
RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 004/2020
Dispõe sobre as medidas de prevenção necessárias à contenção do
coronavírus (COVID19) no âmbito da Ordem dos Advogados do

Brasil – Seccional Alagoas e dá outras providências.

A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Alagoas,
Considerando   a   necessária   adoção   de   medidas   de   prevenção   à
contenção do coronavírus (COVID19) no âmbito da Entidade, diante
da   pandemia   em   curso   classificada   pela   Organização   Mundial   da
Saúde (OMS), e em complemento a portaria 051/2020

RESOLVE:

Art.  1º Ficam suspensos todos os eventos internos e externos,  bem
como audiências de processos éticodisciplinares (salvo nos casos de
urgência, sob avaliação do TED), no período de 17 a 31 de março de
2020, com possibilidade de prorrogação.

Art.   2º   Os   atendimentos   e/ou   serviços   de   secretaria   e   tesouraria
deverão ser feitos de forma não presencial, através dos telefones ou
endereços eletrônicos constantes da lista em anexo, salvo nos casos
em   que   os   pagamentos   sejam   realizados   mediante   cartão   de
crédito/débito, ocasião na qual deverão seguir protocolo presencial.

Art. 3º Também ficam suspensos pelo mesmo período os pedidos de
Inscrição Originária nos quadros da Ordem, diante da necessidade de
comparecimento pessoal.

Art  4º Os agendamentos de salas para as reuniões de comissões da
OAB/AL, bem como o atendimento da diretoria de comissões, ficam
suspensos pelo mesmo período.

Art.   4º.   A   presente   Resolução   entra   em   vigor   na   data   de   sua
publicação.

Publiquese.

Maceió, 17 de março de 2020.

NIVALDO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR
Presidente

VAGNER PAES CAVALCANTI FILHO
VicePresidente

LEONARDO DE MORAES ARAÚJO LIMA
SecretárioGeral

CLAUDIA LOPES MEDEIROS
SecretáriaGeral Adjunta

MARIÉ LIMA ALVES DE MIRANDA
DiretoraTesoureira
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