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ATO LEGISLATIVO ESPECIAL Nº 007/2020 

A Exma. Sra. Vereadora Jorgeane Carrera Dahas - Presidente da Câmara 

Municipal de Acará, nos termos do que dispõe o art. 31 e ss da LOMA c.c 

o art. 24 §2º do RICMA c.c a Lei Federal nº 13.979/20, baixa o seguinte 

ato e prescreve providências. 

 

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

que a União Federal, o Estado do Pará, e o Município de Acará (Dec. Mun. nº 26, de 

15/04/20), em aliança com a OMS, têm orientado a manutenção do Isolamento Horizontal 

e/ou Social visando proteger a população; 

 

Considerando que o Governador do Estado do Pará – Exmo. Sr. Helder Barbalho divulgou 

ao povo do Pará, que a transmissão do covid-19 se dá neste momento em escala 

progressiva/comunitária com avantajado números de testes positivos da covid-19, fato 

que se motivou a prorrogação da suspensão do isolamento horizontal, até o dia 

30/04/2020; 

 

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, atos acima sobreditos em pleno vigor. 

 

R E S O L V E: 

Art. 1º. Suspender em caráter temporário o integral atendimento administrativo-

legislativo, e do público “lato sensu” do Poder Legislativo-Câmara Municipal de Acará, 

a partir de 16/04 até o dia 30/04/2020, pelos motivos justificados acima. 

 

Parág. Único.  O Servidor Marco Antônio Pantoja Móia (91-98840-0251) – Chefe de 

Gab. Da Câmara de Acará, em regime de plantão, das 09h as 12h, de segunda a sexta-

feira, atenderá eventuais demandas por meio presencial (pessoa individual), observados 

os protocolos de saúde pública preventiva: uso de máscara, uso de álcool gel, além de 

distância de 1,5m da pessoa e etc.  

 

Art. 2º.  Os serviços de protocolo da Câmara Municipal, e da Secretaria Legislativa, 

excepcionalmente, dar-se-á da forma presencial e restrita para o atendimento imediato de 

no máximo 02(duas) pessoas por vez, das 09h as 11h, de segunda a sexta-feira, 

obedecendo todo o protocolo de prevenção acima, conforme escala de serviços, pelos 

servidores abaixo descriminados: 

Servidor Cargo/função Dias da Semana 

  Segunda-feira 

  Terça-feira 

  Quarta-feira 

  Quinta-feira 

  Sexta-feira 
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Art. 3º. O expediente da Câmara Municipal de Acará ficará suspenso integralmente, nos 

dias: 20/04(segunda-feira), e 21/04/2020(terça-feira). 

 

Art. 4º.  Fica expressamente proibido reuniões e/ou aglomerações de pessoas no prédio 

da Câmara Municipal, enquanto durar os efeitos deste ato.  

 

Art. 5º.  Este ato entrará em vigor nesta data, sem prejuízo de eventual prorrogação se o 

interesse público emergencial de saúde pública o exigir, revogam-se as disposições em 

contrário. 

 

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

 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Acará, aos 15 de abril de 2020. 

 

 

 

Ver(a). Jorgeane Carrera Dahas 

Presidente da Câmara de Acará(2019-2020)  


