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DECRETO LEGISLATIVO Nº 028 DE 01 DE JUNHO DE 2020.
EMENTA: Estabelece medidas temporários de
prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID-19), considerando a classificação de
pandemia pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), no âmbito da Câmara Municipal de Ubaitaba
e, dá outras providências.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBAITABA,
Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhes são imputadas pela Lei
Orgânica deste Município, combinado com os termos do Regimento
Interno desta Egregia Casa;
CONSIDERANDO a declaração pela OMS (Organização Mundial da
Saúde) de que a COVID-19, nova doença causada pelo NOVO CORONAVÍRUS,
é uma pandemia;
CONSIDERANDO Decreto nº 19.529 de 16 de março de 2020 do
Governo do Estado da Bahia, que regulamenta as medidas temporárias para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer medidas
prevenção e combate à disseminação do Coronavírus, (COVID-19);

de

CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do
Novo Coronavírus como pandemia significa o risco potencial de a
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 doença COVID-19 tem taxa de
mortalidade que se eleva entre idosos e pessoas com doenças
crônicas ou autoimunes;
CONSIDERANDO que a adoção de hábitos de higiene básicos
aliada à aplicação de rotinas de limpeza em áreas de circulação é
importante para reduzir o potencial de contágio;
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de
prevenção no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Ubaitaba, garantindo
a devida segurança de cidadãos e agentes públicos;
CONSIDERANDO, por fim, os atos expedidos por órgãos públicos dos
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três poderes, no âmbito Federal, Estadual e Municipal, voltados para adoção
de medidas preventivas quanto a disseminação do Novo Coronavírus
(COVID-19).
DECRETA:
Art. 1º - Determinar a SUSPENSÃO, por 20 (vinte) dias, podendo ser
prorrogado por período igual ou maior, caso haja mudança do cenário
epidemiológico que justifique tal medida, as SESSÕES PLENÁRIAS
ordinárias da Câmara Municipal de Ubaitaba .
§ 1º - Em situações urgentes o plenário da Câmara Municipal de Ubaitaba
irá se reunir Extraordinariamente, para apreciar projetos de Lei do Poder
Executivo.
§ 2º - Também ficam suspensas a realização de reuniões e audiência
públicas por igual período.
§ 3º - Ficam ainda suspensas a realização de quaisquer eventos, próprios ou
de terceiros, nos espaços da Câmara Municipal de Ubaitaba.
Art. 2º - Os Vereadores, servidores ou terceirizado que chegarem de
cidades, estados ou países com circulação viral sustentada e apresentarem
febre ou sintomas respiratórios deverão executar suas atividades por
trabalho remoto, quando possível, pelo período de 15 (quinze) dias, não
podendo no referido período, ter acesso às dependências da Câmara
Municipal de Ubaitaba.
Art. 3º - Os servidores e vereadores maiores de 60 anos e aqueles
portadores de doenças crônicas que compõem risco de aumento de
mortalidade por COVID-19 deverão executar suas atividades por trabalho
remoto, quando possível, pelo período de 30 (trinta) dias, não podendo no
referido período, ter acesso às dependências da Câmara Municipal de
Ubaitaba.
Parágrafo único - A condição de portador de doença crônica exigida no
caput dependerá de comprovação por meio de relatório médico, a ser
entregue após o referido período.
Art. 4º - “Este Decreto entra em vigor após decorridos (02) dias de sua publicação
oficial”.
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAITABA, Estado da Bahia em 01 de junho de 2020.
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