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Ato dªMesªnº 06 de 12 de abril de 2.021
“Dispõe sobre a prorrogação das medidas no âmbito do Poder Legislativo de

Sarutaiá , destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia

contágio pelo COVID-19, em atendimento ao Decreto Estadual 65.596 de 26 de março de

2021e Decreto Municipal , e dá outras providências.”

A Mesa da Câmara Municipal de Sarutaiá, Estado de São Paulo, no uso

de suas atribuições legais, que lhes são conferidas;
Considerando a existência da pandemia do COVID-19, as medidas adotadas

pelo Governo Estadual no decreto Estadual 65.563 de 11 de março de 2021, Decreto Estadual n

65.596, que institui medidas emergências , de caráter temporário e medidas de quarentena.
Considerando o disposto no Decreto Municipal, referente as medidas

destinadas ao enfrentamento da pandemia de contágio pelo COVID 19;

Considerando a necessidade de conter a propagação de infecção e

transmissão local e preservar a saúde pública;
Considerando a situação regional em relação ao COVID 19, com taxas de

ocupação de leitos de enfermarias e UTIS na sua totalidade máxima, 0 grande número positivo e

suspeitos no nosso Município;

RESOLVE baixar o seguinte ATO:

Artigo lº A Câmara Municipal de Sarutaiá, em virtude da pandemia
mundial proveniente da doença COVID-19 e considerando as medidas do Governo do Estado

de São Paulo e do Município de Sarutaiá, determina a prorrogação das medidas tomadas no
Ato da Mesa nº05 de 31 de março de 2021, até a data do dia 18 de abril de 2021, podendo ser

prorrogado de acordo com nova avaliação das circunstâncias da pandemia.

Artigo 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Câmara Municipal de Sarutaiá

Em 12 de abril de 2021
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