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Canavieiras

Portarias
ESTADO DA BAHIA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DE VEREADORES DE CANAVIEIRAS
PORTARIA Nº 013/2020

ADOTA NOVAS PROVIDÊNCIAS DE PREVENÇÃO
CONTRA O COVID-19 NO ÂMBITO DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS, Estado da
Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 35, inciso III,
da Lei Orgânica do Município de Canavieiras c/c artigo 19, inciso II, do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Canavieiras.
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS), no último dia
11 de março, declarou estado de pandemia do COVID-19, portanto havendo
risco de potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma
simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de
transmissão interna, bem como o elevado risco de mortalidade entre idosos e
pessoas com doenças crônicas;
CONSIDERANDO a orientação da OMS de que se deve evitar ambientes com
aglomeração de pessoas;
CONSIDERANDO a necessidade de uma solução cautelosa em defesa da
saúde dos membros e colaboradores da Câmara Municipal de canavieiras,
bem como da coletividade em geral;
CONSIDERANDO o Decreto 19.529 de 16 de março de 2020, subscrito pelo
Governador do Estado da Bahia, que regulamenta as medidas temporárias
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
Internacional decorrente do COVID-19.
CONSIDERANDOo retorno do crescimento de casos do novo coronavírus na
cidade de Canavieiras-BA, o que aumenta o potencial do risco de
contaminação.
CONSIDERANDOa existência de vereador e de servidores que testaram
positivo para o coronavírus SARS-cov2, bem assim a existência de outros
servidores apresentarem sintomas dessa doença.
CONSIDERANDOa existência de servidores e vereadores que compõem o
chamado grupo de risco, o que aumenta o perigo de eventual contaminação.
CONSIDERANDOque em consulta aos Senhores Edis, via watsapp, na data de
03 de novembro de 2020, a maioria dos Vereadores posicionou-se pela
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ESTADO DA BAHIA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DE VEREADORES DE CANAVIEIRAS

suspensão das atividades legislativas, por 15 dias, como medida de proteção à
saúde e, principalmente à vida dos Parlamentares e servidores.

RESOLVE:
Art. 1° - Suspender as atividades do Poder Legislativo Municipal, nos próximos
15 (quinze) dias corridos, prazo este contados a partir do dia 04 de
novembro de 2020, especialmente:
I. Sessões Ordinárias;
II. Audiências Públicas;
III. Reuniões de Comissões;
Art. 2° - O funcionamento do Poder Legislativo Municipal no prazo estabelecido
no artigo 1° da presente Portaria estará suspenso para o atendimento
presencial, ficando disponível os meios de comunicação à distância através do
e-mail institucional e do telefone da Diretora de Secretaria, Sra. Maria José
Andrade Reis, abaixo discriminados, inclusive quanto ao recebimento de
matérias, reputando-se válidos os atos praticados através dos meios de
comunicação à distância, bem assim considerando como data do protocolo a
data do envio da matéria:
E-mail: camaracanavieiras@hotmail.com
Telefone: (73) 99995-7487
Art. 3° - Fica instituído o serviço home office para todos os servidores e
assessores do Poder Legislativo, estando os mesmos dispensados de
comparecer na sede deste Poder.
Art. 4º - Esta portaria pode ser revogada a qualquer tempo, por outra portaria,
de acordo com a necessidade, o avanço dos níveis de contaminação pela
COVID-19, bem assim as orientações dos órgãos competentes.
Art. 5° - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Canavieiras, Estado da Bahia,
em 04 de novembro de 2020.

Ver. Paulo Cézar Ramos Carvalho
PRESIDENTE
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