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1 DECRETOS 

1.1 DECRETO LEGISLATIVO Nº. 075, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

M w 
ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAMIRIM 
PODER LEGISLATIVO 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 075, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 

"Estabelece, no âmbito da Câmara Municipal de 
Paramirim, Estado da Bahia, procedimentos 
preventivos relacionados ao COVID-19." 

o PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PARAMIRIM , Estado da Bahia, no 
uso das atribuições conferidas por lei, 

CONSIDERANDO a necessidade de se manter reduzida a circulação e aglomeração 
de pessoas, de modo a diminuir os riscos de contaminação em massa; 

CONSIDERANDO que o Poder Legislativo, por natureza, constitui ambiente de larga 
circulação e aglomeração de pessoas, que acorrem a esta Casa nas mais diversas 
atividades nela desenvolvidas, tais como sessões plenárias, reuniões de comissões, 
audiências públicas e diversos outros eventos; 

CONSIDERANDO a necessidade da pronta adoção de medidas visando a 
prevenção no que respeita à disseminação do citado vírus no âmbito das instalações 
deste Poder, de forma a resguardar a incolumidade da população, agentes políticos 
e servidores; 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da realização das Sessões 
Ordinárias, bem como da eventual necessidade de real ização de Sessões 
Extraordinárias, para apreciação das matérias enviadas à esta Casa pelo Chefe do 
Poder Executivo e para os demais atos legislativos; 

DECRETA: 

Art. 'fº. Durante a vigência das medidas de combate à Pandemia do COVID-19 
editadas pelos Governos Federal, Estadual e Municipal que determinam o 
distanciamento social e a redução de aglomerações, deverão ser tomadas as 
seguintes providências: 

1 - A presença de público nas Sessões Ordinárias e Extraordinárias está limitada a 
20 (vinte) o número máximo de pessoas que poderão ter acesso às dependências 
da Câmara Municipal nos dias de Sessão; 

li - Os parlamentares e servidores presentes deverão evitar o contato e 
aproximação física, sendo que os seus lugares deverão ser dispostos de modo que 
um fique distante do outro à uma distância mínima de 1,5 (um e mio) metros, 
seguindo as recomendações das autoridades de Saúde e Vigilância Sanitária; 
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Ili - As Comissões Permanentes da Casa, ao se reunirem, igualmente deverão 
seguir as recomendações do inciso anterior. 

IV - Todos as pessoas que adentrarem no recinto da Câmara Municipal, inclusive os 
Edis e Servidores da Casa, deverão utilizar a máscara em tempo integral. 

Art. 2°. A fim de dar publicidade às Sessões Plenárias, o Poder 
transmitirá as reuniões através da sua página no 
https //www facebook.com/C%C3%A2mara-Municipal-de-Paramirim-
109422240691759/. 

Legislativo 
Facebook 

Art. 3°. Para que sejam atendidas as normas de segurança estabelecidas pelas 
autoridades em Saúde, a Casa continuará adotando as seguintes medidas: 

1 - Disponibilizará álcool gel 70% ao público, servidores e junto ao Plenário, devendo 
ser orientada e estimulada a sua utilização pelos servidores, Vereadores e demais 
usuários; 

li - Determinará o uso dos EPl 's apropriados para a realização das atividades dos 
servidores e Vereadores, dentre os quais, a utilização obrigatória de máscaras; 

Ili - Caso algum servidor ou Vereador apresentar sintomas de contaminação pelo 
COVID-19, deverá imediatamente buscar orientações médicas, sendo afastado pelo 
período determinado pelo profissional, devendo as autoridades de saúde do 
municipio ser imediatamente informadas da situação. 

Art. 4°. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 
momento, de acordo com a situação epidemiológica do município e da região de 
saúde. 

Art. 5°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 1 ° de fevereiro de 2021 , revogadas as disposições em contrário, 
em especial os Decretos Legislativos nº 066, 068, 069, 070 todos de 2020. 
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