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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
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o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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PORTARIA N° 012 DE 09 DE JUNHO DE 2021. 

  

  
“Estabelece medidas de contingência 
da proliferação do Coronavírus 
(COVID-19), no âmbito da Câmara 
Municipal de Mansidão-Ba e dá outras 
providências”. 

  

 

  
VANILSON DIAS DE ARAÚJO, presidente da Câmara Municipal 
de Mansidão Estado de Bahia, no uso de suas atribuições legai e; 
  
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal n° 30 de 08 de junho 
de 2021, que estabelece medidas de contingência da proliferação 
do Coronavírus COVID-19 no âmbito do Município e dá outras 
providências. 
  
CONSIDERANDO, a confirmação de caso de (COVID – 19) em 
nosso município, bem como suspeita de diversos casos; 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1° - Suspender o funcionamento do expediente interno e 
externo da Câmara Municipal de Mansidão/BA, a partir de 09 de 
junho até 16 de junho de 2021. 
  
Art. 2° - Os serviços inadiáveis deverão ser executados 
internamente pelos servidores responsáveis, bem como, todos os 
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demais servidores deverá permanecer em sobreaviso, pois poderá 
ser convocado a qualquer momento, esclarecendo que essa 
medida é para conter aglomeração de pessoas para evitar a 
proliferação do vírus. 
  
Art. 3° Ficam suspensas as sessões ordinárias no período de 09 a 
16 de junho do corrente ano. 
  
Art. 4°- As Matérias legislativas em Regime de Urgência, poderão 
ser deliberadas em sessão extraordinária, sem público presente. 
  
Art. 5° As medidas instituídas nesta Portaria poderão ter a sua 
vigência prorrogada mediante a verificação da necessidade. 
  
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na presente data, com a 
devida publicação. 
 

Publica -se registra- se e cumpra –se.  
  
Gabinete do presidente da Câmara Municipal de Mansidão/BA, 
em 09 de junho de 2021. 

  
VANILSON DIAS DE ARAÚJO 

Presidente 
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