
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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DECRETO LEGISLATIVO Nº 012/2021 
De 29 de abril de 2021 

 
Altera dispositivos do Decreto 
Legislativo nº 002/2017, de 06 de 
fevereiro de 2017, que trata da 
normatização dos atos da Câmara 
Municipal de Canápolis/BA. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Artigo 39, inciso II do 
Regimento Interno da Câmara, 
 

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam alterados os §§ 1º e 2º do art. 4º do Decreto Legislativo nº 
002/2017, de 06 de fevereiro de 2017, que passam ter as seguintes redações: 

§ 1º - As Resoluções e os Decretos Legislativos serão numerados em ordem 
seqüencial e infinita. 

§ 2º - As Portarias serão numeradas em ordem sequencial por cada Legislatura. 

Art. 2º - Os demais dispositivos do Decreto Legislativo nº 002/2017, continuam 
inalterados e em vigência. 

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2021, revogando-se as 
disposições em contrário.  
 
Câmara Municipal de Canápolis-Ba, em 29 de abril de 2021.  
 
 
 

NOEL DE SOUZA QUEIROZ 
Presidente 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 013/2021 
De 29 de abril de 2021 

 
Dispõe sobre a suspensão das sessões 
ordinárias da Câmara Municipal e 
restrições das demais atividades 
funcionais por tempo determinado como 
medidas de enfrentamento ao novo 
coronavírus, causador da COVID-19 
 e dá outras providências.  

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Artigo 39, inciso II do 
Regimento Interno da Câmara e, 
 
CONSIDERANDO a prerrogativa constitucional dos municípios de autogovernar-se 
sobre assuntos de interesse local, bem como, a autonomia deste Poder Legislativo 
Municipal de tomar decisões que lhe são asseguradas pela Lei Orgânica do 
Município e pelo seu Regimento Interno; 
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, na forma do 
art. 196 da Constituição Federal; 
 
CONSIDERANDO a prorrogação do estado de calamidade pública nacional até 31 
de dezembro de 2021, em razão da pandemia do Novo Coronavírus instalada no 
país; 
 
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de 
março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus, bem como a ascendência 
dos casos ativos e a transmissibilidade das cepas identificadas no Estado da Bahia, 
assim como em outros estados da federação; 
 
CONSIDERANDO o aumento substancial do número de casos testados positivos 
para o Novo Coronavírus nos últimos dias no município, conforme boletim 
informativo da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
CONSIDERANDO as medidas adotadas pelo Executivo Municipal de Canápolis no 
Decreto Municipal nº 224/2021, de 26 de abril de 2021; 
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CONSIDERANDO que a maioria dos casos testados positivos e suspeitos se 
concentra no Povoado de Represa e tendo este Legislativo Municipal na sua 
composição, 03 (três) dos 09 (nove) vereadores que são desse Povoado, entre os 
quais, dois são de fatores de riscos; 
 
CONSIDERANDO a orientação de que devem ser evitados ao máximo o contato 
pessoal, ou seja, de que devem manter o distanciamento social para se prevenir do 
risco de contaminação; 
 
 
CONSIDERANDO que às reuniões da Câmara Municipal, principalmente às 
realizadas todas as terças-feiras à noite, não teria como manter esse distanciamento 
social e que essa aproximação entre os Edis poderia haver a transmissão pelo Novo 
Coronavirus, caso algum deles estejam contaminado sem apresentação ainda de 
sintomas; 
 
CONSIDERANDO que no momento não há nenhuma proposição em tramitação 
com regime de urgência a ser apreciada pelos vereadores; 
 

DECRETA: 

Art. 1º Ficam suspensas a partir do dia 30 de abril até o dia 14 de maio de 2021, 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 estendido, em razão de novas medidas impostas pelo Executivo 
Municipal.  

Parágrafo Único – Ficam suspensas no período acima citado, a concessão de 
espaço físico das dependências da Câmara para reuniões, palestras e eventos de 
qualquer natureza, com qualquer número de participantes.  

Art. 2º Durante o período a que se refere o caput do Art. 1º deste Decreto, o 
funcionamento das atividades da Câmara ficará restrita ao período matutino, ou 
seja, das 8 às 12 horas. 
 
Art. 3º No horário de funcionamento a que se refere o artigo anterior, ficam 
determinados aos servidores desta Casa Legislativa as seguintes medidas 
preventivas: 
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I - espaço mínimo de 1,5m entre as pessoas, com a devida higienização e limpeza 
constantemente no ambiente interno e externo; 
II – uso obrigatório de máscaras nas dependências internas da Câmara Municipal 
durante o horário de expediente; 
IV – uso frequente de álcool em gel ou álcool 70%; e 
V – Os servidores que estejam gripados ou que apresentarem sintomas da Covid-19 
ou que forem testados positivos, serão afastados de suas funções enquanto 
perdurar a situação.   
 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.  
 
Câmara Municipal de Canápolis-Ba, em 29 de abril de 2021.  
 
 
 

NOEL DE SOUZA QUEIROZ 
Presidente 
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