
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 010/2020-GAB/PRES/CMP 

ALTERA O ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 006/2020- 

GAB/PRES/CMP, QUE DISCIPLINA MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO À INFECÇÃO E PROPAGAÇÃO DO 

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, alínea `la', 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, em 30 de janeiro deste ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde 

decretou estado de emergência de saúde pública de importância internacional em virtude da infecção 

humana pelo novo coronavírus (Covid-19); 

CONSIDERANDO que, no Brasil, a emergência de saúde pública foi expressamente reconhecida 

pela Portaria n° 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, o que forçou o Governo Federal e os entes 

subnacionais a decretarem medidas para conter ou minimizar a propagação rápida e descontrolada da 

doença, causando o colapso da estrutura de saúde do país; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 

medidas para enfrentamento da pandemia do Covid-19, autorizou, em seu artigo 32, a adoção de 

medidas temporárias de distanciamento social, dentre as quais, o isolamento e a quarentena, a serem 

determinadas pelas autoridades locais, observadas as diretrizes emanadas do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que, no Estado do Pará, foi reconhecido o estado de calamidade pública 

através do Decreto Legislativo n° 002, de 20 de março de 2020 e que foi expedido pelo Governador o 

Decreto n° 609, de 16 de março de 2020, contendo medidas de enfrentamento à propagação do 
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coronavírus no Estado, nos moldes autorizados pela lei federal supra referida; 

CONSIDERANDO que, no âmbito do município de Parauapebas, o Chefe do Poder Executivo 

decretou estado de calamidade pública e dispôs medidas para enfrentamento à pandemia, através do 

Decreto n° 326, de 23 de março de 2020; 

CONSIDERANDO que, em decorrência do elevado número de casos confirmados de 

contaminação pelo COVID-19 no município de Parauapebas, é dever das autoridades municipais fixar, 

no limite de suas competências, medidas que possam contribuir para a minoração dos riscos de 

alastramento da doença e que, no âmbito do Poder Legislativo, esta competência é atribuída ao 

Presidente da Mesa Diretora; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação das medidas administrativas de prevenção, no 

sentido de restabelecer o funcionamento das unidades administrativas e dos gabinetes parlamentares, 

sem deixar de adotar as medidas de prevenção à infecção e propagação do COVID-19 no âmbito do 

Poder Legislativo. 

RESOLVE: 

Art. 12  O Parágrafo único do art. 1° do ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 006/2020-GAB/PRES/CMP, de 23 

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

Parágrafo único. As medidas disciplinadas neste Ato têm duração até o dia 31 

de julho de 2020, observado o disposto no artigo 13 do presente Ato e as 

determinações da Portaria que disporá sobre o recesso do mês de julho de 2020. 

Art. 22  O art. 3° do ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 006/2020-GAB/PRES/CMP, de 23 de março de 2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 3Q Apenas terão acesso às dependências da Câmara Municipal de Parauapebas, 

a contar da publicação deste Ato, os vereadores, servidores públicos pertencentes 

ao quadro funcional, trabalhadores e terceirizados em prestação de serviços, para 

desempenharem suas atribuições necessárias ao funcionamento do órgão. 
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§ 1° O acesso de pessoas não contempladas no rol deste artigo dependerá de 

prévia autorização da Diretoria Administrativa ou do Gabinete do Vereador, 

devendo ser evitada a aglomeração de pessoas no mesmo ambiente. 

§ 2 ° Fica suspensa, pelo período de vigência deste Ato, a utilização de ponto 

biométrico para registro de frequência no âmbito da Câmara Municipal de 

Parauapebas, devendo ser adotado outro meio que ateste a frequência do servidor, 

conforme orientação da Diretoria Administrativa. 

§ 3° As chefias imediatas ficam responsáveis pela coordenação e planejamento do 

retorno dos servidores a partir da publicação deste Ato, e deverão organizar as 

unidades administrativas de forma manter o mínimo de servidores necessários às 

atividades e a quantidade mínima de pessoas no mesmo ambiente, podendo adotar 

o regime de escala para atender o disposto neste Ato. 

§ 4° Na elaboração das escalas, as chefias deverão observar a obrigatoriedade de 

manutenção da respectiva unidade administrativa em pleno funcionamento 

durante o horário de 08h00 às 14h00. 

§ 5° O disposto parágrafo 42  deste artigo não se aplica aos gabinetes dos 

Vereadores, que possuem autonomia para direcionar suas atividades do modo que 

melhor atenda às suas necessidades, recomendando-se o mínimo de servidores 

necessários às atividades e a quantidade mínima de pessoas no mesmo ambiente, 

bem como a adoção do regime de escala para os seus servidores. 

§ 6° As escalas elaboradas deverão ser encaminhadas à Coordenadoria de Recursos 

Humanos. 

Art. 3° O art. 6° do ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 006/2020-GAB/PRES/CMP, de 23 de março de 2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 6° Fica suspensa a realização de eventos coletivos no âmbito da Câmara 

Municipal de Parauapebas. 

§12  Incluem-se na vedação deste artigo as sessões solenes, audiências públicas, 

encontros, congressos, seminários e similares, programações de visitação 

institucional e outros programas apoiados pela Câmara Municipal de 

Parauapebas. 
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§2° Ficam mantidas as audiências públicas indispensáveis e inadiáveis em 

decorrência de exigência legal, com a garantia de implementação prévia de meio 

de participação popular em tempo real. 

Art. 4° O art. 7° do ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 006/2020-GAB/PRES/CMP, de 23 de março de 2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 72  Fica suspensa a autorização para afastamento de vereadores e servidores 

em missão oficial, participação em cursos e congressos e outros eventos similares. 

Parágrafo único. A autorização para viagem nas hipóteses previstas no caput 

deste artigo será precedida de criteriosa análise da Administração, considerada a 

potencialidade de contaminação do agente público em decorrência de escalas, 

conexões ou outras paradas em locais que já registraram infecção pelo COVID-19 

ou regiões circunvizinhas. 

Art. 52  O art. 8° do ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 006/2020-GAB/PRES/CMP, de 23 de março de 2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 8° O servidor que apresentar sintomatologia compatível com infecção por 

COVID-19 deverá ser afastado das atividades laborais e inserido em regime de 

quarentena, conforme as recomendações médicas e sanitárias pertinentes, 

devendo retornar às suas atividades quando não apresentar nenhum tipo de 

sintoma. 

Art. 62  O art. 92  do ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 006/2020-GAB/PRES/CMP, de 23 de março de 2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 9° Fica mantido o regime de teletrabalho no âmbito da Câmara Municipal de 

Parauapebas, nos termos do que prevê o artigo 44 da Lei Municipal n2  

4.629/2015, aos servidores pertencentes ao grupo de risco, consoante definição do 

Ministério da Saúde. 

§ 12  Estabelecido o teletrabalho aos servidores pertencentes ao grupo de risco, as 

chefias imediatas das unidades deverão comunicar à Diretoria Administrativa 
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quais servidores laborarão por este regime, para providências quanto ao registro 

de frequência. 

§ 2° As chefias imediatas são responsáveis por acompanhar o cumprimento das 

atividades e metas definidas para o servidor em teletrabalho. 

Art. 7° O art. 11 do ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 006/2020-GAB/PRES/CMP, de 23 de março de 2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 11 A Administração da Câmara providenciará a imediata distribuição e 

reposição permanente de álcool em gel 70% para todas as unidades 

administrativas da Casa, envidando esforços no sentido de esclarecer os 

servidores, colaboradores e vereadores sobre a importância da adoção das 

medidas de prevenção à infecção e propagação do COVID-19 no âmbito do Poder 

Legislativo, ficando obrigatório o uso de máscaras de proteção. 

Art. 8° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Parauapebas/PA., 01 de junho de 2020. 

LUIZ ALBERTO 
MOREIRA 
CASTILHO:723 
34096687 
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LUIZ ALBERTO MOREIRA CASTILHO 

Presidente da Mesa Diretora 
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