
MUNIcipIO DE SOBRAL

Camara Municipal de Sobral
PORTARIA N° 712/21, de 07 de maio de 2021.

AlteraL a Porfaria n° 711, de 29 de abril de 2021, que
Retoma  gradualmente  as  atividades  presenciais
da Camara lvlunicipal de Sobra[ para o periodo de
29 abril a 13 de maio de 2021.

A  Mesa  Diretora  cla  Camara  Municipal  de  Sobral,   no  uso Suas

atribui96es legais,  representado pelo Sr.  Presidente, fundamentada pelos incisos Vlll
do art.  37 e art.  55 da Lei Organica do Municipio;  art.15,  inciso  I  c/c art.1o7,  §2° do
Regimento lnterno, vein, apresentar o seguinte:

CONSIDERANDO  disposigao  contida  na  Resolueao  n°  154,  de  22  de
fevereiro de 2021 da Camara Municipal de Sobral no tocante ao Art.  12 que, autoriza a
Mesa  Diretora  da  Camara,  enquanto  durar  a  Situagao  de  Emergencia  em  Sadde,
decei-Tet-ite -da Covi D-19 , -decireted`a-` pelo` Gov`eTTro do +Estate e i'v`ruTiieipio, expedir --ate
nomativo  regulamentando  hofario,  dias  e  modo  das  Sess6es  Ordinarias,  Tribuna
(inscricao e tempo), ben come o funcionamento da Camara.

CONSIDERANDO    a    necessidade    de    medidas    preventivas    para
retomada  gradual  as  at!`,Jjdades  presen.ciajs  da  Ca,mare  .Mu.nicipa!  de_ Sob.ra!,  com  o
advento  dos  reiterados  DECRETOS  MUNICIPAIS,  tendo  cafma  mais  atual  o  d
2.639,  de  02  de  maio  de  2021,  que `prorroga  as  medidas  i
contra a COV &co Municipio de Schral;

NSIDERANDO o surgimento de

mento  social  rigi

cases interoorrentes confirmados de
VID-19 em membros dos Poder Legislativo e servidores, tendo a Mesa Diretora o

clever  de  estabelecer  medidas  para  reorganizaeao  dos  ambientes  laborais,  com  o
objetivo  de  refongar  os  cuidados  preventivos  e  diminuir  os  riscos  de  contagio  no
ambiente de trabalho com cuidados basicos que visam proteger a sadde e garantir o
bern estar dos vereadores e servidores da Camara Municipal de Sobral.

RESOLVE:

Art.10 AItera o capuf do Art. 5®, passando a ter a seguinte redagao:
Nffirfu `       "Art.  5o Durante a vigencia da presente portaria as sess6es ordinarias

do Legislativo reatizar-se-ao de forma virtual, ou seja. online, por videcronferencia."
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Art. 2° Altera o art. 6° e § 1° passando a ter a seguinte redagao:

"Art. 6° Em dia de Sessao Ordinaria as inscrie6es dos vereadores para

fazer  uso  cla  tribuna  terao  inicio  as  08:00  e  encerrarao  as   12:00   pela  internet.
respeitada a ordem cronol6gica de inscricao."

vereadorespa`::af:azgerrafu°soU::lib:Ta:edioiei:S::.,Pn°e:e:i:f.S:e]:,Smc:en¥:r,n%+th#a£°j
tempo maxjmo de cada uma de 20 minutes."

Art. 3° Fica revogado o § 2° do Art. 6° da Portaria n° 711, de 29 de abril
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