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PORTARIA N. 059/2020 

Disciplina o funcionamento da Câmara Municipal de 
Beberibe em relação à pandemia do vírus Covid-19 na 
formo que indica. 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou como pandemia a 
proliferação do COVID-19 (Coronavírus), desde o dia 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Ceará decretou estado de emergência em 
Saúde, com a suspensão de vários serviços públicos, sobretudo as aglomerações de pessoas; 

CONSIDERANDO que o espaço reservado às Sessões Plenárias do Câmara Municipal de 
Beberibe depende do uso de condicionadores de ar, tendo o ausência de circulação natural 
de ar e de iluminação; 

CONSIDERANDO ainda os 9 casos confirmados de COVID-19 no Ceará; 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, RESOLVE: 

Art. 15 Suspender o atendimento ao público, restringindo os trabalhos da Câmara Municipal 
de Beberibe em sua sede, atendendo apenas a prestação continuada do serviço público em 
suas atividades essenciais até o dia 03/04/2020. 

Art. 22 Fica determinado que as Sessões e reuniões da Câmara Municipal de Beberibe serão 
realizadas sem o acesso público, porém publicadas ao vivo pela internet, ficando o vídeo à 
disposição de todos em seus endereços eletrônicos. 

Art. 35 Determina ainda que as Sessões da Câmara não deverão demorar mais de que 1 
hora, sendo prioritário a apreciação de matérias em regime de urgência e demais matérias, 
com o uso da palavra em pequeno e grande expediente, apenas pelo tempo que sobrar, 
depois de apreciadas as matérias. 

Art. 45 Proibir a cessão do Prédio da Câmara Municipal de Beberibe para a realização de 
qualquer evento ou audiências públicas. 

Art. 55 Autorizar a Secretaria Geral a estabelecer escalas de trabalho para os servidores 
efetjyos e comissionados do Poder Legisíatívo, com vistas a dar continuíósde aos serviços 

Art. 65 Ordenar que todos os funcionários públicos e agentes políticos obedeçam as normas* 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), ou seja, em manter um metro de distância na 
necessidade de reunião de pessoas, utilizar ákool em gel 70% que será disponibilizado nas 
instalações da Câmara Municipal de Beberibe, como os demais cuidados que estão sendo 
amplamente divulgados na mídia e redes sociais. 

essenciais. 
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Art. 75 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BEBERIBE, EM 17 DE MARÇO DE 2020 

Presidente da Câmara Municipal de Beberibe 
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