 2021. 

 

Tiago de Medeiros Almeida. 

Prefeito Municipal 
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