
 

 

RESOLUÇÃO Nº 002/2020 DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARAGOMINAS 

 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS E REGRAS 

PARA FINS DE PREVENÇÃO À INFECÇÃO E À 

PROPAGAÇÃO DO COVID-19 NO ÂMBITO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, no uso de suas 

atribuições legais, previstas na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno; 

 

CONSIDERANDO o agravamento da situação da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) 

na última semana, com a confirmação de transmissão comunitário em nosso país, e 

publicação do Decreto Legislativo nº 006/2020, veiculado no Diário Oficial da União em 20 

de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO as orientações da Prefeitura Municipal de Paragominas, principalmente 

da Secretaria Municipal de Saúde, e publicadas no Decreto Municipal nº 148/2020 de 20 

de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO que diversos órgãos públicos adotaram medidas mais rigorosas para o 

controle da transmissão da doença em seus respectivos âmbitos inclusive evitando 

aglomerações como o Poder Judiciário; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de formalizar os procedimentos e regras para fins de 

prevenção à infecção e à propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal de 

Paragominas, um vez que a prevenção tem se mostrado uma medida eficaz no combate à 

pandemia, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Dispõe sobre a formalização dos procedimentos e regras para fins de prevenção à 

infecção e à propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal de Paragominas. 

Parágrafo Único - As medidas de que trata esta deliberação vigorarão do dia 24 de março 

até o dia 30 de abril de 2020, podendo ser prorrogada por maior período em decorrência 

da conjuntura, ou perder a eficácia em caso de encerramento do estado de calamidade 

pública. 

 



Art 2º - Ficam suspensas a realização de sessões ordinárias, ficando somente mantidas as 

sessões extraordinárias da Câmara Municipal de Paragominas, que poderão ser a distância 

via rede mundial de computadores. 

Parágrafo Único - Para as sessões extraordinárias, será providenciada solução tecnológica 

para que a referida sessão seja realizada via web, assegurado o rito e os procedimentos 

regimentais no que for possível. 

 

Art. 3º - As medidas exaradas pela Portaria nº 36/2020 GP, de 17 de março de 2020, serão 

mantidas em tudo que não contradizer este Ato, assim como o expediente interno, sendo 

que os Diretores e Chefes de Departamento deverão estabelecer escalas entre servidores 

de seus setores, com fins de reduzir a aglomeração e o número de funcionários por sala 

obedecendo a distância mínima recomendada, assegurando o funcionamento interno do 

Poder Legislativo Municipal. 

Parágrafo 1º - Ficam excluídos da escala presencial todos os servidores e colaboradores 

identificados como de grupo de risco, que compreende:  

I - pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 

II - portadores de doenças crônicas, imunosupressoras, respiratórias e outras com 

morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral dea 

saúde a partir do contágio; 

III - pessoas que apresentem qualquer dos sintomas elencados pelo Ministério da Saúde; 

IV - gestantes. 

Parágrafo 2º - Nos setores em que for aplicável o teletrabalho, tal medida é recomendável. 

 

Art. 4º - Este Ato entra em vigor na data de 24 de março de 2020. 

 

Paragominas, 24 de março de 2020. 
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