
o pREs_DENTE_DA cA_mARA muN__c_pAGFppcLuAAoRNRAvBEDvc/_EDp_Euo_pRNA1NAEçp9AsARA_E_/mo BcuEAmANsA_pTplEEoaIBNuAAFDEsEAAJDcpu_çLss Ac_ac_ Aco_n_ApmdLçoAE_A_NRAdoa ApsRADpmoErRpeuE_rmANTr GoE_ogcADMalç_ptDAAl__AvADoa_s As qDDDDuooEEe   _����'??___e __                       __\_ _    ,,, _ _' ,�EsTnDo Do in KÁ                  ___ ,, _ _ _ _ i_'_ _! /c ? P _��������������������lhe sâo outorgadas pelo artigo 28, inciso IV, alínea 'b', do Regimento Interno da Câmara Municipal de�Parauapebas;��CONSIDERANDO o Ato da Presidência n^- 018/2020-GAB/PRESJCMP, que disciplina a retoma da�do funcionamento da Câmara Municipal de Parauapebas e a aplicacâo de medidas de prevencâo à�infeccâo e propagacão do Covid-19.��CONSIDERANDO a diretriz de retomada gradu_l da prestacâo de servicos presenciais na C âmara�Municipal d_ Parauapebas, com a adoçâo dos cuidados necessários para a minimizacão da transm iss ão�da infecção humana pelo Coronavírus (Covid-19);��CONSIDERANDO a necessidade de adequacão das medidas administrativas de prevenç âo, no�sentido de restabelecer o funcionamento das unidades administrativas e dos gabinetes par lamentares,�sem deixar de adotar as medidas de prevencão à infeccâo e propagação do Covid-19 no âm b ito do�P o der Legi slativo.����Art. 1_ O artjgo 50- do A_o da Presidência nO- 018/2020-GAB/P_ES/CMP, de 27 de julho de 2020, passa a�vigorar com a seguinte redacão:���__'____icl;_ lj, _u_cl_';_ ;_;-), l_l__ l______c'i�_l, l);_i1-_-c_ l)_'i_'�_ l_ic_ lI - _'i__-�_u_1J_\ l_i_s - l '__v __�



(para/_f_/o 4L/nu___zcoA_ LE_BsEpReTcol_aJ atAesnsl_n Lcauad__20o Ad Lde BfeEoRvr_mTeoard0/tl9st_taelr dada ao equ__pamento de controJe _   _����'____' c__?n_�����Art, 5-O Fica _acultada/ pelo período de vigência deste Ato/ a utilizacão de ponto�biométrico para re9istro de _requência no âmbito da Câmar0 Mun ic ipa l de�Parauapebas/ podendo ser adot0do outro meio que ateste o exerc ício da jorna da�do seNidor, conJorme orientacão da Diretoria Administrativa.��Art. 2_ O caput artigo 7^- do Ato da Presidência nO- 018/2020-GABJPRES/CMP, de 27 de ju l ho de 2 O 2 O,�passa a vigorar com a seguinte redacão:��Art,  7-O Fica permitida a  realizac�o/ com presenca de público/  de sess�es�ordinári0s, extr_ordinárias e solenes, bem como de audiências públicas e dem0is�eventos coIetivos no âmbito da Câmara Municipal de Parau0pebas/ observan do-�se a ocupacão máxim0 de 500io (cinquenta por centoJ da capacidade do Ioca l�Plenário Central e PlenarinhoJ e o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e�meioJ entre os participantes,��Art. 3_ O artigo 11 do Ato da Presidência nQ 018/2020-GAB/PRES/CMP, de 27 de julho de 2020, passa a�vigorar acrescido do seguinte parágrafo:���digital de_requência/ devendo estar disponíveJ/ em sua proximidade, álcoo l em ge l�e lencos de papel para limpeza a cada re9istro eJetuado pelos servidores.��Art. __ Este Ato entra em vigor na data de sua publicacão.��Parauapebas/PA., 20 de novembro de 2020.��������Presidente da Mesa Diretora�����__J_'__icl;_ l', _u;_cl_';_ ;_;-), InL_' l_s_ ___'c'i;_l, l)�_il-_-c_ I)_'i_-_ l{i__ lI - l';_l'_u_l__' l_�___' - l ';_1- _'_�(_l_l'. tj___) 1_C_-_()() l'_>1__': (!)_) ;- _ ; __ _ ( i ; _ ! J I ;- _ /_ J !) __ 1_�


