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DECRETO LEGISLATIVO Nº 008/2020 
De 25 de agosto de 2020 

 
 
Dispõe sobre medidas restritivas complementares 
aos atos desta Câmara Municipal de Canápolis 
para prevenção e contenção da COVID 19 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 já adotadas, 
 
CONSIDERANDO que a situação ainda demanda o emprego de medidas restritivas para 
prevenção, controle e contenção de riscos da COVID-19 decorrente do Coronavírus: 
 
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo Nº 007/2020, expedido em 24.04.2020, que 
suspendeu por tempo indeterminado reuniões, palestras e quaisquer outras atividades 
institucionais ou particulares nas dependências da Câmara Municipal com qualquer número 
de participantes; 
 
CONSIDERANDO que no período eleitoral de 31 de agosto a 16 de setembro de 2020, 
serão realizadas as Convenções Municipais para às eleições deste ano; 

 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Continuam em vigor as medidas preventivas estabelecidas nos artigos 1º e 2º do 
Decreto Legislativo 007/2020, com exceção das reuniões para realização das convenções 
municipais, aos partidos que solicitarem para que as mesmas sejam realizadas no recinto 
desta Câmara, com observância das seguintes regras: 

§ 1º Ficam determinados que só poderão participar os membros dos diretórios e/ou 
comissões provisórias municipais dos partidos, os pré-candidatos aos cargos de Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereadores e os assessores técnicos que irão preparar os documentos 
durante o período de realização da convenção. 

§ 2º Os participantes a que se referem o parágrafo anterior, deverão adotar as seguintes 
medidas preventivas: 

I - espaço mínimo de 1,5m entre as pessoas; 
II – antes de entrar lavar as mãos com água e sabão; 
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III – uso obrigatório de máscara; 
IV – uso frequente de álcool em gel ou álcool 70%; e 
V -  higienização dos aparelhos e equipamentos a serem utilizados. 
 
§ 3º Ficam proibidas de entrar nos espaços físicos da Câmara, para participar das reuniões a 
que se refere o caput deste artigo, pessoas que estejam gripadas ou com sintomas de 
coronavírus. 

Art. 2º A solicitação pelos partidos políticos para realização de convenções municipais 
nesta Câmara, deverá ser apresentada com no mínimo cinco dias de antecedência e 
determinando o horário, para que sejam preparadas todas as condições de medidas 
preventivas a serem cumpridas.  

Art. 3º 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 25 de agosto de 2020. 
 
 

 
ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 

Presidente  
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