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ATO LEGISLATIVO ESPECIAL Nº 005/2020 

A Exma. Sra. Vereadora Jorgeane Carrera Dahas - 

Presidente da Câmara Municipal de Acará, nos termos do que 

dispõe o art. 31 e ss da Lei Orgânica Municipal c.c o art. 24 

§2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Acará, 

baixa o seguinte ato e prescreve providências. 

Considerando que é de conhecimento público a pandemia do Covid-19(Coronavírus), em 

escala mundial, nacional e regional, motivo que nos leva tomarmos medidas urgentes e 

preventivas, além de acauteladoras de efeito imediato; 

 

Considerando o dever público de preservarmos a saúde e o bem estar dos servidores 

públicos da Câmara Municipal, e do povo de um modo geral que se utilizam do Poder 

Legislativo-Câmara Municipal, cotidianamente; 

 

Considerando que o Governador do Estado do Pará já baixou ato correlato, suspendendo 

as aulas nas Escolas Públicas do Estado do Pará, bem como aglomeração de pessoas em 

vias públicas e de eventos públicos, até o dia 31/03/2020. 

 

Considerando que o TJPA (Port. Conj. nº 2/2020) Dje 6857, MPPA, TRE-PA, TCM-PA 

(Resol. Adm. Nº 05/2020) DOE do TCM e outros órgãos já suspenderam suas atividades 

de atendimento público: interno e externo, em no mínimo 30(trinta) dias, por conta de 

preservar a saúde pública de servidores públicos, e do povo que acessam estes 

instrumentos públicos. 

 

R E S O L V E: 

Art. 1º. Suspender em caráter temporário o atendimento administrativo-legislativo, e 

do público “lato sensu” do Poder Legislativo-Câmara Municipal de Acará, a partir de 

18/03 até o dia 31/03/2020, objetivando salvaguardar o interesse público essencial de  

prevenir a todos: Servidores Públicos da Câmara Municipal e o povo em geral contra a 

pandemia do Covid-19(Coronavírus). 

 

Art. 2º Os serviços de protocolo da Câmara Municipal, em caso de necessidade devem 

ser acessado os seguintes Servidores Público que estarão aptos ao atendimento: Sra. 

Socorro de Nazaré de Souza Almeida (98734-4425) e a Sra. Sonia Maria Paiva de Souza 

(99606-6740). 

 

Art. 3º. Este ato entrará em vigor nesta data, revogam-se as disposições em contrário. 

 

Publique-se, Cumpra-se, Registre-se, Comunique-se. 

 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Acará, aos 18 de março de 2020, as 

10:00h. 

  

 

Ver(a). Jorgeane Carrera Dahas 

Presidente da Câmara de Acará(2019-2020) 


