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Câmara Mu 4.ai de Buritis 

MUNICÍPIO DE BURITIS A _ ÔíOL1 iji 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 	De. 

GABINETE DO PRESIDENTE 
Ivhiuklly Cut uva 

DECRETO LEGISLATIVO N2 02112021 	 Assessora , Processos 
Legis3t.!: da 	Urotora 

"Prorroga o prazo de vigência do 
Decreto Legislativo n 2  01312021 da 
Câmara Municipal de Buritis" 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS, ESTADO DE RONDÔNIA, 

no uso das atribuições que lhes conferem o Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Vereadores e a Lei Orgânica Municipal, 

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade Pública declarado no Estado de 

Rondônia pelo Decreto n. 24.887, de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a classificação de "Pandemia", pela Organização Mundial de 

Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, dado o grau de avanço dos casos de 

contaminação pelo novo coronavírus em diversos países do mundo, inclusive no Brasil; 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional - ESPIN, declarado em 3 de fevereiro de 2020, por meio da edição da Portaria 

n 9  188 do Ministério da Saúde, nos termos do Decreto n 2  7.616, de 17 de novembro 

de 2011; 

CONSIDERANDO a edição da Lei Federal n 2  13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO a edição da Decreto do ng 25.853, de 2 de março de 2021, no 

âmbito do estado de Rondônia, que reforça medidas de combate ao coronavírus 

devido ao aumento exponencial de casos ativos da Covid-19 e a lotação nos leitos de 

Unidades (UTIs); 

RESOLVE: 

Art. 12 Fica prorrogado a vigência do Decreto Legislativo ng 017/2021 que 

vigorará durante o período de 05/04/2021 a 16/04/2021 para todos os servidores 

desta Câmara Municipal de Buritis (RO). 

Art. 22  Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Presidência, aos trinta e 

um dias do mês de março do ano de 

ais mil e vinte e um. 

Adriano de AImeid Lima 
Presidente da Câmara 

Mu 
	pai de Buritis 


