
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PORTARIA N° 226/2020 

DISCIPLINA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO 

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO ÂMBITO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, usando das prerrogativas que lhe são 

outorgadas pelo artigo 28, inciso IV, alíneas "a" e 'b", do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parauapebas; 

CONSIDERANDO a profusa e veloz disseminação do COVID-19 a nível mundial, que requer uma ação 

conjunta no sentido de conter, tanto quanto possível, o avanço da pandemia; 

CONSIDERANDO que uma das principais diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde 

para contenção ou mitigação da propagação do vírus é a adoção de medidas que visam ao distanciamento social; 

CONSIDERANDO a situação de pandemia do COVID-19, que gerou a adoção de medidas restritivas pelo 

Governo do Estado do Pará e pelo Governo Municipal, no intuito de evitar o fluxo regular de pessoas de modo a 

impedir a propagação/transmissão do vírus; 

CONSIDERANDO a adoção de medidas de prevenção à infecção e propagação do COVID-19 no âmbito 

da Câmara Municipal de Parauapebas, com duração por tempo indeterminado, reguladas por meio dos Atos da 

Presidência n° 006/2020-GAB/PRES/CMP, n° 007/2020-GAB/PRES/CMP e n° 009/2020-GAB/PRES/CMP, e, 

ainda, o alto risco de disseminação do COVID-19 se mantido o fluxo regular de pessoas nos prédios públicos. 

RESOLVE:  

Art. 1° SUSPENDER por prazo indeterminado, todos os prazos nos processos administrativos disciplinares e 

processos de sindicância administrativa, bem como as oitivas nos processos e demais diligências relacionadas aos 

processos em tramitação, resguardando-se os atos reputados urgentes. 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Parauapebas-PA, 23 de abril de 2020. 
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