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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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DECRETO LEGISLATIVO Nº 006/2020 
De 19 de março de 2020 

 
Suspende reuniões e palestras nas dependências 
da Câmara Municipal de Canápolis com público 
superior a cinquenta pessoas como medida de 
prevenção e contenção do COVID 19 (Corona 
Vírus) e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições legais, em conformidade com o Artigo 39, Inciso II do 
Regimento Interno da Câmara e de acordo o Decreto do Executivo Municipal nº 018/2020, 
de 17 de março de 2020, 
 
CONSIDERANDO o avanço do COVID -19 no País e no mundo e a sua classificação 
como pandemia através de protocolos expedidos pela Organização Mundial de Saúde - 
OMS, pelo Ministério da saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde, com orientação de que 
se devam evitar ao máximo o contato com pessoas que apresentem sintomas aparentes da 
doença; 
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, Ministério da Saúde, 
declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, decorrente de infecção 
humana pelo COVID-19; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei n 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece 
as medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil; 
 
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos da propagação do vírus COVID-19, a fim de evitar a 
disseminação da doença; 
 
CONSIDERANDO a suspensão dos eventos coletivos em diversas partes do mundo e em 
nossa cidade não é diferente; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Ficam suspensas a partir desta data e por tempo indeterminado: 

I – a concessão de espaço físico das dependências da Câmara para reuniões, palestras e 
eventos de qualquer natureza, com público superior a cinquenta pessoas; e 
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II – a participação de funcionários da Câmara Municipal em cursos, congressos e similares. 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canápolis-BA, em 19 de março de 2020. 
 

 
ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 

Presidente  
 
 


