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DECRETO LEGISLATIVO Nº 007/2020 
De 24 de abril de 2020 

 
Dispõe sobre medidas restritivas e 
complementares aos atos desta Câmara Municipal 
de Canápolis para 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 medidas adotadas pelo Executivo Municipal, 
 
CONSIDERANDO a pandemia do coronavírus determinada pela Organização Mundial de 
Saúde - OMS, pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde, com 
orientação de que se devem seguir os protocolos dos referidos órgãos para se evitar a 
contaminação do respectivo vírus, 
  
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 ainda demanda o emprego de medidas restritivas para 
prevenção, controle e contenção de riscos da propagação do vírus COVID-19, 
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos 
e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação na forma do artigo 196 da Constituição Federal; 
  
CONSIDERANDO a suspensão dos eventos coletivos e de aglomerações de pessoas em 
todo município; 
 

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam suspensas por tempo indeterminado, o que se segue:  

I - reuniões, palestras e quaisquer outras atividades institucionais ou particulares nas 
dependências da Câmara Municipal com qualquer número de participantes; 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

02Barreiras/BA
24 de Abril/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS 
Rua Luiz Viana Filho, nº 120 - Centro – Canápolis / BA - CEP: 47.730-000 

CNPJ: 16.424.889/0001-74  -  Fone/fax:  (77)   3687-2019 
E-mail: camaradecanapolis@hotmail.com   

2 
 

 
I – atividades de capacitação, treinamento ou de eventos coletivos realizados pela Câmara 
Municipal de Canápolis em suas dependências por qualquer parlamentar ou por órgão do 
poder executivo e/ou da sociedade civil; e 
II – a participação de parlamentares e servidores em eventos ou em viagens. 
 
Art. 2º - Ficam determinadas aos servidores desta Casa Legislativa, as seguintes medidas 
preventivas: 
I - espaço mínimo de 1,5m entre as pessoas, com a devida higienização e limpeza 
constantemente no ambiente interno e externo; 
II – lavar as mãos com água e sabão;  
II – uso opcional de máscaras durante o horário de expediente e durante às sessões 
legislativas; 
IV – uso frequente de álcool em gel ou álcool 70%; e 
V – não permitir o fluxo de pessoas particulares nos espaços internos da Câmara. 
 
Art. 3º - A partir de 27 de abril de 2020, o funcionamento da Câmara voltará ao seu horário 
normal, mantendo as seguintes restrições: 
I – proibição de pessoas estranhas ou particulares nas dependências da Câmara, com 
exceção das que necessitam de requisição de documentos ou de atendimento presencial, 
sendo a permissão concedida a uma pessoa de cada vez; 
II – proibição de entrar nos espaços físicos da Câmara, pessoas que estejam gripadas ou 
com sintomas de coronavírus; 
III – Os servidores que estejam gripados ou com sintomas de coronavírus, serão afastados 
de suas funções enquanto perdurar a situação.   
 
Art. 4º - Às sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal, voltarão a sua 
normalidade a partir do dia 27 do corrente mês e ano, com as seguintes restrições: 
I – durante às sessões só poderão permanecer no Plenário, os vereadores, servidores e 
prestadores de serviços de assessoria administrativa, contábil e jurídica; 
II – haverá permissão de participação nas sessões, do Executivo Municipal e dos 
Secretários Municipais quando solicitados por ofício ou convidado pela Mesa Diretora da 
Câmara ou por seu presidente. 
 
Art. 5º - A Câmara Municipal deverá manter todas as condições para que as medidas 
preventivas sejam cumpridas.  
 
Art. 6º - 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 24 de abril de 2020. 
 

 
ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 

Presidente  
 


