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ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 009/2021-GAB/PRES/CMP 

 

(ALTERADO PELO ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 021/2021-GAB/PRES/CMP, DE 06/05/2021) 

 

ALTERA O ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 018/2020-

GAB/PRES/CMP, QUE DISCIPLINA A APLICAÇÃO DE 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO À PROPAGAÇÃO DA COVID-19 

NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

 

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

são outorgadas pelo artigo 28, inciso I, alínea ‘e’ e artigo 33, inciso I, alíneas ´a’ e ´e’ do Regimento Interno 

da Câmara Municipal de Parauapebas; 

 

CONSIDERANDO o que dispõe o Ato da Presidência nº 018/2020-GAB/PRES/CMP, quanto à 

adoção de medidas visando a mitigação da propagação do Coronavírus no âmbito deste Poder Legislativo; 

 

 CONSIDERANDO o atual estágio de avanço da pandemia da Covid-19 em âmbito nacional, 

demandando o recrudescimento das medidas sanitárias direcionadas a mitigar a propagação da doença; 

 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Pará promoveu novas alterações no Decreto nº 800, 

de 31 de maio de 2020, declarando a elevação do risco de contágio em todas as regiões do Estado e 

incluindo a Região de Carajás na bandeira vermelha, o que representa situação de alerta máximo, definida 

pelo risco de colapso da capacidade hospitalar e/ou pela evolução acelerada da contaminação; 

 

CONSIDERANDO que, no município de Parauapebas, a teor dos boletins diários expedidos pelo 

Poder Executivo Municipal, observa-se relevante crescimento no número de notificações de novos casos 

de infecção pela Covid-19, exigindo das autoridades municipais a adoção das providências aptas a mitigar 

a disseminação desenfreada da doença;  

 

RESOLVE:                     

 

Art. 1° O artigo 3º do Ato da Presidência nº 018/2020-GAB/PRES/CMP passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 3º O horário de funcionamento da Câmara Municipal de Parauapebas, na vigência deste Ato, 

passa a ser de 08h00 às 13h00, de segundas às sextas-feiras. 
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§ 1º Nenhuma unidade administrativa ou gabinete de vereador está autorizado a funcionar fora do 

horário e dos dias previstos no caput deste artigo, salvo em caráter excepcional, para atender 

demandas específicas que mereçam atenção imediata. 

§ 2º Excetua-se do disposto no caput deste artigo apenas o Departamento de Polícia Legislativa, em 

virtude das atividades que desenvolve.” 

 

Art. 2° O artigo 4º do Ato da Presidência nº 018/2020-GAB/PRES/CMP passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 4º Fica estendido o regime de teletrabalho aos demais servidores da Câmara Municipal de 

Parauapebas, na forma descrita neste artigo. 

§ 1º Todas as unidades administrativas deverão manter funcionamento durante o horário previsto no 

caput do artigo 3º deste Ato, devendo as respectivas chefias instituir regime de revezamento entre seus 

servidores, de modo que haja redução da presença física de servidores ao mínimo indispensável para o 

cumprimento de suas atribuições institucionais. 

§ 2º Os servidores que façam parte do grupo de risco, assim definidos pela Portaria Conjunta nº 20, de 

18 de junho de 2020, do Ministério da Economia e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, 

deverão ser afastados das atividades presenciais, não podendo participar do regime de revezamento 

disposto neste Ato. 

§ 3º Cada unidade administrativa deverá estabelecer, internamente, os mecanismos para distribuição 

e recebimento das demandas direcionadas aos servidores em regime de teletrabalho, sendo 

responsabilidade das chefias acompanhar o cumprimento das atividades e metas estabelecidas para 

cada servidor. 

§ 4º Os gabinetes de vereadores têm o funcionamento presencial facultado durante o período de 

vigência deste Ato, devendo dar preferência ao regime de plantão, disponibilizando o(s) número(s) de 

contato do(s) servidor(es) responsável(is) por vir(em) à Câmara para receber eventuais demandas. 

§ 5º Caso o vereador opte por manter seu gabinete aberto, deverá observar o regime de revezamento 

disciplinado neste artigo, de modo que haja a presença física de um único servidor por dia no gabinete, 

observado o horário de funcionamento previsto no caput do artigo 3º deste Ato.” 

 

Art. 3º Considerando que o avanço da pandemia alcançou todos os entes da Federação, acarretando a 

suspensão de atividades não essenciais e redução das atividades essenciais nos Estados e Municípios e 

respectivos órgãos e entidades, fica suspensa a autorização para viagens de vereadores e servidores a 

serviço, seja em virtude de missão oficial, de participação em reuniões, cursos, congressos ou em razão de 

demais ocorrências que demandem o afastamento de agentes deste município. (Revogado pelo Ato da 

Presidência nº 021/2021-GAB/PRES/CMP, de 06/05/2021) 
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Art. 4º As medidas estabelecidas no artigo 9º do Ato da Presidência nº 018/2020-GAB/PRES/CMP 

aplicam-se também aos vereadores que apresentarem sintomatologia compatível com a Covid-19 ou 

testarem positivo para a enfermidade. 

Parágrafo único. As empresas responsáveis por trabalhadores terceirizados que prestam serviços na 

Câmara Municipal deverão observar as disposições trabalhistas específicas em vigor, não permitindo que 

colaboradores com suspeita ou confirmação de Covid-19 compareçam à Câmara. 

 

Art. 5º Os servidores, vereadores, trabalhadores terceirizados, prestadores de serviços e demais pessoas 

eventualmente autorizadas a ingressarem na Câmara deverão observar todas as medidas de segurança 

sanitária previstas no Ato da Presidência nº 018/2020-GAB/PRES/CMP, especialmente o uso de máscara 

de proteção. 

 

Art. 6º As medidas previstas neste Ato entram em vigor às 00h00 do dia 11 de março e se estendem até as 

23h59 do dia 19 de março de 2021. 

Parágrafo único. Este Ato poderá ser revogado antes de findo o período assinalado no caput deste artigo, 

caso haja redução do cenário que ensejou sua publicação, ou ter sua duração ampliada, se persistente a 

classificação da Região de Carajás na bandeira vermelha ou em virtude de sinalização similar emitida pelo 

Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 7º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Parauapebas/PA., 10 de março de 2021. 

 

 

IVANALDO BRAZ SILVA SIMPLÍCIO 

Presidente da Mesa Diretora 

 

 

* ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2021. 

 


