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ATO LEGISLATIVO ESPECIAL Nº 03/2021 

A Exma. Sra. Ver(a). CLÁUDIA MARIA CARNEIRO MOTA DA 

SILVA - Presidente da Câmara Municipal de Acará(2021-2022), 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 e normas correlatas aplicáveis a matéria, 

baixa o seguinte ato e prescreve providências. 

 

Considerando que é de conhecimento público a 2ª onda da pandemia do Covid-19(Corona 

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

54/21 baixaram atos para até quando durar a Calamidade Pública, em aliança com a OMS, 

que têm orientado a manutenção do Isolamento Horizontal e/ou Social, uso contínuo de 

máscara, álcool gel, não aglomeração, tudo visando proteger a população que sequer 

possui leitos hospitalares para atendimento condigno do povo; 

 

Considerando que o Estado do Par impôs medidas mais restritivas em eventos públicos, 

inclusive toque de recolher, em alusão ao Decreto nº 800/2020 de acordo a publicação no 

D.O.E de 03, 09 e 15/03/2021, destacando-se que o Estado do Pará se insere na faixa de 

bandeiramento vermelho, e já decretado Bandeiramento Preto na área metropolitana 

de Belém e adjacência com “LOCKDOWN” em vigência desde 15/03 a 21/03/2021, ante 

ao grande número de infectados da Covid19 versus ocupação de leitos hospitalares pelas 

vítimas internadas pela sobredita infecção; 

 

Considerando que a Controladoria Interna e a Assessoria Jurídica da Câmara de 

Acará(2021-2022) já se manifestaram formalmente via NTC(Nota Técnica Conjunta) à 

Presidência da Câmara de Acará opinando pela suspensão imediata do atendimento 

público e a suspensão interna das atividades de suas serventias, por período de 15 dias, 

sabendo-se que na testagem executada pela Secretaria Municipal de Saúde, dos servidores 

e vereadores foram positivados com a Sar-Cov-2 06(seis) agentes públicos, em 

12/03/2021, o quê deveras nos causas imensa preocupação;  

 

Considerando que as medidas restritivas impostas pelo Ato Especial nº 001/2021 por 

parte desta Presidência aos 12/03/2021, por ora tem se restado insuficiente para combater 

com segurança, tranquilidade e firmeza o atual estágio dos fatos, ante ao agravamento do 

quadro infeccioso da Covid19 em Acará, com adendo que agentes públicos infectados já 

se encontram cumprindo protocolo de isolamento social, e medicamentoso. 

 

Considerando que o Plenário da Câmara de Acará, na reunião ordinária de 

12/03/2021(sexta-feira), discutiu e institui a COMISSÃO ESPECIAL PARA O 

ENFRENTAMENTO DA COVID19 EM ACARÁ – composta de 05(cinco) Vereadores 

Titulares e 05(cinco) Vereadores Suplentes, com vigência enquanto durar a pandemia no 

Município de Acará, impondo-se afirmar a população que tal órgão comissional  não 

ficará suspenso em suas atividades, estas que serão executadas com o cumprimento 

protocolar do enfrentamento da SAR-COV-2. 
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Considerando que a Chefe do Poder Legislativo-Câmara Municipal de Acará(2021-2022) 

não deve se furtar a racional sensibilidade, quanto a situação de infecção da convid19, em 

Acará, e no Estado do Pará, a tal ponto de o Governador do Estado do Pará ter imposto 

medidas severamente graves na região metropolitana de Belém e adjacência somados a 

todos os fatos acima abordados. E claro, o quadro de testes positivos de Corona Vírus, da 

Câmara de Acará ocorrido em 12/03/2021, levando-se a crer que as dependências do 

Prédio da Câmara é foco de contágio aos servidores e pessoas do povo que frequentam 

suas dependências físicas. 

 

R E S O L V E: 

Art. 1º. Fica SUSPENSO POR 15(QUINZE) DIAS, todos os serviços internos do Poder 

Legislativo - Câmara de Acará, a viger de 15/03 a 30/03/2021, como forma de se buscar 

combater, controlar, sanitizar, e higienizar as dependências físicas do Edifício Sede da 

Câmara de Acará, observando-se: 

a) Os serviços de vigilância do Prédio serão mantidos, conforme as escalas de 

serviços, vedado o uso interno das dependências do Prédio da Câmara de Acará, 

devendo os Vigias se utilizarem da copa e banheiros/sanitários, da Escola Nazaré 

Barros que se localiza em frente ao Prédio da Câmara de Acará. 

b) O(s) Jurisdicionado(s) pode(m) acessar(em) os serviços legislativo do Poder 

Legislativo-Câmara de Acará, “on line” via endereço eletrônico: 

cmacara@hotmail.com 

c) Para efeito de atendimento “on line” fica responsável pelo protocolo dos pleitos e 

afins do Poder Legislativo-Câmara de Acará o Sr. Marco Antônio Pantoja Moía, 

que é Chefe de Gabinete que acionará a Presidência, o Controle Interno e 

Assessoria Jurídica para responder as eventuais demandas. 

 

Art. 2º. As reuniões Ordinárias ficarão suspensas, até deliberação posterior da Mesa 

Diretora que poderão realizar Reunião Remota, sem prejuízos da funcionalidade do Poder 

Legislativo-Câmara de Acará. 

 

Parágrafo Único. Em caso de Reunião Extraordinária a Mesa Diretora e a sua Presidência 

deverão utilizar a Reunião Remota para sua discussão e deliberação da matéria. 

 

Art. 3º. Este ato especial, entra em vigor nesta data com efeitos a partir de 

15/03/2021(segunda-feira) até 30/03/2021(terça-feira), sem impedimento de mais 

medidas drásticas(severas) virem a ser adotadas, sejam de esfera Municipal, Estadual, e 

por parte desta Presidência. 

 

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

 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Acará, aos 16 de março de 2021. 

 

 

 

 
   Ver. CLÁUDIA MARIA CARNEIRO MOTA 
 Presidente da Câmara de Acará (2021-2022) 
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