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DISCIPLINA A RETOMADA DO FUNCIONAMENTO 
/ 

DA CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS E A 
APLICAÇAO DE MEDIDAS DE PREVENÇAO A 
INFECÇAO E PROPAGAÇAO DO COVID-19. 

usando das prerrogativas que 
lhe sao outorgadas pelo artigo 28, inciso IV, alinea 'b', do Regimento lnterno da Camara Municipal de 
Parauapebas; 

que, em 30 de janeiro deste ano de 2020, a Organizapao Mundial da Saude 
decretou estado de emergencia de saude publica de importancia internacional em virtude da infecfao 
humana pelo novo coronavirus (Covid-19j; 

que a Lei Federal ns 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispoe sobre 
medidas para enfrentamento da pandemia do Covid-19, autorizou, em seu artigo 3'-, a adofao de 
medidas temporgrias de distanciamento social, dentre as quais, o isolamento e a quarentena, a serem 
determinadas pelas autoridades locais, observadas as diretrizes emanadas do Ministerio da Saude; 

o Decreto Estadual na 800, de 31 de maio de 2020, que "lnstitui o Projeto 
RETOMAPARA, dispondo sobre a retomada economica e social segura, no Ambito do Estado do Para, por 
meio da aplicaFao de medidas de distanciamento controlado e protocolos especificos para reabertura 
gradual e funcionamento de segmentos de atividades economicas e sociais, e revoga o Decreto Estadual 
na 729, de 05 de maio de 2020, e o Decreto Estadual na 777, de 23 de maio de 2020"; 

o Decreto Municipal na 326, de 23 de março de 2020, que "Decreta Estado de 
Calamidade Publica e dispoe sobre medidas para prevençao e enfrentamento ao novo coronavirus 
[Covid-19) no ambito do Municipio de Parauapebas"; 

o Decreto Municipal na 555, de 01 de junho de 2020, que "Dispoe sobre 
medidas temporarias de distanciamento controlado, visando a preven3ao e o enfrentamento a pandemia 
da Covid-19 e determina a adofao de plano de contingencia de transmissao da Covid-19 por empresas 
mineradoras, no ambito do Municipio de Parauapebas. l 
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a diretriz de retomada gradual da prestaçao de services presenciais na Camara 
Municipal de Parauapebas, com a adofao dos cuidados necessarios para a minimizaCao da transmissao 
da infecfao humana pelo Coronavirus (Covid-19]; 

a necessidade de adequafao das medidas administrativas de prevenfao, no 
sentido de restabelecer o funcionamento das unidades administrativas e dos gabinetes parlamentares, 
sem deixar de adotar as medidas de prevençao a infecfao e propagafao do Covid-19 no ambito do 
Poder Legislativo. 

necessario apoio administrativo para as atividades parlamentares e a 
necessidade de organizafao das atividades desenvolvidas peins servidores da Camara, presencialmente 
e em regime de teletrabalho; 

Art 1- Este Ato disciplina a retomada do funcionamento da Camara Municipal de Parauapebas e a 
aplicaCao de medidas, procedimentos e regras a serem obedecidas para fins de prevenFao a infecCao e 
propagafao do Covid-19 em suas dependencias. 

As medidas disciplinadas neste Ato tem duraCao por prazo indeterminado, 
observado o disposto em seu artigo 14. 

Art. 2e 0 disposto neste Ato aplica-se indistinta e irrestritamente a vereadores, servidores publicos, 
colaboradores terceirizados e toda e qualquer pessoa que acesse as dependencias da Camara 
Municipal de Parauapebas, a servifo ou por motivos outros. 

A Camara Municipal de Parauapebas retornara ao expediente normal em relaqao ao 
funcionamento dos gabinetes e unidades administrativas, salvo para os servidores pertencentes ao 
grupo de risco, devendo adotar as medidas de prevenfau, controle e mitigafau dos riscos de transmissao 
do Covid-19. 

Art. 4e Fica mantido o regime de teletrabalho no ambito da Camara Municipal de Parauapebas, nos 
termos do que preve o artigo 44 da Lei Municipal na 4.629/2015, apenas aos servidores pertencentes 
ao grupo de risco, consoante deftnicao do Ministerio da Saude. 
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g 1a Os servidores pertencentes ao grupo de risco deverao apresentar ao Departamento de Recursos 
Humanos, obrigatoriamente, declaraçao assinada afirmando pertencer ao grupo de risco e indicando o 
respectivo enquadramento, sob as penas da lei, sendo facultada a apresentaçao de atestado ou laudo 
mgdico para comprovaçao do disposto neste parggrafo. 

g Ze Estabelecido o teletrabalho aos servidores pertencentes ao grupo de risco, as chefias imediatas das 
unidades deverao comunicar a Diretoria Administrativa quais servidores laborarao por este regime, 
para providencias quanto ao registro de frequencia. 

lj 3a As chefias imediatas sao responsaveis por acompanhar o cumprimento das atividades e metas 
definidas para o servidor em teletrabalho. 

lj Oa Compete as chefias imediatas identificar, em suas respectivas unidades e gabinetes, os servidores 
pertencentes ao grupo de risco, providenciando junto a estes a declaraçao de que trata o paragrafo 1a 
deste artigo. 

Art 5e Fica suspensa, pelo periodo de vigencia deste Ato, a utilizaçao de ponto biometrico para registro 
de frequencia no ambito da Camara Municipal de Parauapebas, devendo ser adotado outro meio que 
ateste o exercicio da jornada do servidor, conforme orientaçao da Diretoria Administrativa. 

Art. 6a A Camara Municipal de Parauapebas retornara com o atendimento ao publico nos gabinetes de 
vereadores e nas unidades administrativas, mediante a implantaçao de medidas de proteçao sanitaria 
contra a infecçao e propagaçao do Covid-19, alem do protocolo de distanciamento controlado. 
Para os cidadaos que optarem por nao comparecer presencialmente na sede do 
orgao, fica garantido o exercicio do direito de petiçao, de pedido de informaçao, ou para realizar 
denuncias, sugestoes ou reclamaçoes, por meio dos canais digitais de comunicaçao da Camara 
Municipal de Parauapebas, disponiveis no seguinte endereço eletronico: www.parauapebas.pa.leg.br, 
atravgs dos links e-SIC e Ouvidoria. 

Art 7'- Fica permitida a realizaçao, com presença de publico, de sessoes ordinarias, extraordinarias e 

solenes, bem como de audiencias publicas e demais eventos coletivos no ambito da Camara Municipal 
de Parauapebas, observando-se a ocupaçao maxima de 30% (trinta por centoj da capacidade do local 
(Plenario Central e Plenarinhoj e o distanciamento minimo de 1,5m (um metro e meioj entre os 
participantes. 

jl 1e Somente estao autorizados a permanecer no recinto do Plenario, durante as sessoes, os 
vereadores e os servidores cujas atividades sejam essenciais para a realizaçao das sessoes, alem dos 
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profissionais da imprensa devidamente cadastrados, estando terminantemente vedado o acesso e a 
permanencia de quaisquer outras pessoas que nao as autorizadas neste paragrafo. 
g 2a Considerando a limitaçao de publico prevista no caput deste artigo e para atendimento ao principio 
constitucional da publicidade, as sessoes ordindrias, extraordinarias e solenes, bem como as audiencias 
publicas, serao filmadas e disponibilizadas para acompanhamento em tempo real no seguinte 
endereço eletronico. "http: r e 

5 3a A ocupaçao dos assentos do Plenario Central e do Plenarinho devera ser realizada de maneira 
intercalada, de modo a garantir o distanciamento minimo entre os ocupantes, competindo A Diretoria 
Administrativa providenciar as medidas de identificaçao e isolamento dos assentos que nao poderao ser 
utilizados, nos moldes descritos neste paragrafo. 

E 4e A realizaçao de eventos que nao os de cunho legislativo nas dependencias da Camara obedece, alem 
do disposto neste Ato, as previsoes do Ato da Presidencia na 028, de 05 de outubro de 2015. 

0 Departamento de Licitaçoes e Contratos adotara as medidas de proteçao sanitaria e de 
distanciamento dos participantes durante a realizaçao de sessoes presenciais de contrataçoes, ficando 
permitida a participaçao de apenas um representante por licitante. 

0 servidor que apresentar sintomatologia compativel com infecçao por COVID-19 devera ser 
afastado das atividades laborais e inserido em regime de quarentena, conforme as recomendaçoes 
medicas e sanitkrlas pertinentes, devendo retornar as suas atividades quando nao apresentar nenhum 
tipo de sintoma. 

No que tange aos contratos da Camara Municipal de Parauapebas que tenham por objeto a 
disponibilizaçao de mao de obra exclusiva, compete a Diretoria Administrativa, juntamente com a 
fiscalizaçao do contrato, informar ao preposto da terceirizada sobre as medidas estabelecidas neste 
Ato e tomar medidas para diminuiçao do fluxo de trabalhadores e para a utilizaçao obrigatoria e 
integral dos itens de proteçao individual especificos no Ambito da Camara. 

A Administraçao da Camara providenciarg a imediata distribuiçao e reposiçao permanente de 
alcool em gel 70% para todas as unidades administrativas e areas comuns de grande fiuxo de pessoas 
da Casa, envidando esforços no sentido de esclarecer os servidores, colaboradores, vereadores e 
cidadaos sobre a importancia da adoçao das medidas de prevençao a infecçao e propagaçao do COVID-
19 no ambito do Poder Legislativo. 
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E obrigatdrio o uso de mascaras de protefao nas dependencias da Camara Municipal de 

A Diretoria Administrativa f(ca autorizada a adotar outras medidas administrativas 

Este Ato podera ser revogado a qualquer tempo, ou ajustado para ampliar ou reduzir as 

As aFoes ou omissoes que violem o disposto neste Ato sujeitam o autor a sanfoes penais, civis, 

Este Ato entra em vigor na data de sua publ(cacao, revogadas as d(spes(Coes em contrario,
especialmente dos Atos da Presidencia ne 006/2020-GAB/PRES/CMP, de 23/03/2020, n- 007/2020-

Parauapebas, nos termos do que dispoe a Lei Estadual na 9.051, de 13 de maio de 2020.

necessarias ao cumprimento deste Ato.

medidas nele previstas, se modif(cadas as condiçoes que deram ensejo a sua expedifao.

Aticas e administrativas, conforme o caso.

GAB/PRES/CMP, de 26/03/2020, na 009/2020-GAB/PRES/CMP, de 17/04/2020 e na 010/2020-

Parauapebas/PA., 27 de julho de 2020.
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GAB/PRES/CMP, de 01/06/2020.
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