
PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA LIMA

DECRETO 11.131, DE 16 DE MARgo DE 2021

SUSPENDE ATiViDADES NAO ESSENCIAiS
PRESTADAS PELE PREFEITURA MUNICIPAL EM
KAZOO DA PANDEMiA PROVOCADA PELO
CORONAVIRUS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LIMA, ESTADO DE MINAS
GERAIS, no uso de suas atribuig6es legais conferidas pelo artigo 87,
incisos Vlll, X e XI, da Lei Organica Municipal, considerando o avango dos
n6meros de contaminagao em todo pars, em especial na Regiao
Metropolitana de Belo Horizonte e, considerando mais, os dados
epidemio16gicos, o progresso das vacinag6es;

DECRETA

Art. lo Ficam suspensos, no perrodo de 17/03/2021 a 31/03/2021, os
serviQos considerados n5o essenciais prestados pdas Secretarias
Municipals e 6rg3os afins integrantes do Poder Executivo Municipal.

Par6grafo Onico: Caber6 aos Secret6rios Municipals e Gestores afins
definir os servigos considerados essenciais prestados por suas unidades.

Art. 2o Os Secret6rios Municipais e Gestores afins adotario provid6ncias
necess6rias em suas respectivas unidades, quanto:

1. A n3o interrupgao de servigos e atividades essenciais, relativas a sa6de,
fazend6ria, seguranga, protegao da vida humana, animal e material;

11. Aos atendimentos presenciais, visando a readequagao dos servigos
ofertados com objetivo de reduzir o fluxo de pessoas, instituindo meios
para atendimentos remoto, em meios virtuais ou com previo
agendamento.

111. N5o realizagao de reunites ou
agendamento, salvo urgente motivo.

atendimentos presenciais sem

IV. A comunicagao com o seu respectivo p6blico, avaliando prorrogag6es
de prazos de realizagao de servigos, de defesas e manifestag6es em
processor internos, propondo alternativas ao atendimento presencial onde
couber;
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V. Instituir regime de teletrabalho, revezamento e sobreaviso, nos termos
do Decreto l0.479, de 05 de outubro de 2020.

VI. Definir, em instrumento pr6prio, as medidas complementares
necess6rias para efetivagao dente Decreto, especialmente para
disponibilizagao dos memos de contato e servidores respons6veis por cada
etapa das atividades.

Art. 3. Este decreto entre em vigor na data da sua publicagao
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