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DISCIPLINA MEDIDAS DE PREVENJAO A 

INFECJAO E PROPAC<AQAO DO COVID-19 NO 

AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE

PARAUAPEBAS

usando das prerrogativas 

que lhe sao outorgadas pelo artigo 28, inciso IV, alinea 'b', do Regimento lnterno da Camara 

a profusa e veloz disseminaçao do COVID-19 a nivel mundial, que 

requer uma açao conjunta no sentido de conter, tanto quanto possivel, o avanço da pandemia;

que uma das principais diretrizes estabelecidas pela Organizaçao 

Municipal de Parauapebas;

Mundial de Saude para contençao ou mitigaçao da propagaçao do virus e a adoçao de medidas 

que, ainda que nao haja casos noticiados de contaminaçao pelo COVID-

19 no municipio de Parauapebas, e dever das autoridades municipais fixar, no limite de suas 

competencias, medidas que possam contribuir para a minoraçao dos riscos de alastramento da 

doença e que, no ambito do Poder Legislativo, esta competencia e atribuida ao Presidente da 

Mesa Diretora;

Ato dispoe sobre os procedimentos e regras a serem obedecidos para fins de 

que visam ao distanciamento social;

prevençao 0 contaminaçao e propagaçao do COVID-19 no gmbito da Camara Municipal de 

Paragrafo unico. As medidas disciplinadas neste Ato tgm duraçao de 30 (trinta) dias, a contar da 
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publicaçao, podendo ser prorrogadas, caso necessario. (+ 
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0 disposto neste Ato aplica-se indistinta e irrestritamente a vereadores, servidores 

publicos, colaboradores terceirizados e toda e qualquer pessoa que acesse as dependencias da 

Camara Municipal de Parauapebas, a serviço ou por motivos outros. 

suspenso o funcionamento da Camara Municipal de Parauapebas e o acesso as 

dependencias da Camara Municipal de Parauapebas, a contar da publicaçao deste Ato, de todos 

os vereadores, servidores publicos pertencentes ao quadro funcional, trabalhadores e 

terceirizados em prestaçao de serviços, e profissionais dos veiculos de imprensa. 

0 acesso de pessoas mencionadas no rol deste artigo dependera de previa 

autorizaçao do Diretor Administrativo ou do Presidente da Mesa Diretora. 

4' -Fica suspenso o atendimento ao publico nos gabinetes de vereadores e nas unidades 

administrativas da Camara Municipal de Parauapebas. 

Para exercicio do direito de petiçao, de pedido de informaçao, ou para 

realizar denuncias, sugestoes ou reclamaçoes, os cidadaos poderao acessar os canais digitais de 

comunicaçao da Camara Municipal de Parauapebas, disponiveis no seguinte endereço 

eletronico: http: www.parauapebas.pa.leg.br, atraves dos links e-SIC e Ouvidoria. 

5- 'Fica suspensa a realizaçao de sessoes ordinarias e, eventualmente, de sessoes 

extraordinarias e de sessoes solenes da Camara Municipal de Parauapebas, a contar da 

publicaçao deste Ato. 

Fica suspensa a realizaçao de eventos coletivos no ambito da Camara Municipal de 

Incluem-se na vedaçao deste artigo as audiencias publicas, encontros, 

congressos, seminarios e similares, programaçoes de visitaçao institucional e outros programas 

7- 'Fica suspensa a autorizaçao para afastamento de vereadores e servidores em missao 
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Parauapebas. 

apoiados pela Camara Municipal de Parauapebas. 

ollcial, participaçao em cursos e congressos e outros eventos similares para locais onde houve 

A autorizaçao para viagem para destinos nao constantes da lista mencionada 

Aveuirla F, Quarnra Ss, Lote Eapc<ial, n3aino nneira Rio nl â€” Pruuuapebaa â€” Prua

infecçao por COVID-19, constantes de lista emitida pelo Ministerio da Saude. 

no capnnt deste artigo sera precedida de criteriosa analise da Administraçao, considerada a 
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potencialidade de contaminaçao do agente publico em decorrencia de escalas, conexoes ou 

vereadores, servidores e demais colaboradores que estiveram em locais onde houve 
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outras paradas em locais que ja registraram infecçao pelo COVID-19 ou regioes circunvizinhas. 

infecçao por COVID-19, constantes da lista do Ministerio da Saude, serao afastados de suas 

funçoes por 14 (quatorzej dias, sem prejuizo da remuneraçao, a contar da data de regresso 

g 1' -A pessoa abrangida pela hipotese desse artigo devera comunicar imediatamente tal 

I â€” Presidente da Mesa Diretora, se vereador; 

II â€” chefia imediata, no caso de servidor; 

III â€” f)seal do contrato, em caso de colaborador terceirizado. 

g 2' -Findo o prazo previsto no caput deste artigo, o vereador, servidor ou terceirizado que nao 

jj 3'- 0 agente que apresentar sintomatologia compativel com infecçao por COVID-19 devera 

dessas localidades. 

circunstancia, com a devida comprovaçao, a: 

apresentar nenhum tipo de sintoma devera retornar as suas atividades. 

proceder conforme as recomendaçoes medicas e sanitarias pertinentes, apresentando atestado 

autorizado o regime de teletrabalho, no ambito da Camara Municipal de 
Parauapebas, a todos os seus servidores, nos termos do que preve o artigo 44 da Lei Municipal 
n- '4.629/2015. 

No que tange aos contratos da Camara Municipal de Parauapebas que tenham por objeto 
a disponibilizaçao de mao de obra exclusiva, fica suspensa toda a prestaçao dos serviços dos 
terceirizados, competindo a Diretoria Administrativa, juntamente com a fiscalizaçao do contrato, 

informar ao preposto da terceirizada, sobre as medidas estabelecidas neste Ato e a suspensao da 
prestaçao dos serviços. 

A Administraçao da Camara providenciara a imediata distribuiçao e reposiçao 
permanente de alcool em gel 70% para todas as unidades administrativas da Casa, envidando 

esforços no sentido de esclarecer os servidores, colaboradores e vereadores sobre a 

importancia da adoçao das medidas de prevençao a infecçao e propagaçao do COVID-19 no 
ambito do Poder Legislativo. 
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medico para as devidas providencias. 
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Especial atenqao devera ser dada ao equipamento de controle digital de 
frequencia, devendo estar disponivel, em sua proximidade, alcool em gel e lenqos de papel para 

A Diretoria Administrativa fica autorizada a adotar outras medidas administrativas 

Este Ato podera ser revogado a qualquer tempo, ou ajustado para ampliar ou reduzir as 

As aqoes ou omissoes que violem o disposto neste Ato sujeitam o autor a sanqoes 

Este Ato entra em vigor na data de sua publicaCao, revogadas todas as disposiçoes em 
contrario, especialmente do Ato da Presidencia n'- 002/2020-GAB/PRES/CMP, de 18 de marCo de
2020.

Parauapebas/PA., 23 de margo de 2020.

Aeeuida P, Quadra 33, I,oie I speeral, liatrro lieira Rio II â€” Parauapeuaa â€” Pari

limpeza a cada registro efetuado pelos servidores.

necessarias ao cumprimento deste Ato.

medidas nele previstas, se modificadas as condiLoes que deram ensejo a sua expediçao.

penais, civis, eticas e administrativas, conforme o caso.
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