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Aurelino Leal

Decretos

DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2020

EMENTA: Determina o retorno das Sessões
Legislativas Ordinárias, com a adoção de
medidas preventivas ao covid-19 e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL, Estado
da Bahia, no uso das atribuições que lhes são imputadas pela Lei Orgânica deste Município,
combinado com os termos do Regimento Interno desta Edilidade Municipal e;
CONSIDERANDO que o nosso Município não apresenta mais nenhum caso de
covid-19;
CONSIDERANDO a necessidade de retorno das atividades PARLAMENTARES,
condicionado a adoção de medidas preventivas como forma de redução das possibilidades de
Contágio do COVID-19 e;
CONSIDERANDO a importância da realização das Sessões Ordinárias deste
Poder Legislativo, como forma de contribuir no processo de discussões para o enfretamento
no combate ao COVID-19 e de participação em diversas outras ações que visam alcançar
medidas sociais, primando sempre pelo bem estar de nossos munícipes;
RESOLVE:
Art.

1º

- Determinar o RETORNO

DAS SESSÕES

LEGISLATIVAS

ORDINÁRIAS da Câmara Municipal de AURELINO LEAL-BA, que deverá ocorrer nesta
segunda-feira, dia 11 de maio de 2020.
§ 1º - Fica ainda temporariamente modificado enquanto durar a pandemia do
covid-19, o horário de realização das Sessões Ordinárias que deverá ocorrer com duração de
apenas 2h (duas horas), com início dás 18:00h às 20:30h, por força de Decreto
Municipal Nº 048/2020 que RECOMENDA toque de recolher diário em todo município
durante o período dás 21:00h às 05:00h,
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§ 2º - Fica ainda determinado que todos os Vereadores e Servidores deverão
permanecer no espaço físico da Câmara sempre mantendo uma distância de 1.5 metros um
do outro.
§ 2º - Fica determinado o uso de máscaras por Vereadores e Servidores.

§ 3º - Fica ainda na responsabilidade da Presidência desta Casa providenciar
álcool em gel e sabonete líquido para atender na higienização de todos os Vereadores e
Servidores deste Poder.

Art. 2º - Fica temporariamente suspenso até ulterior deliberação o atendimento
presencial e acesso do público externo às dependências da Câmara Municipal de Aurelino
Leal-Ba, sobretudo durante a realização das Sessões Ordinárias.
Art. 3º - Os Servidores deverão continuar executando as suas atividades por
trabalho remoto até ulterior deliberação, exceto nos dias de segunda-feira onde os mesmos
deverão comparecer a Câmara Municipal para desenvolver as suas atividades de forma
interna e sem atendimento ao público durante o período da manhã dás 08:30h às 12:00h e a
noite durante a Sessão Ordinária dás 18:00h às 20:30h, visando oportunizar a todos os
Vereadores o suporte necessário para a elaboração e confecção das diversas proposições
legislativas inerentes ao bom desempenho da atividade parlamentar.

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

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURELINO
LEAL, Estado da Bahia em 08 de maio de 2020.

JEREMIAS SANTOS ALMEIDA FILHO
Presidente da Câmara Municipal de Aurelino Leal-Ba
Biênio 2019/2020
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