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CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA

MESA DIRETORA
CNPJ: 12.478.988/0001-88

PORTARIA Nº 0106001/2021
Suspende

os

trabalhos

administrativos
Municipal

no

âmbito

de Abaiara/CE

legislativos
da

e

Câmara

e adota

outras

providências.

CONSIDERANDO o Decreto Nº 34.089 de 29 de maio de 2021, publicado pelo governo
do Estado do Ceará que dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado
do Ceará, à pandemia do COVID-19 (novo coronaviírus);
CONSIDERANDO o decreto Nº 019/2021 de 01 de Junho de 2021 da lavra do Chefe do
Poder Executivo Municipal de Abaiara/CE que dispõe sobre as medidas de enfrentamento
à pandemia do coronavirus no Município de Abaiara/CE;
CONSIDERANDO o
Abaiara/CE,

surto de infecções pelo coronavírus na Câmara Municipal de

onde 0l(um)

servidor e 03(três) vereadores, encontram-se

infectados e

isolados;

CONSIDERANDO a escassez de funcionários, tendo em vista que todos tiveram contato
com o servidor infectado e por esse motivo se encontram isolados;
O Presidente da Câmara Municipal de Abaiara/CE, Francisco Eliseu Moreira Filho, no
uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 41, inciso II, alínea “a” e
inciso III, alínea “b” do Regimento Interno, expede a presente Portaria estabelecendo as
seguintes medidas, abaixo relacionadas:

Art. 1º - Ficam suspensas todas as atividades legislativas e administrativas da Câmara

Municipal de Abaiara/CE no periodo de 01 a 08 de Junho de 2021, podendo esta
suspensão vir a ser prorrogada,
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Art. 2º - Fica suspensa a sessão ordinária que ocorreria regimentalmente na quarta-feira,
dia 02 de Junho de 2021.
Art. 3º - Em caso de urgência ou relevante interesse público, será convocada Sessão
Extraordinária para apreciação e deliberação de matérias de relevância para a sociedade
abaiarense.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições contrário.
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará em 01 de Junho de 2021.

|

Frohanto

a

Francisco Eliseu Moreira Filho
Presidente da Câmara
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