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Alo da Mm uºos de 23 lle marçº de 2 020
“Dispõe sobre a adoção de medidas de prevenção ao SARSVCOVVZ, causador

do COVJD-lºmoronawms) no âmbitn do Poder Legislallvo de Snmmiá e da omms

providências,”

A Mesa da Câmm'a Municipal de Sarumiá. Estado de 555 Paulo. no um de

suas nuibuiçõee !egak : wnsldemndo & exislõncia da panda!" do covnmq, nos termos
declarados pela Organização Muudxal da Saúde, e o Decreto Mumcxpaw um; de 23 de marçº de

mu, RESOLVE baixar :) segumt:no
Arlign lº A Câmara Municipal de Sarulaiú , wnsidemudo » Decreto

Mummpal de 2] de março de 1020, em vmude da pandemia mundial provenieme da

proliferação do Sars-Cov—Z, causador da doença Comm-w mnhecida como Cumunvíms).
adm.: medidas a: prevençãn expedidas pelo Ministério da Saúde expostas "este alo

Artigo 2" Ficam suspensa: as anvidadcs legislamas e admmisrmim da

mara Municipal de Sanuaiá pelo prazo de na (quina) días (ums, a conm dn publicação dm
Am, pudeudn wl pmmgm de acordo com avaliação das civcurmãnciªs da pandcmlav

; lª '1 ambém ficmn suspensos todos os prum regimemals & m prevlsms Ilª
Lei Orgânica Mumcipal referem às nlividndesciladas na 'capul' desu amgo

çzº Fm igualmzme <uspensa a uuhzação do Plcn- da Câmam Municipal
de Sumlniá, pm n realização de eventos c/ou reuniõn, pum evunr aglomerações de pessoas,

53" A prorrogação dzsle um caberá excluwmuem & Mesa Dimm. quª.
deve:—á consultar as autoridade: médicas : unitárias munimpms mbm as anuais circunstâncias

epldemxulógicas Inc

Anigu 3” A suipcmãn mencionada no migo mlehor, não ªblªngc os

trabalhas da Mesa & qual manterá regime da planlãn para alender as necessidade;: dº Puder
Legislalivo.

5 |" A mesa poderá comum. dumm: este período. sessae, legislalivw de

naluwm exlraordiuárm, considerando & urgênca » relevância da malária a ser dchbemda
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gr Em eaw de convmxçâu de 565655 lkgislalvvns Exlranrdinànas : Mesa

Dimm convocam a: servidores eslntnmcme necessários pm u regularmm dos «mmo:

Anigo 4" Os serviços adminislruuvos de extrema necesstdndc, que não

possam ser interrompidos, mm exceção dos dispostos no 52, do migo 3“ deste Alo, Guam

mamae: no mmm.» damésucos por melo remoto

Arligo 5“ Este Alo emm em vigor nn dm de sua publicação, revogadas as

dhpnsuçõu em cnmrêmn.

Câmara M mph] de San-nani

Em 21 m o de 2020
É”?

fx
grilo/sm da Costa
1” Sumárin

Publicado : regrsndona Secretaria da Câmam na dava supm


