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RESOLUÇÃO Nº 001/2020 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO, no uso de suas 

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

CONSIDERANDO a pandemia do corona vírus (COVID - 19), declarada no dia 12 de 

março de 2020, pelo Diretor Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que 

estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional, decorrente do corona vírus (COVID-19) 

CONSIDERANDO as orientações do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria 

de Estado de Saúde, que tem alertado quanto aos cuidados acerca da nova doença (COVID-

19); 
CONSIDERANDO o número elevado de pessoas que circulam diariamente nas 

dependências da Câmara Municipal de Santarém Novo, provenientes de diversos lugares; 

CONSIDERANDO a necessidade de se evitar aglomerações, principalmente durante a 

realização de suas sessões ordinárias, que reúne uma grande quantidade de pessoas em 

ambiente fechado; 
CONSIDERANDO que diversos órgãos públicos adotaram medidas para o controle da 

transmissão da doença em seus respectivos âmbitos de atuação, como o Senado Federal, Ato 

do Presidente nº 02/2020; a Câmara dos Deputados, Ato da Mesa nº 118, de 11 de março de 

2020 e Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da Portaria conjunta nº 2/2020-

GP/VP/CJRMB/CJCI, de 16 de março de 2020; e 

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

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

Santarém Novo, uma vez que a prevenção tem se mostrado uma medida eficaz no combate à 

pandemia; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Esta Resolução da Mesa Diretora 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 Santarém Novo. 
Parágrafo único. As medidas de que trata esta Resolução vigorarão do dia 24 de março de 

2020 até o dia 15 de abril de 2020, podendo ser prorrogadas por maior período em 

decorrência da conjuntura. 
Art. 2º. Fica suspensa a realização das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Santarém 

Novo. 
Art. 3º. Fica restrita a circulação nas dependências da Câmara Municipal de Santarém Novo 

somente a pessoas autorizadas, como vereadores, servidores, representantes legais de 
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empresas que lhe prestam serviço, jornalistas, demais autoridades municipais e outras 

pessoas devidamente autorizadas pela Presidência da Casa. 
Art. 4°. Os servidores maiores de 60 (sessenta) anos e aqueles portadores de doenças 

crônicas, e os servidores que voltaram de férias e estiveram em locais onde houve ocorrência 

de COVID-19, e os enquadrados no grupo de risco de aumento de mortalidade pelo COVID-

19, de acordo com parâmetros estabelecidos pela OMS, terão o ponto facultado no período 

estabelecido no parágrafo único do art.1 º. 
Parágrafo único. Aos servidores que sejam portadores de doenças crônicas, servidores que 

voltaram de férias e estiveram em locais onde houve qcorrência de covid-19, e os 

enquadrados no grupo de risco de aumento de mortalidade pela COVID-19, deverão 

encaminhar comprovação de sua condição à Secr3taria Legislativa desta Casa. 

Art. 5º. Neste período, as reuniões das Comissões Permanentes, Especiais e Processantes 

ficarão mantidas na forma regimental, salvo nova deliberação da Mesa. 

Art. 6°. Esta Resolução entra em vigor na data de 24 de março de 2020. 

Santarém Novo (PA), em 24 de março~e 202. 
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