
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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RESOLUÇÃO Nº 001/2020 

 

O Presidente da Câmara Municipal de 
Barra-BA, com  fulcro no seu Regimento 
Interno e Lei Orgânica Municipal 
determina: 

 

CONSIDERANDO  que,  em  30  de  janeiro  de  2020,  a  Organização Mundial  da  
Saúde  (OMS)  declarou  que  o  surto  da  doença  causada  pelo  novo coronavírus  
(COVID-19)  constitui  uma  Emergência  de  Saúde  Pública  de Importância  
Internacional  –  ESPII,  o  mais  alto  nível  de  alerta da  Organização, conforme 
previsto no Regulamento Sanitário Internacional e que, em  11 de março de 2020, a 
COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência  em  Saúde  Pública de  Importância  
Nacional  em  decorrência  da  Infecção  Humana  pelo  novo  coronavírus (2019-
nCoV)  pelo Ministério da  Saúde (Portaria nº 188/GM/MS); 

CONSIDERANDO que  de  acordo  com  o  Protocolo  de Tratamento  do  Novo  
Coronavírus  (2019-nCov)  do  Ministério  da  Saúde,  a transmissibilidade  dos  
pacientes  infectados  por  SARS-CoV  é  em  média  de  07  a 14  dias  após  o  
início  dos  sintomas,  mas  que  dados  preliminares  sugerem  que  a transmissão  
possa  ocorrer  mesmo  sem  o  aparecimento  de  sinais e sintomas; 

CONSIDERANDO que  diversos  órgãos  públicos  adotaram medidas  para  controle  
da  transmissão  da  doença  em  seus  respectivos  âmbitos  de atuação,  como  o  
Senado  Federal  por  meio  do  Ato  do  Presidente  nº  02/2020;  a Câmara  dos  
Deputados,  por  meio  do  Ato  da  Mesa  nº  118,  de  11  de  março  de 2020;  

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  formalizar  os  procedimentos e  regras  para  
fins  de  prevenção  à  infecção  e  à  propagação  do  COVID-19  no âmbito  da  
Câmara  Municipal  de  Barra-BA,  de  modo  a  preservar  a  saúde  de  todos que  
frequentam  esta  Casa  de  Leis, a  Mesa  Diretora  da  Câmara  Municipal  de 
Barra, expede e determina o seguinte: 

RESOLVE: 

Art.  1°  Este  Ato  dispõe  sobre  os  procedimentos  e  regras  para  fins  de 
prevenção  à  infecção  e  à  propagação  do  COVID-19  no  âmbito  da  Câmara  
Municipal de Barra-BA. 
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Parágrafo  único.  As  medidas  de  que  trata  este  Ato  vigorarão  até decisão  em 
sentido  contrário da Presidência da Câmara Municipal de Barra-BA. 

Art.  2°  Apenas  terão  acesso  à  Câmara  Municipal  de  Barra-BA, Vereadores, 
servidores, prestadores de serviços terceirizados, bem como autoridades das 
esferas públicas federais, estaduais e municipais, que eventualmente tenham que 
praticar atos de todas as naturezas, sejam em Sessões Plenárias, Comissões ou 
Gabinetes. 

§1º  A  restrição  estabelecida  no  caput  não  se  aplica  aos  convocados ou  
convidados  por  requerimento aprovado pela instância competente. 

§2º A restrição de que trata o caput aplica-se ao público externo em geral, inclusive 
os que queiram acessar as dependências da Câmara. 

Art.  3°  Fica  suspensa  a  realização  nas  dependências  da  Câmara Municipal  de  
eventos  coletivos  não  diretamente  relacionados  às atividades  legislativas  do  
Plenário  e  das  comissões permanentes. 

§  1º  Ficam  abrangidas  pela  suspensão  de  que  trata  este  artigo  as sessões  
solenes,  eventos em geral,  visitação  e  outros  programas  mantidos  pela Câmara  
Municipal. 

§ 2º As sessões ordinárias ficam restritas aos vereadores e servidores que atuam 
diretamente  no  Plenário,  mantendo  a  transparência  por  meio  da transmissão 
das sessões em canais de radiodifusão. 

Art.  4°  Os  Vereadores,  servidores  e  prestadores de serviços  que  tenham 
mantido  contato  próximo com casos   suspeitos    ou    confirmados    de    COVID-
19 e apresentem sintomas respiratórios  ou  febre,  serão  imediatamente  afastados  
por período  a  ser  definido  por  unidade de saúde de referência. 

Art.  5º Este  Ato  entra  em vigor na data de sua publicação. 

 

Barra-BA, 18 de março de 2020. 

 
Romeu Batista Pinto Junior 

Presidente 


