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LEGISLATIVO
Portarias

PORTARIA N° 124 DE 12 DE ABRIL DE 2021.

Dispõe sobre os procedimentos e 
regras para fins de prevenção à 
infecção do COVID-19 no âmbito 
da Câmara Municipal de Luís 
Eduardo Magalhães Bahia.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,

CONSIDERANDO o surto atual da Covid-19 nas dependêneias da Câmara Municipal;

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

CONSIDERANDO os Decretos do Governador do Estado da Bahia N" 20.359 DE 01 
DE ABRIL DE 2021;

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

CONSIDERANDO que a situação demanda urgentemente o emprego de medidas de 
prevenção, controle de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação da doença;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, na forma do art. 
196 da Constituição Federal.

RESOLVE:

Art. 1". Editar o presente ato que define outras medidas de prevenção e controle para 
enfrentamento da COVID-19, no âmbito da Câmara Municipal de Luís Eduardo 
Magalhães-Bahia.

Art. 2o. A partir do dia 12 de Abril de 2021 as sessões ordinárias e extraordinárias 
acontecerão de forma remota, através de sistema de votação on-line e sistema de vídeo 
conferência ou outros meio de telecomunicação.

§ Io. As reuniões das comissões parlamentares acontecerão por meio de vídeo 
conferência ou outros meios de telecomunicação.
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