
DECRETO LEGISLATIVO Nº 047/2.020 = 
 
“PRORROGA AS MEDIDAS ADOTADAS NO 
DECRETO 46/2020 POR FORÇA DO COVID-19, E 
DA OUTRAS PROVIDENCIAS” 
 
RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA , Presidente 
da Câmara Municipal de Anhumas, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas por lei,  

 
Considerando a manutenção da propagação desenfreada do Coronavírus (Covid-19) 
em todo território nacional, mantida a declarado situação de pandemia por parte das 
Autoridades de saúde competente; 
Considerando que o referido vírus é propagado por simples contato entre as pessoas, 
em especial em local fechado com aglomeração; 
Considerando que é dever das autoridades públicas adotarem medidas preventivas 
para evitar a propagação da referida doença epidêmica; 
Considerando que a secretaria administrativa da Câmara Municipal presta 
atendimento as varias pessoas diariamente, o que pode ainda mais provocar 
disseminação, inclusive, contra os servidores do legislativo e vereadores; 
Considerando a necessidade de regulamentação individual por cada ente federativo, 
conforme a Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde de importância internacional decorrente do 
corona vírus;  
Considerando a Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da infecção humana pelo novo corona vírus (2019-nCoV),  
 

DECRETA 
 
Art. 1º -  Ficam prorrogadas até 31 de maio de 2020 todas as medidas constantes do 
Decreto Legislativo 046/2020, como forma de prevenção a propagação do COVID-19. 
 
Art. 2º -  As normas estabelecidas no citado Decreto poderão sofrer alterações 
conforme a evolução ou involução do Coronavírus no Município de Anhumas.  
 
Art. 3º -  Este Decreto Legislativo entra em vigor a partir da data da sua publicação. 
 

Câmara Municipal de Anhumas, 30 de abril de 2020. 
 

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 
Presidente 

Publ., e Reg. em livro próprio nesta data__________ _____________________ 
                                                                       JOSÉ VANDERLEI MALACRIDA 
                                                                                 Diretor de Secretaria  
 


