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PROJETO DE LEI N"046/ 2O2O OE 14 DE JULHO OE 2020.

"Dispõe sobre a obrigatoriedade da
realização de testê diagnósticos para
o COVID-19 nos Servidores Públicos
Municipais que estão na linha de
frente no ênfrentamênto da pandemia
da COVID-í9."

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, NO USO dE

suas atribuiçôes legais e regimentais,

APROVA:

Art. 1o Fica o Poder Executivo obrigado a realizar testes
diagnósticos em todos os servidores públicos municipal que estão na linha de
frente em pelo menos 01 (um) dia da semana, inclusive os submetidos ao regime
de revezamento, nas repartiçÕes públicas municipais.

§ 10 Para o cumprimento do disposto no caput desde artigo, todos
os órgáos devem dispor de lista de todos os servidores e empregados públicos

Municipal.

§ 2o A periodicidade da realização dos testes diagnósticos não sêrá
superior a 20 dias.

Art. 20 Os órgãos públicos, a que se refere o art. 1" desta Lei, ficam

obrigados a afastar o servidor, empregado público, se comprovado contágio com

COVID-19 nos termos do regulamento.

§ 1o Todos os servidores, empregados que estão na linha de frente
que alegarem terem tido contato com a pessoa contaminada com COVID-19'
devem ier imediatamente testados e afastados de suas funçÔes até obtenção

do resultado.
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Fica. obrigada a Secretaria Municipal de Saúde notificaros órgãos de saúde para atendimento Oã prãtocolo 
=rpm

Art. 4(, Caberá ao poder execulivo a edição de normascomplementares visando disciplinar o qr"nto pr"ri.io-nesta Lei.

Art. So Fica estabelecido o ptazo
contados da data de pubticaçáo oestá lãi
disposiçôes.

§20
oficialmente todos
citado.

de 72 (setenta e duas) horas,
para a adequaçâo às suas

Art. 60 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessôes, em 14 de Julho de 2020.

SILMA A ALVES
Vereadora - Republicanos
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JUSTIFICATIVA

E de conhecimento público a
Centena de pêssoas ja mo
hospitais públicos e privado
principais que se tem adotado, con
Mundial de Saúde (OMS).

Em meio a recomendações mundiais
vrrus..existem os profissionais que s da corona

períodos ou dias ,rturnáJã.. Diante d o que em

atendimento pr.rit"rio ã emerge H:1IXdiariamente na linha de frente paia

No 
-nosso 

Município temos S.3g7 casos notificados, dentre esses 616confirmados e g óbitos sequndo boletim informátiró Ja secretaria de saúde deBarreiras atuarizado do di; 8rc7n020. Dentrá ê.rã" ooito. temos profissionaisque estavam nas. repartiçõe-s púbricas municipais, outros que conviviam-comesses profissionais, porém. foram infectados ior aqueres qL" pà.i."nJo 
"ãiipara cumprir seu dever. Essa situaçâo é muito grave e nossa casa de Leisprecisa garantir a segurança desseá profissionais" que enfrentam bravamenteessa pandemia.

Sala das sessÕes, em 14 de Julho de 2020.

SILMA R ALVES
Vereadora _ Republicanos
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