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CÂMARA MUNICIPAL 

ISRAELANDIA  
Respeito e Responsabilidade 

DECRETO LEGISLATIVO N° 010 DE 01 DE MARÇO DE 2021. 

"Suspende as Sessões Ordinárias e dispõe sobre os 
serviços administrativos da  Camara  Municipal e dá 
outras providências." 

0 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ISRAELANDIA, Estado de Goiás no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
principalmente as que lhe são conferidas pelos  arts.  33 da Lei Orgânica do Município e 38 • do Regimento Interno, faz saber: 

CONSIDERANDO os preceitos legais enumerados, 
conforme o Decreto Municipal n°108/2021 e Decreto Estadual n°9.803/2021; 

CONSIDERANDO o aumento desenfreado dos casos de 
COVID-19 no Município de Israelândia e nas demais cidades da regido; 

CONSIDERANDO a importância da inclusão de medidas 
restritivas de circulação de pessoas e aglomerações, que eventualmente podem fomentar a 
disseminação da doença; 

CONSIDERANDO a proteção e efetivação dos serviços 
públicos e da salubridade dos agentes públicos e  politicos  da Câmara Municipal de 
Israelândia; • DECRETA:  

Art.  1° Suspende as Sessões Ordinárias anteriormente 
definidas para os dias 01, 02 e 03 de março de 2021. 

§1° a suspenção das Sessões Ordinárias, ficaram em vigor 
até o dia 08 de março; 

§2° a data mencionada no §1°, ficará definida para uma 
nova reavaliação do quadro do avanço da COVID-19, para que se tome providências;  

Art.  2° As novas datas para a realização das Sessões 
Ordinárias, ficarão condicionadas a verificação conforme o §2° do  art.  1°. Podendo ser 
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prorrogadas conforme a necessidade, segurança sanitária institucional, proteção dos 
membros e servidores do Poder Legislativo Municipal e cidadãos.  

Art.  3°Determina-se alterações nas disposições do 
funcionamento administrativo da  Camara  Municipal. Passando tais atividades, a serem 
desempenhadas por agendamento prévio por telefone, e de forma interna. Evitando-se, 
sempre que possível, atendimentos pessoais e primando pelos meios eletrônicos 
disponíveis. 

• §10  Excetua-se tal determinação, apenas aos membros do 
Poder Legislativo Municipal e seus servidores. 

Art.  4°Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.  

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ISRAELÂNDIA, 
Estado de  Goias,  ao 01 de março de 2021. 

• 
DE1JSITE PEREIRA DA SILVA 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

Câmara Mun. de IsraelAndia - GO. CERTIFICO 
que publiquei o presente Instrumento no placar 
desta Câmara, mediante afixa 5o de seu 
inteir orma da Lei Orgânica d 

unicipios e Lei n°. 8.666 de 06 93 

Em 

Secretário ativ 
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