
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
- Estado de São Paulo - 

PORTARIAN°071/20 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO, Presidente da Câmara 
Municipal de Itapevi, usando de suas atribuiçOes legais, 

CONSIDERANDO a classificação pela OrganizacAo Mundial de Sañde, no dia 11 de marco 
de 2020, corno pandemia do Novo CoronavIrus; 

CONSIDERANDO o panorama mundial a respeito da elevada capacidade de propagacAo 
do novo coronavfrus (COVID-19), dotado de potencial efetivo para causar surtos e óbitos; 

CONSIDERANDO ainda que a situacão demanda o emprego urgente de medidas de 
prevencAo, controle e contenção de danos e agravo a sai'ide püblica, bern corno medidas 
enérgica dos administradores a firn de evitar a disseminação da doença no MunicIpio de 
Itapevi; 

RESOLVE: 

Art. 1° Ficam suspensas, a partir de 20/03/2020, todas as atividades da Câmara Municipal 
de Itapevi em todos os seus setores, devendo os servidores municipais permanecerem em 
suas residências em "home office" a disposição de seus respectivos Coordenadores ou 
Chefia de Gabinete. 

Art. 20  Não haverá prejuIzos salariais e/ou administrativos aos servidores püblicos 
municipais. 

Art. 3° A suspensão de que trata o art. 10  desta Portaria, engloba as dernais atividades 
Legislativas tais como SessOes Ordinárias, reuniOes de comissOes entre outras. 

Art. 40  Fica suspensa a contagem dos prazos aplicáveis aos processos legislativos e 
administrativos ate a revogação desta Portaria, podendo ser revisto a 	tempo por Ato 
da Mesa. 

Art. 50  Esta portaria entra em vigor na data de syia publi 
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Publicada na perintendhcia das Co rdenadorias da Câmara Municipal de 
Itapevi, aos 19 dias do mê/d marco / 
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