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DECRETO Nº 052/2020 

 

 

 

Altera o Decreto 010, de 16 de março de 

2020 que estabelece medidas temporárias, 

no Município de Condado para 

enfrentamento da emergência de 

importância nacional decorrente do 

COVID-19. 

 

  

O PREFEITO DE CONDADO, no uso das atribuições, que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município e a Constituição Federal. 

 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 48.809, de 14 de março de 

2020, que regulamenta, no Estado de Pernambuco, medidas temporárias 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, conforme previsto na Lei Federal 

nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;  

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 10 de 16 de março de 2020 que estabelece 

a suspensão de gozo de férias e licenças no período da pandemia;  

 

CONSIDERANDO a importância e necessidade de cuidar do 

servidor/colaborador e recompor com agilidade a força de trabalho 

para a manutenção da prestação dos serviços de saúde;  

 

CONSIDERANDO ainda, a necessidade de regularizar a situação funcional 

desses servidores, quanto à acumulação de períodos de férias não 

gozados.  

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. - Autorizar o gozo de férias para os profissionais de saúde (efetivos, 

com vínculo CLT, cedidos, terceirizados, cargos comissionados e 

contratados por tempo determinado) da Secretaria de Saúde, Secretaria 

de Assistência Social e Secretaria de Infraestrutura, em número que não 

prejudique o andamento dos serviços.  
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§ 1º - As férias deverão ser gozadas, em comum acordo com a chefia 

imediata e devidamente autorizadas pela Secretaria, dentro do 

planejamento mensal de cada Recursos Humanos. 

 

Art. 2º - Caso haja mudança no cenário epidemiológico da Pandemia da 

COVID-19, este Decreto poderá sofrer alterações.  

  

 

Art. 3º - As licenças de qualquer natureza,  permanecem suspensas.  

 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Art 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Condado, 17 de  setembro de 2020 

 

 

 

Antonio Cassiano da Silva 

Prefeito 

 

 

 


