
ESTADO DO PARA
PQDER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICtPAL DE PARAUAPEBAS

PORTARIA N' 184/2020

DISCIPLINA, EM CARATER EXCEPCIONAL, MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO 
NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NO AMBITO DA 

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAI. DE PARAUAPEBAS, usando das prerrogativas que Ihe sao 
outorgadas pelo artigo 28, inciso iV, alineas "a" e 'b", do Regimento Interno da Camera Municipal de Parauapebas;

CONSIDERANDO 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; 

CONSIDERANDO que uma das princlpais diretrizes estabelecidas pela Organizaçao Mundiai de Saude
para contençao ou mitigaçao da propagaçgo do virus e a adoçao de medidas que visam ao distanciamento social;

CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS.

CONSIDERANDO a situaçao de pandemie do CQVID-19, que gerou a adoçao de medidas restritivas pelo
Governo do Estado do Para e pelo Govemo Municipal, no intuito de evitar o fluxo regular de pessoas de modo a
impedir a propagaçao/transmissao do virus;

CONSIDERANDO a adoçao de medidas de prevençao a infecçao e propagaçao do CQVID-19 no ambito 
da Camera Municipal de Parauapebas, pelo prazo de 30 {trinta) dias, reguiadas por meio dos Atos da Presidencia 
n' 006/2020-GAB/PRES/CMP e n' 007/2020-GAB/PRES/CMP, e, einde, o alto risco de disseminaçao do COVID-
19 se mantido o fluxo reguiar de pessoas nos predios pubiicos.

RESQLVE:

Art. 1' SUSPENDER por 30 {trinta) dies, todos os prazos nos processos administrativos disciplinares e processos 
de sindicancia administrativa, bern como as oitivas nos processos e demais diligencias relacionadas aos processos
em tramitaçao, resguardando-se os atos reputados urgentes. 

Art. 2' Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçao, retroagindo seus efeitos a 23 de março de 2020. 

Parauapebas-PA, 31 de março de 2020.

CASTILHO LUIZ ALB 

Presid

Avenida F, Quadra 33, Loie Eepeciai, Bairro Beira Rio ii â€” Parauapebaa â€” Para

iretora

CEP. 68515-000 Fone: (94) 3346 3913/391 4


