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An- a.Mesa uM” de de lhril de 1.020

"Dispõe sobre a adoção de novas medida: de prevenção ao SARSVCDV-Z,

causador do COVlDercnmnm/lms), no âmbito do Poder begiclumo de Sammia & du nulas

providências."

A Mesa da Câmara Munmpu de Sammià, Estado de São Paulo, no uso de

Suns mnhuições legais e considerando « exislêncm do pmdemia do covmam, nos ierrnos

declarados paia Orgaulmvãa Mundial da Saude, e o Decreto Municipai ||“ 39 de 07 de abril de

Zuzu, RESOLVEbaixar o segulme ATO-

Artigo 1” A Câmam Municipal de Sarutaiá. considerandº o Decreto

Municipal nª 39 de 07 de nbril de 2020. em virtude da pandemin mundial proveniente da

doença COVlD-W conhecida como Coranavirus). adora novas medidas de prevenção expusras

mw am.

Arligo zº Ficam Suspensas ns atividades legislmívns e adminislrxtivds

presenciais da Câmara Municipal de Sarurara pelo prum de 15 (quinze) dus meia, a somar da

publlcação deste Ato, podendo ser prorrogado de nwrdo com ualiação dus circunsiancim da

pandemia
ç iº Também fica... suspensos rodas os pmms fegimemaís = o: previstos na

m ()rgãulcn Mu pai referem: “us silvidndes ciladas no *caput' deste amgo,

52“ Fica igunlmente suspcuza a ulililxção do Men' 'o du CámarªMunlcmnl

de Summa. para a renlilacão de muros e/uu reuniões, pummar ngiornernçocsde pessoas
isº A prorrogação desk ara caberá exclusivamente a Mesa Dimmu que,

deverá consuiw as aumridadcs médicas & :anllárins municipais sobre as .uuuis circunsiánniua

epidcminlógicnSloca'

Arligu sº A suspcmão mencionada no artigº mirenrr, ivãn nbmuge os

rmb-ªlhos da Mrsn :; qual munlcrá regime de plnnlão para a lide! .“ necessidades do Poder

L/cgislalivú.

Pnnignfo Únicor A mesa podera convpcur. duram: cMc periodo, sesaõci

legislativas de narureza ordinaria :: eximmdinárín, sendo re zadns ulrmú= da manifesmção de

vota por escrilo uu riram do aplicativoWhatsAppv
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Artigo aº Os serviços mim mim de emm necessidade, que não

poasrlm ser mlermmpidos. nem aumyimdus nº ambiente domésticos po. meiu mom, “home
em: ' ou com mediam (memo sem nglumerações.

Anign 5ª Eslc Am emm em “gor na data de sua publlcaçãe. revngudns as
dispnslçõe: em contrárm.

Camara Munici -c Samwá

Flivlu Sela da Com
]“ Secretário

Publicado e regunada na Secretaria da Câmmnm dal: supra.


