
ESTADO DO PARA 

PODER LEGISLATIVO 

CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DA PRESIDENCIA 

AT D PRE IDEN A ¹ 9 - A P p 

ALTERA 0 ATO DA PRESIDENCIA ¹ 006/2020-

GAB/PRES/CMP, QUE DISCIPLINA MEDIDAS DE 

PREVENÇAO A INFECÇAO E PROPAGAÇAO DO 

COVID-19 NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL 

DE PARAUAPEBAS. 

usando das prerrogativas 

que ihe sao outorgadas pelo artigo 28, inciso IV, alinea 'b', do Regimento lnterno 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, no Estado do Para, foi reconhecido o estado de calamidade 

publica atraves do Decreto Legislativo na 002, de 20 de março de 2020 e que foi expedido pelo 
Governador o Decreto ne 609, de 16 de março de 2020, contendo medidas de enfrentamento a 

propagaçao do coronavirus no Estado, nos moldes autorizados pela lei federal supra referida; 

que, jA existem casos confirmados 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 0 atribufda ao Presidente da 
Mesa Diretora; 

a necessidade de prorrogar os efeitos do Ato da Presidencia n'-

006/2020-GAB/PRES/CMP, de 23 de março de 2020, no sentido de manter as medidas 
estabelecidas no combate ao Covid-19; 
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Art. 1e 0 paragrafo unico do art. 10 do ATO DA PRESIDENCIA Ns 006/2020-GAB jPRES/CMP, de 

As medidas disciplinadas neste Ato tem duraçao por 

do art. 30 do ATO DA PRESIDENCIA ¹ 006/2020-GAB/PRES/CMP, de 23 de 

dependencias da Eamara ivlunicipal de 

Parauapebas, a contar da publicaçao deste Ato, os vereadores, servidores 

pdblicos pertencentes ao quadro funcional, trabalhadores e terceirizados 

em prestaçao de serviços, para desempenharem atribuiçoes essenciais ao 

funcionamento do drgao,

Fica mantido o funcionamento do Departamento de Policia 

23 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redaçao:

do presente Ato,

março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redaçao:

Legislativa, serviço essencial ao funcionamento e segurança patrimonial da 

Art. 5e Este Ato entra em vigor na data de sua publicaçao.

Parauapebas/PA., 17 de abril de 2020.

STILHOLUIZ ALBERTO 

Presidente ora
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5 20 do art. 9-' do ATO DA PRESIDENCIA Ne 006 j2020-GAB/PRES/CMP, de 23 de março 

de 2020, passa a vigorar com a seguinte redaçao:


