
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 014/2021 
De 14 de maio de 2021 

 
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de 
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 as medidas adotadas pelo Executivo Municipal de Canápolis no 
Decreto Municipal nº 229/2021, de 13 de maio de 2021, em especial o Art. 10, in 
verbis; 
 

“Art. 10 - Fica suspenso o atendimento ao público externo nos órgãos 
administrativos da Prefeitura Municipal de Canápolis, no período de 13 de maio 
de 2021 à 26 de maio de 2021, salvo os serviços públicos essenciais.” 

 
CONSIDERANDO que o número de casos do novo coronavírus no município 
continua em alta, conforme boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde; 
 
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; 
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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 Fica prorrogado a suspensão das sessões ordinárias da Câmara Municipal de 
Canápolis, bem como, a apreciação de todas as matérias que se encontram em 
tramitação nesta Colenda Casa até o dia 26 de maio de 2021, podendo esse prazo 
ser estendido, em razão de novas medidas impostas pelo Executivo Municipal.  

Parágrafo único. Durante esse período poderá haver sessão extraordinária, na 
forma regimental, se surgir um fato ou proposição em regime de extrema urgência, 
onde serão respeitados os protocolos sanitários.  

Art. 2º - Continuam em vigor as demais medidas adotadas pela Câmara Municipal 
de Canápolis no Decreto Legislativo nº 013, de 29 de abril de 2021, enquanto 
perdurar o prazo estabelecido no artigo anterior. 

Art. 3º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.  
 
Câmara Municipal de Canápolis-Ba, em 14 de maio de 2021.  
 
 
 

NOEL DE SOUZA QUEIROZ 
Presidente 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 015/2021 
De 14 de maio de 2021 

 
Regulamenta o afastamento das servidoras 
gestantes das atividades de trabalho presencial 
durante a emergência de saúde pública de 
importância nacional decorrente do novo 
coronavírus.  

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal nº 14.151, de 12 de 
maio de 2021 e Decreto Municipal nº 230, de 13 de maio de 2021, 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Enquanto perdurar a emergência de saúde pública nacional declarada pela 
Portaria do Ministério da Saúde nº 188, de 03.02.2020, decorrente do novo 
coronavírus, as servidoras gestantes da Câmara Municipal de Canápolis-BA, deverão 
ser afastadas das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua 
remuneração. 
  
Parágrafo único. As servidoras afastadas nos termos do caput deste artigo, ficará à 
disposição para exercer atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, 
trabalho remoto (Home Office) ou outra forma de trabalho a distância.  
 
Art. 2º. Para comprovar que a servidora está gestante, será necessário que o médico 
emita um relatório atestando que a paciente está em gestação (inserir a CID Z32.1 
Gravidez confirmada). 
    
Art. 3º. Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às 
disposições em contrário. 
  
Gabinete da Câmara Municipal de Canápolis-BA, em 14 de maio de 2021.  
 

 
NOEL DE SOUZA QUEIROZ 

Presidente 
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