FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAMRN

PUBLICAÇÃO 034 - 2020
PORTARIA Nº 015/2020, DE 25 DE JULHO DE 2020.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO/RN, no uso
das suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria n 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
pelo Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus;
CONSIDERANDO a Portaria n° 356, de 11 de março de 2020, que dispõe
sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº
13.979/2020;
CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de Saúde de
Pandemia de COVID-19;
CONSIDERANDO a confirmação de casos de COVID - 19 em todo território
nacional e a necessidade de mitigação de disseminação da doença em face
dos elevados riscos de saúde pública;
RESOLVE:
I - Suspender as sessões legislativas e as atividades parlamentares na sede
da Câmara Municipal de Pedro Avelino/RN, como medida de prevenção ao
COVID - 19, a partir do dia 25 de JULHO de 2020, por mais 15 (quinze) dias,
podendo ser prorrogada, conforme recomendações das Autoridades de
Saúde.
II - O acesso a sede da Câmara Municipal de Pedro Avelino/RN ficará
restrito aos seus servidores, que continuarão exercendo as atividades
administrativas essenciais ao funcionamento do Poder Legislativo, em
caráter remoto, sendo disponibilizados a todos os cidadãos contato
telefônico (84 99180-7862) e e-mail funcional (câmara.pa@hotmail.com), a
fim de intermediar o contato da população com os seus representantes neste
momento de necessário afastamento social.
III - Havendo urgência para apreciação de matéria legislativa no período de
suspensão das atividades previsto nesta Portaria, os parlamentares poderão
realizar sessão mediante vídeo conferência.
IV - Esta Portaria entrará em vigor nesta data e vigorará pelos próximos 15
(quinze) dias, podendo sofrer alterações de acordo com a evolução do
cenário epidemiológico.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Pedro Avelino/RN, 25 de Julho de 2020.
FRANCISCO HÉLIO DE ARAÚJO
PRESIDENTE
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