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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 Nº 05, de 15 de maio de 2021. 

Dispõe sobre adoção de medidas temporárias no âmbito 

da Câmara Municipal de Baianópolis – Bahia, de 

prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-

19) e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS/BA, JOSÉ 
MISSIAS DA SILVA NETO, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 

Regimento Interno e pela Lei Orgânica do Município e, 

CONSIDERANDO os avanços da epidemia do COVID-19 (coronavírus) em nosso 

Município e na região Oeste, bem como a taxa de ocupação dos leitos clínicos e de UTI; 

CONSIDERANDO, a necessidade da atuação conjunta de toda sociedade para o 

enfrentamento da pandemia da COVID-19 e de adoção de medida preventivas contra o 

contágio e disseminação do COVID-19 no âmbito deste Poder Legislativo Municipal; 

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 20.469 de 14 de maio de 2021, publicado pelo 

Governo do Estado da Bahia, que institui nos Municípios do Estado da Bahia, as restrições 

indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19, e 

dá outras providências; 

CONSIDERANDO as proibições constantes no Decreto nº 20.469 de 14 de maio de 2021, 

publicado pelo Governo do Estado da Bahia, bem como, a instabilidade de internet nas 

localidades rurais do município de Baianópolis, na qual a maioria dos vereadores reside, 

inviabiliza, neste momento, a realização das sessões pelo meio virtual. 

DECRETA: 

Art. 1º. A suspensão das atividades legislativas, no período de 17 de maio até às 05h de 25 de 

maio de 2021, bem como qualquer evento ou reuniões no Plenário da Câmara Municipal de 

Baianópolis/BA, como medida obrigatória de enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente da pandemia do COVID-19, em atendimento ao Decreto Estadual nº 20.469 de 14 
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de maio de 2021, evitando-se assim o risco de contágio e propagação da doença entre 

servidores, agentes políticos e cidadãos que diariamente frequentam esta Casa Legislativa; 

Art. 2º. Fica suspenso, pelo mesmo prazo do artigo anterior, os serviços administrativos no 

âmbito da Câmara Municipal de Baianópolis. 

§ 1º – Somente será permitida a entrada nas dependências da Câmara de servidores 

previamente autorizados à realização de algum serviço. 

§ 2º - Durante a suspensão do atendimento, os servidores da Câmara continuarão a 

desenvolver suas atividades de maneira remota, podendo ser solicitados a qualquer tempo por 

deliberação da Presidência, e os atos e comunicações desta Casa serão enviados por meio de 

e-mail e WhatsApp para todos os interessados. 

Art. 3º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, 

inclusive os prazos fixados, tudo em conformidade com o estágio de evolução do COVID-19. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se. 

Presidência da Câmara Municipal de Baianópolis – Bahia, 15 de maio de 2021. 
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