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ALTERA 0 ATO DA PRESIDENCIA ¹ 006/2020-

GAB/PRES/CMP, QUE DISCIPLINA MEDIDAS DE 

PREVENÇAO A INFECÇAO E PRQPAGAÇAO 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 Interno da Camara 

Municipal de Parauapebas; 

que uma das principais diretrizes estabelecidas pela Organizaçao 

Mundial de Saude para contençao ou mitigaçao da propagaçao do virus 6 a adoçao de medidas 

que visam ao distanciamento social; 

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 6 atribuida ao Presidente da 

Mesa Diretora; 

a necessidade de manter as sessoes ordinarias e extraordinarias do 

Poder Legislativo Municipal, inclusive para tomada de decisoes e votaçao de materias de 

interesse publico e relacionadas a prevençao e combate ao Covid-19; 

Rg$9lrVV1 

art. ¹ do ATO DA PRESIDENCIA Nn 006/2020-GAB/PRES/CMP, de 23 de março de 

2020, passa a vigorar com a seguinte redaçao: 
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Apenas terao acesso as dependencias da Camara Municipal de 

Parauapebas, a contar da publicaçdo deste Ato, os vereadores, 

servidores publicos pertencentes ao quadro funcional, trabalhadores e 

terceirizados em prestaçdo de serviços. 

0 acesso de pessoas nao contempladas no rol deste 

art. 59 do ATO DA PRESIDENCIA ¹ 006/2020-GAB/PRES/CMP, de 23 de mavo de 

Ficam mantidas as sessoes ordindrias e, eventualmente, as 

extraordinanas da Camara Municipal de Parauapebas, que realizar-se-

ao sem a presença de publico, nos termos do disposto neste Ato. 

Somente estao autorizados a permanecer no Plenario, durante as 

sessoes, os vereadores e os servidores no exercicio de suas atividades e 

que sej am essenciais para atuagao na realizagdo das sessoes, estando 

GABINETE DA PRESIDENCIA

artigo dependerd de previa autorizaçdo do Diretor Administrativo. 

2020, passa a vigorar com a seguinte redaçao: 

terminantemente vedado o acesso e a permanencia de quaisquer outras 

Para atendimento ao principio constitucional da publicidade, as 

nao as autorizadas neste paragrafo. 

sessoes ordindrias e extraordindrias serao ftlmadas e disponibilizadas 

para acompanhamento em tempo real no seguinte endereoo eletronico: 

art. 9'- do ATO DA PRESIDENCIA ¹ 006/2020-GAB/PRES/CMP, de 23 de mavo de 

Fica autorizado o regime de teletrabalho, no ambito da Camara 

Municipal de Parauapebas, a todos os seus servidores, nos termos do 

629/2015. 

I' Estabelecido o teletrabaiho, as cheftas imediatas das unidades 

deverao comunicar a Diretoria Administrativa quais servidores laborarao 

por este regime, para providencias quanto ao registro dejequencia. 

Fica mantido o juncionamento, em regime de escala, das seguintes 

unidades administrativas essenciais no ambtto da Camara MumcipaL 
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2020, passa a vlgorar com a segulnte reda9ao: 
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Diretoria Legislativa; Departamento de Policia Legislativa; e Procuradoria 

que tange aos contratos da Cdmara Municipal de Parauapebas 
que tenham por objeto a disponibilizapao de mao de obra exclusiva, 
Diretoria Administrativa, juntamente com a fiscalizapao do 
contrato, informar ao preposto da terceirizada, sobre as medidas 
estabelecidas neste Ato e tomar medidas para diminuiçao do jluxo de 
trabalhadores no ambito da Cdmara.

Se Este Ato entra em vigor na data de sua publicaqao, revogadas todas as disposiqoes em 

Parauapebas/PA., 26 de março de 2020.

ORKIRA CASTILHO

Geral Legislati va.

contra rio.

esa Diretora

LUIZ ALBE 

Preside
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4l 0 art. 10 do ATO DA PRESIDCNCIA ¹ 006/2020-GAB/PRES/CiviP, de 23 de margo de 
2020, passa a vigorar com a seguinte redaçao:


