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1 DECRETOS 

1.1 DECRETO Nº. 03 DE 01 DE MARÇO DE 2021 

 

 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE IGAPORÃ 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 63.178.982/0001-26 

DECRETO Nº 03 DE 01 DE MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre os procedimentos e regras para fins 
tia prevençtio à infecçtio e a propagação tia 

COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal de 

Jgaporti/BA. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGAPORÃ, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições Legais e Constitucionais e de acordo o disposto nos incisos T a XV, artigo 
50 da Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 11 de março de 
2020, declarou a pandemia do Novo Coronavírus (COVTD-19), com potencial risco de doença 
infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já 
tenham sido identificados como de transmissão interna. 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de rise-os, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação da doença. 

CONSIDERANDO a orientação da OMS de que se deve evitar ambientes com aglomeração 
de pessoas. 

CONSIDERANDO o aumento repentino de novos casos do Novo Coronavírus no Estado da 
Bahia, notadamente em Igaporã e nos municípios circunvizinhos. 

CONSIDERANDO os Decretos do Governo do Estado da Bahia que declaram estado de 
calamidade pública em todo o território baiano e estabelece horário do toque de recolher, em 
grande parte da Bahia, como medida preventiva e devido ao aumento na ocupação de leitos 
UTls específicos para a COVlD-19 em todo o Estado. Sendo que a restrição na circulação de 
pessoas nas ruas continua a valer das 20h às 5h e envolve várias cidades baianas, dentre as 
quais lgaporã, até o próximo dia 07 de Março. 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Decreto nº. 41 de 28 de Janeiro de 2021 , que dispõe 
sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção a COVID-19. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE IGAPORÃ 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 63.178.982/0001-26 

CONSIDERA DO ainda a necessidade de procedimentos e regras para fins de prevenção à 

infecção e a propagação da COVlD-19 no âmbito da Câmara Municipal de lgaporã, de modo 
a preservar a saúde dos vereadores, servidores, colaboradores e visitantes. 

DECRETA: 

Art. 1° - Suspender as atividades legislativas e administrativas da Câmara Municipal por 05 
dias, a contar desta data. 

Parágrafo Único - A suspensão de que trata o caput do presente artigo não será aplicada aos 
serviços essenciais ao funcionamento da Casa. 

Art. 2° - No período de 01 de Março de 2021 à 05 de Março de 2021 a Câmara Municipal de 
Vereadores realizará, caso necessário, Sessões Plenárias Extraordinárias para deliberação de 
projetos que contenham prazo legal exaurido neste lapso temporal e/ou urgentes. 

Art. 3° - O período supracitado poderá ser revisto a qualquer tempo por deliberação da 
Presidência caso perdure o estado de emergência de saúde pública, levando-se em 
consideração orientações dos órgãos competentes, e em sendo necessário poderá ser editado 
novo Decreto próprio. 

Art. 4º - Outros serviços administrativos inadiáveis poderão ser solicitados a qualquer tempo 
a critério da Presidência. 

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de publicação, revogadas todas as 
disposições em contrário. 

GABINETE DO PRESIDENTE da Câmara Municipal de Igaporã, Estado da Bahia, em 
01 de Março de 2021. 

Edmarcos Fernandes Magalhães 
Presidente da Câmara Municipal 
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