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Câmara Municipal de
Ubaitaba publica:
• Portaria Nº 006/2020, de 19 de Junho de 2020 - dispõe sobre a
suspensão de realização de eventos nas dependências da câmara
municipal de Ubaitaba e estabelece medidas de prevenção e combate à
disseminação do Coronavírus, (COVID-19) e dá outras providências.
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PORTARIA Nº 006/2020, DE 19 DE JUNHO DE 2020
“Dispõe sobre a suspensão de realização de
eventos nas dependências da Câmara
Municipal de Ubaitaba e estabelece
medidas de prevenção e combate à
disseminação do Coronavírus, (COVID-19)
e dá outras providências”.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBAITABA, Estado da
Bahia, no uso das atribuições legais que lhes são imputadas pela Lei
Orgânica deste Município, combinado com os termos do Regimento
Interno deste Poder Legislativo Municipal e;
CONSIDERANDO a declaração pela OMS (Organização Mundial da
Saúde)de que a COVID-19, nova doença causada pelo NOVO
CORONAVÍRUS, é uma pandemia;
CONSIDERANDO Decreto nº 19.529 de 16 de março de 2020 do Governo
do Estado da Bahia, que regulamenta as medidas temporárias para
enfrentamentoda emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus;
CONSIDERANDO que um funcionário desta casa legislativa, testou positivo
para o Coronavirus, e vários funcionários e vereadores tiveram contato com
o mesmo e pela necessidade desses funcionários e vereadores ficarem em
quaretena;
R E S O L V E:
Art. 1º- Ficam suspensas, até ulterior deliberação, a realização de eventos
e expediente, no Plenário e demais dependências da Câmara Municipal de
Ubaitaba.
Art. 2º- As Sessões Ordinárias serão realizadas remotamente através do
grupo de whatsapp pelos Edis, para discursão das Emendas
dosvereadores ao Projeto de Leinº 04, de 17 de abril de 2020, que “Dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2021 e dá outras
providencias”.
Art. 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Ismaile Mota dos Santos
Presidente

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QAUBC1QJ2LC64M6XSWB1IG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

