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DECRETO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº 010/2020
De 21 de outubro de 2020

Dispõe sobre a suspensão das sessões da Câmara

Municipal  por  tempo  determinado  e  a

determinação de medidas preventivas em razão da

COVID 19.

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  com  medidas  adotadas  pelo  Executivo
Municipal  no  Decreto  089,  de  20.10.2020,  nos  termos  declarados  pela  Organização
Mundial da Saúde e,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, na forma do art. 196
da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o aumento expressivo no número de casos confirmados para a COVID-
19 nos últimos dias na circunscrição territorial do Município de Canápolis;

CONSIDERANDO que a Covid-19 em humanos pode ser transmitida principalmente pelas
gotículas  respiratórias  (tosses  e  espirros)  e  por  contato  (mãos e  objetos  contaminados),
afetando principalmente as pessoas com baixa imunidade e os idosos;

CONSIDERANDO  a  orientação  de  que  devem  ser  evitados  ao  máximo  contato  com
pessoas com sintomas aparentes da doença, bem como situações que potencializem o risco
de contaminação;

CONSIDERANDO que alguns vereadores fazem parte do grupo de risco à Covid-19;
 

DECRETA:

Art. 1º Ficam suspensas a partir desta data até o dia 04 de novembro de 2020, às sessões
ordinárias da Câmara Municipal de Canápolis, bem como, a apreciação de todas as matérias
que se encontram em tramitação nesta Colenda Casa, podendo esse prazo ser prorrogado
em razão de novas medidas a serem impostas pelo Executivo Municipal. 

Art. 2º Permanecem 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;
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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.  3º  Durante  o  período  a  que  se  refere  o  caput do  Art.  1º  deste  Decreto  ficam
determinados 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 obrigatório  de máscaras  durante o horário  de expediente  e  durante  às  sessões
legislativas;
IV – uso frequente de álcool em gel ou álcool 70%; 
V  –  Os  servidores  que  estejam  gripados,  com  sintomas  de  coronavírus  ou  testados
positivos, serão afastados de suas funções enquanto perdurar a situação.  

Parágrafo  Único.  Ficam  determinados  aos  visitantes  à  sede  da  Câmara  Municipal,  as
seguintes restrições:
I – proibição de acesso às dependências da Câmara pessoas particulares, com exceção das
que  necessitam  de  requisição  de  documentos  ou  de  atendimento  presencial,  sendo  a
permissão concedida a uma pessoa de cada vez; e
II – proibição de entrar nos espaços físicos da Câmara, pessoas que estejam gripadas ou
com sintomas de coronavírus.
  
Art.  4º  A Câmara  Municipal  deverá  manter  todas  as  condições  para  que  as  medidas
preventivas sejam cumpridas. 

Art.  5º  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 21 de outubro de 2020.

ALVINO DE OLIVEIRA ALVES
Presidente 
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