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ESTAD
DO DA BAHIA
B

PODE
ER LE
EGISLA
ATIVO
O MUNICIPA
AL
CÂMARA
A DE VER
READORES DE CAN
NAVIEIRAS
S
POR
RTARIA Nºº 012/2020
0

ADOT
TA NOVAS
S PROVID
DÊNCIAS D
DE PREVE
ENÇÃO
CONT
TRA O COVID-19
C
NO ÂMBITO DO PODER
P
LEGISLATIVO MUNICIPA
AL.

O PRESIDE
ENTE DA CÂMARA
A MUNICIPAL DE CANAVIE
C
IRAS, Esttado da
Bahia, no uso das atrribuições que
q lhe são conferidas pelo arrtigo 35, in
nciso III,
a Lei Org
gânica do Município
o de Canavieiras c/c
c artigo 19, inciso
o II, do
da
R
Regimento
M
de
d Canavie
eiras.
Interno da Câmara Municipal
CONSIDER
RANDO que a Organ
nização Mu
undial da Saúde
S
(OM
MS), no últtimo dia
1 de marçço, declaro
ou estado de pandemia do CO
OVID-19, p
portanto havendo
h
11
rissco de pottencial de a doença infecciosa
i
atingir a população
p
mundial de
e forma
simultânea, não se lim
mitando a locais que já tenham
m sido identificados como
c
de
tra
ansmissão
o interna, bem
b
como
o o elevado
o risco de mortalidad
de entre id
dosos e
pe
essoas com
m doençass crônicas;;
CONSIDER
RANDO a orientação
o
da OMS de
d que se deve evita
ar ambienttes com
glomeraçã
ão de pesso
oas;
ag
CONSIDER
RANDO a necessida
ade de um
ma solução
o cautelossa em deffesa da
aúde dos membros e colaboradores da
a Câmara
a Municipa
al de cana
avieiras,
sa
be
em como da
d coletivid
dade em geral;
CONSIDER
RANDO o Decreto 19
9.529 de 16
1 de marrço de 202
20, subscrrito pelo
G
Governador
r do Estad
do da Bah
hia, que re
egulamentta as med
didas temp
porárias
pa
ara enfrentamento da eme
ergência de
d saúde
e pública de impo
ortância
In
nternaciona
al decorren
nte do COV
VID-19.
CONSIDER
RANDOa co
onfirmação
o da existê
ência de ca
aso do novvo coronav
vírus na
sco de
cidade de Canavieiiras-BA, o que aumenta o potencial do ris
co
ontaminaçã
ão.
de servidores e ve
CONSIDER
RANDOa existência
e
ereadores que comp
põem o
hamado grrupo de risco, o que aumenta
a
o perigo de
e eventual contamina
ação.
ch
CONSIDER
RANDOque
e em delib
beração em
m sessão realizada
r
n
na data de
e 11 de
ag
gosto de 2020,
2
naSe
essão Ordinária, a maioria
m
doss Vereadores posicio
onou-se
pe
ela retoma
ada, interna dos trrabalhos nos
n
dias de sessão
o e reunião das
Comissões.
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ESTAD
DO DA BAHIA
B

PODE
ER LE
EGISLA
ATIVO
O MUNICIPA
AL
CÂMARA
A DE VER
READORES DE CAN
NAVIEIRAS
S

RESOLV
VE:
Art. 1° - Ficam retom
A
madas as atividades
s do Pode
er Legislativo Municipal nas
te
erças-feirass e quinta
as-feiras, exclusivam
mente para realizaçção das Sessões
S
O
Ordinárias
e reuniões das Comisssões da Casa.
C
Parágrafo Único:
Ú
No
os dias acima determ
minados, o acesso n
na sede do
o Poder
egislativo se dará EXCLUSIVAMENTE
E aos fun
ncionários,, prestado
ores de
Le
se
erviços, ve
ereadores e assessores da Câmara Municipal de Cana
avieiras,
ficcando veda
ado o acessso do púb
blico em ge
eral.
Art. 2° - O funcionam
A
mento do Poder
P
Legis
slativo Mun
nicipal em todos os dias da
se
emanaesta
ará suspen
nso para o atendime
ento prese
encial, fican
ndo dispon
nível os
m
meios
de co
omunicaçã
ão à distân
ncia através do e-ma
ail institucio
onal e do telefone
t
da
a Diretora de Secreta
aria, Sra. Maria
M
José
é Andrade Reis, abaiixo discrim
minados,
in
nclusive qu
uanto ao recebimen
nto de ma
atérias, rep
putando-se
e válidos os
o atos
prraticados através dos
d
meioss de com
municação à distân
ncia, bem assim
co
onsiderand
do como da
ata do prottocolo a da
ata do envio da maté
éria:
E-m
mail: camarracanavieirras@hotma
ail.com
Tele
efone: (73)) 99995-74
487
Art. 3° - Fica
A
F
institu
uído o serrviço home
e office para todos os servid
dores e
asssessores do Poderr Legislativvo que com
mpõem o grupo de risco, esta
ando os
m
mesmos
disspensadoss de comp
parecer no
os dias esttabelecidoss no artigo
o 1º da
prresente po
ortaria, be
em assim aos dem
mais servid
dores durante os dias
d
de
se
emana não
o contemplado no arttigo 1º da presente portaria.
p
Art. 4º - Estta portaria pode ser revogada a qualquer tempo, b
A
bem assim ter seu
prrazo prorro
ogado, porr outra porrtaria, de acordo
a
com
m a necesssidade, o avanço
do
os níveis de contam
minação pe
ela COVID
D-19, bem assim ass orientaçõ
ões dos
órrgãos competentes.
Art. 5° - Esta portaria
A
a entra em vigor na data
d
da sua
a publicaçção, revoga
ando as
diisposiçõess em contrá
ário.

Gabinete da
G
a Presidente da Câm
mara Munic
cipal de Ca
anavieiras, Estado da
a Bahia,
em
m 11 de ag
gosto de 2020.
Ver. Paulo
o Cézar Ramos Carrvalho
PRESIDE
ENTE
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