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ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

MÁRIO CELSO BOTION, Prefeito Municipal de Limeira,
Estado de São Paulo,
NO EXERCÍCIO de suas funções, em atenção às disposições
legais, em especial o disposto no art. 81, inciso VIII, da Lei
Orgânica do Município de Limeira,
CONSIDERANDO os diversos órgãos colegiados de
assessoramento, em especial os Conselhos Municipais, previstos no art. 17, inciso IV da Lei
Complementar n° 820, de 10 de dezembro de 2018, e
CONSIDERANDO a necessidade de estender medidas
previstas no art. 4° do Decreto n° 219, de 18 de junho de 2020,

DECRETA :
Art. 1° Fica prorrogada até 30 de setembro de 2020 a previsão
da suspensão das reuniões ordinárias dos Conselhos Municipais, Comissões e Grupos de
Trabalho, excetuada a Comissão Permanente de Licitação e o Conselho Municipal de
Contribuintes, ressalvados ainda, os casos necessários para deliberação de Programas e
Projetos do Governo Municipal, bem como aqueles identificados necessários e solicitados
pelos Secretários da Administração Direta, pela Presidente do CEPROSOM e pelo
Superintendente do IPML, casos os quais poderão ser realizadas reuniões extraordinárias
previamente convocadas para a finalidade específica, podendo ocorrer de forma remota, ou
ainda presencial respeitando-se o distanciamento recomendado pelo Ministério da Saúde.
Parágrafo único. Ocorrendo a reunião de forma
extraordinária, pelo sistema remoto, as atas serão aprovadas em primeira reunião ordinária
realizada após a quarentena.
Art. 2° As despesas com a execução do presente Decreto
correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente, podendo ser suplementadas
se necessário.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data da sua
publicação.
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