
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

Mesa Diretora 
 

ESTADO DO PARÁ 
 

Avenida Francisco Martins de Oliveira, n.º 223 - Centro - Santarém Novo - Pará 

 

RESOLUÇÃO Nº 005/2020 
 

A Mesa da Câmara Municipal de Santarém Novo, no uso de suas 

atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO o teor do Ato da Comissão Executiva da Câmara 

Municipal de Belém, de 23 de março de 2020; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de atividades 

semipresenciais no plenário da Câmara Municipal de Santarém Novo;  
 

CONSIDERANDO a adoção de medidas de prevenção ao novo 

coronavírus, resguardando a proteção dos Vereadores, dos Servidores deste 

Poder e das pessoas eventualmente autorizadas a participar das sessões 

plenárias deste Poder, 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º. As regras estabelecidas na Resolução nº 003/2020 ficam 

mantidas, com exceção, onde houver conflito, das medidas disciplinadas 

nesta Resolução, que permanecerá em vigor até posterior decisão da Mesa 

Diretora. 

Art. 2º. As sessões ordinárias e extraordinárias desta Casa serão 

realizadas no dia, no horário e na forma prevista no Regimento Interno, no 

formato semipresencial, com a possibilidade de os Vereadores participarem 

da sessão de forma presencial no Plenário ou, alternativamente, mediante a 

modalidade virtual. 

§ 1º. Fica a Presidência deste Poder autorizada a estabelecer, por meio 

de Portaria, os meios tecnológicos que os parlamentares deverão utilizar para 

participarem das sessões virtuais, inclusive com a estipulação de prazo para 

que os Vereadores possam habilitar os serviços em suas próprias plataformas 

tecnológicas, a fim de viabilizar sua participação por meio virtual. 

§ 2º. A ausência de qualquer Vereador à convocação da Presidência 

para a adoção das medidas constante no parágrafo anterior, deixará 

evidenciado o seu desejo de participar das sessões de forma presencial, 

ressalvada a possibilidade de adoção das medidas tecnológicas para as 

sessões vindouras. 

§ 3º. O dispositivo eletrônico para acompanhamento da Plenária 

virtual será de responsabilidade do Parlamentar, ficando a CMB obrigada 

somente a gerar e disponibilizar a realização das sessões na internet.  
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§ 4º. As sessões virtuais deverão ser gravadas, para fins de arquivo, 

registro taquigráfico e das respectivas atas das sessões, que deverão ser 

publicadas no site oficial da Câmara Municipal. 

§ 5º. Será disponibilizado para os Vereadores, servidores e demais 

convidados que participarem da sessão, equipamentos de proteção individual 

(EPIs) tais como máscaras, álcool em gel, e será obrigado o distanciamento 

de no mínimo 1,5m (um metro e meio) de distanciamento entre os 

participantes. 

Art. 3º.   Durante a realização das sessões semipresenciais, só poderão 

permanecer em Plenário:  

I – Vereadores;  

II – Um servidor da Secretaria Legislativa;  

III – Um representante do escritório que presta assessoria e consultoria 

a este Poder;  

IV – Autoridades e demais convidados, até o limite máximo de três 

pessoas. 

Parágrafo único. À imprensa em geral será permitido o acesso 

mediante prévio contato e autorização da Presidência da Casa, limitado o 

acesso dos respetivos profissionais à Galeria do Poder Legislativo, para fins 

de evitar aglomeração desnecessária. 

Art. 4º.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Santarém Novo/PA, 16 de junho de 2020. 

 

  

 

Vereador THIAGO REIS PIMENTEL  
Presidente da Câmara Municipal de Santarém Novo 

 

 

Vereador CARLOS ADRIANO MORAIS DE SOUZA 
Primeiro Secretário 

 

 

Vereador JOEL DO CARMO CORREA 
Segundo Secretário 
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