
 

 

PORTARIA Nº 033/2022-GP/CMP.                    PARAGOMINAS-PA, 31 DE JANEIRO DE 2022. 
 
 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS SANITÁRIAS 
QUE DEVERÃO SER ADOTADAS COMO 
PREVENÇÃO DO CONTÁGIO E 
DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS E SUA 
VARIAÇÃO, E, AS DIVERSAS SÍNDROMES 
GRIPAIS, NAS DEPENDÊNCIAS CÂMARA 
MUNICIPAL DE PARAGOMINAS-PARÁ/PA, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

  
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA., Vereadora TATIANE 

HELENA SOARES COELHO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 26, XI, da Lei 

Orgânica Municipal de Paragominas -Pará. 

  
CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº-13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que “Dispõe 
sobre as medidas que poderão ser adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019”, e suas alterações posteriores;  
  
CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº-2.044, de 03 de dezembro de 2021, que 
“Institui a Política Estadual de incentivo à vacinação contra a COVID19; e revoga o Decreto 
Estadual nº-800, de 31 de maio de 2020”; e,  
  
CONSIDERANDO o surto de síndromes gripais no início do ano de 2022 e a responsabilidade 
deste Poder, no interesse local, em adotadas medidas de prevenção de contágio e 
disseminação.  
  
RESOLVE:  
  

Art. 1º. Determinar o uso obrigatório de máscara de proteção individual, da 
higienização das mãos e de medir a temperatura corporal para o ingresso e a permanência 
de pessoas nas dependências da Câmara Municipal de Paragominas Pará/PA, sem prejuízo 
das recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias.  

§1º. Os prestadores de serviços e os visitantes deverão trazer a própria mascará de 
proteção individual.  

§2º. A Câmara Municipal disponibilizou mascará de proteção individual para os 
servidores que atuam presencialmente em serviços essências.  

§3º. A temperatura corporal será medida através de termômetro infravermelho.  



 

 

I – Fica proibida a entrada e/ou permanência de pessoas cuja temperatura corporal 
ultrapasse 37,8ºC.  

 Art. 2º. Fica a Secretaria Geral incumbida:  

I – Da administração e fixação de dispersores de álcool em gel com concentração de 
70% em cada acesso ao prédio principal.  

II - Disponibilizar dispersores de álcool em gel com concentração de 70% em locais 
de reunião e nos gabinetes.  

III - De impedir a entrada e permanência de qualquer pessoa que não adotar as 
medidas sanitárias estabelecidas nesta Portaria.  

IV- De providências a constante higienização dos ambientes de acesso comum.  

V - De providências a higienização dos demais ambientes, após as reuniões e os 
expedientes.  

  Art. 3º. Fica determinado o afastamento social mínimo 1,5 m (um metro e meio) 
nas dependências desta Casa de Leis.  

  Art. 4º. As reuniões com mais de 5 (cinco) participantes, em locais fechados, 
deverão respeitar as determinações desta Portarias mantendo o máximo de ventilação 
externa possível.  

Art. 5º. Fica obrigatoriamente para entrada na câmara Municipal a apresentação 
da carteira de vacinação em dias.  

  Art. 6º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  
  
Registre-se,  
                    Publique-se 
                                        e Cumpra-se.  
  
  

Gabinete da Presidência, em 31 de janeiro de 2022.  
  
  
  
  
  
 

TATIANE HELENA SOARES COELHO 
Presidente da Câmara Municipal de Paragominas – PA 
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