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PORTARIA N” 115 DE 05 DE ABRIL DE 2021.

Estabelece medidas temporárias de prevenção ao 
contágio pelo Novo Coronavirus (COVID-19) 
considerando a classifícação de pandemia pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS).

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUfS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA, no uso

de suas aíribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do Novo Coronavirus como pandemia 
significa risco potencial de doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea.

CONSIDERANDO a necessidade de manter a prestação de serviços públicos;

CONSIDERANDO que a Câmara Municipal recebe, diariamente, expressivo número de pessoas;

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de se evitar a contaminação em larga escala com máxima 
redução da exposição de pessoas ao risco;

CONSIDERANDO que a adoção de hábitos de higiene básicos e a ampliação de rotinas de limpeza em 
áreas de circulação são necessárias para a redução do potencial contágio;

CONSIDERANDO a existência de recursos tecnológicos suficientes a viabilizar a realização de grande 
parte das atividades à distância;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 20.358 de 01 de Abril de 2021, que Institui, nos Municípios do 
Estado da Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo coronavirus, causador da 
COVID-19, e dá outras providências;

RESOLVE:

Art. Io. A presente Portaria dispõe sobre as Sessões, as atividades legislativas dos plenários e das 
comissões da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães e demais procedimentos internos, em razão do 
Decreto Estadual 20.358 de 01 de abril de 2021, que institui, nos Municípios do Estado da Bahia, as restrições 
indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo coronavirus, causador da COVID -19.
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