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PORTARIA Nº 30/2020 
 

   que dispõe sobre 
 

REFORÇA AS MEDIDAS DE CONTENÇÃO NO 
ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
 
Considerando a Portaria nº 27, de 16 de março de 2020; 
 
Considerando a Portaria nº 28, de 18 de março de 2020; 
 
Considerando a Portaria nº 29, de 18 de março de 2020; 
 
Considerando a evolução da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e a consequente e necessária 

adoção de medidas de contenção, prevenção e redução dos riscos de disseminação e contágio; 
 
Considerando que a disseminação e o contágio da pandemia alteraram as rotinas de toda a população, 

impondo a necessária adoção de medidas tendentes a evitar o colapso do sistema nacional de saúde pública; 
 
Considerando que não é possível prever quando se dará o ponto de inflexão na taxa de contaminação 

populacional pelo COVID-19; 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais 

que lhe são conferidas, especialmente com base no art. 60 do Regimento Interno, resolve editar a seguinte 
PORTARIA: 

 
Art. 1º A Câmara Municipal de Guaxupé, a partir desta data, permanecerá fechada por tempo 

indeterminado e somente será reaberta quando o prognóstico das autoridades sanitárias sobre o panorama da 
pandemia mundial for favorável à retomada das atividades normais e cotidianas da população. 

 
Art. 2º Ficam suspensos, durante o interstício de que trata o artigo anterior, todos os prazos no âmbito 

do Poder Legislativo Municipal. 
§1º Somente tramitará, enquanto perdurar o atual estado de exceção, matéria em regime de urgência. 
§2º Para os fins desta Portaria, matéria em regime de urgência é aquela assim definida pelo Regimento 

Interno da Câmara Municipal. 
§3º As matérias de iniciativa parlamentar não urgentes serão regularmente recepcionadas através do e-

mail legislativo@camaraguaxupe.mg.gov.br, nos termos regimentais, mas não serão processadas até que se 
suspendam os efeitos desta Portaria. 

§4º As questões de iniciativa não parlamentar seguirão os ritos e disposições da Portaria nº 29, de 18 

de março de 2020. 
 
Art. 3º Ficam suspensos todos os procedimentos licitatórios em andamento e desautorizada a 

deflagração de novos de mesma natureza, salvo para aquisição de material de saúde e higienização que, em 
sendo o caso, deverá observar as disposições do art. 4 da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

 
Art. 4º Ficam os parlamentares integrantes do grupo de risco de infecção por COVID-19, bem como 

aqueles que eventualmente integrem quadro de profissionais das áreas designadas ao combate da pandemia, 
como por exemplo a saúde e a segurança pública, desobrigados do comparecimento pessoal às sessões e/ou 
reuniões da Câmara Municipal. 

 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 
 

Câmara Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais. 

 
Em 20 de março de 2020. 

 
 
 

Leonardo Donizetti de Moraes 

Presidente 


