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"Disp5e     sobre     a     suspens5o     dos

atendimentos   presenciais   ao   pilblico
nos    gabinetes    e    dependencias    da
Camara e das sess6es via on-line, e d6
outras providencias"

0  PRESIDENTE  DA  MESA  DIRETORA  DA  CAMARA  MUNICIPAL  DE
SAO  BERNARDO - MA,  no uso de suas atribuie6es legais conferidas pela  Lei
Organica e Regimento lnterno, e:

CONSIDERANDO que,  por meio do Decreto Estadual n° 36.531,  de 03 de
mango de 2021,  o Governo do Estado,  em observancia ao agravamento da situaeao
pandemica da COVID-19, determinou a suspensao e/ou a limitagao de determinadas
atividades sociais que implicassem em risco a populagao do Estado;

CONSIDERANDO  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,  nos  autos  da Agao
Direta   de   lnconstitucionalidade   (ADIN)   6625,   prorrogou   a   vigencia   das   medidas
sanitarias    excepcionais    para    enfrentamento    da    COVID-19,    previstas    na    Lei
13.979/2020;

CONSIDERANDO  a  confirmaeao  do  primeiro  caso  da  variante  brasileira
P.1  da COVID-19,  no Estado do Maranhao e recomendagao expedida pelo Govemo
do Estado do Maranhao aos municipios quanto a intensificagao do usa de mascara,
higienizacao das maos, vacinagao dos grupos prioritarios e distanciamento social;

CONSIDERANDO que a Organizagao Mundial de Sadde (OMS) declarou,
em  11  de mango do ano de 2020,  o estado de pandemia de COVID-19;

CONSIDERANDO  que  o  Estado  do  Maranhao  ja  elaborou  o  Plano  de
Contingencia   e   que   a   situagao   demanda   o   emprego   urgente   de   medidas   de
preveneao, controle e conteneao de riscos, danos e agravos a sadde pdblica, a fim de
evitar a disseminagao da doenpe em ambito estadual;

CONSIDERANDO  que  a  satlde  e  direito  de  todos  e  clever  dos  Entes
Federativos, garantido mediante politicas sociais e econ6micas que visem a redugao
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do risco de doenpe e de outros agravos e ao acesso universal e igualitario as ag6es e
servigos  para  sua  promogao,  protegao  e  recuperagao,  na  forma  do  artigo  196  da
Constituigao da Repdblica;

CONSIDERANDO  a  Portaria  n°  2.789,  de  14  de  Outubro  de  2020,  do
Ministerio da Sadde,  que disp6e sobre as  medidas de proteeao para enfrentamento
da   emergencja   de   satlde   pdblica   de   importancia   internacional   decorrente   do
Coronavirus  (Covid-19),  no ambito das  unidades  do  Ministerio da  Sadde  no  Distrito
Federal e nos Estados;

CONSIDERANDO  o  Decreto  Estadual  35.660,  de  16  de  margo  de 2020,
que disp6e sobre os procedimentos e regras para fins de preveneao da transmissao
da COVID-19,  institui o Comite Estadual de Prevengao e Combate a COVID-19 e da
outras providencias;

RESOLVE:

Art.  1°.  Suspender os atendimentos presenciais nos gabinetes dos Vereadores
e dependencias da Camara Municipal a partir do dia 08/03/2021  a 30/04/2021.

Art.    2°.    Suspender   as   Sess6es    Ordinarias,    Extraordinarias   e   Solenes,
presencialmente,   devendo  as  que   acontecer  no   periodo  de   08/03/2021   a
30/04/2021, serem realizadas de forma on-line, no mesmo hofario e seguindo o
mesmo rito determinado no Regimento lnterno.

Art.  3°.  Os  servigos  internos  dos  servidores  da  Camara  devefao  acontecer
normalmente somente de qilarta a sexta-feira, das O8hoomin as 12hoomin.

Art. 4°.  Esta Resolueao entra em vigor a partir de sua publicagao,  revogando-seas:::N::RT::len:N:::AVle;##r/W`RA`

Joao Batista de Lima Costa

Presidente da Mesa Diretora


