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PORTARIA Nº.001/2021 
 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, na 

forma dos artigos 196 e 197 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979 de fevereiro de 2019, o Decreto Estadual 

nº 800, republicado no Diário Oficial em 21de janeiro de 2021; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 009/2021, de 01 de fevereiro de 2021; 

CONSIDERANDO a necessidade de DETERMINAR MEDIDAS PREVENTIVAS 

NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTE PARLAMENTO MUNICIPAL, A FIM DE 
EVITAR O CONTÁGIO DA COVID-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a aplicação de medidas de 

distanciamento controlado e protocolos específicos para RETORNO NORMAL DAS 

ATIVIDADES LEGISLATIVAS (ABERTURA DO 1º PERÍODO DA 19ª LEGISLATURA). 

   R E S O L V E: 

Art. 1º. Manter dispensadas as atividades dos funcionários maiores de 60(sessenta) anos, 

hipertensos, diabéticos e demais portadores de doenças crônicas e todos os demais 

funcionários do grupo de risco, além das grávidas, sem prejuízo de seus vencimentos, 

inclusive incentivando o trabalho remoto. 

Art. 2º. Restringir o acesso às dependências do prédio Legislativo durante os dias de 

sessões para o qual estabelece as seguintes regras: 

I – Fica autorizada a Tribuna Popular (para as sessões ordinárias), cujas pessoas deverão 

se inscrever no horário já estabelecido no regimento.  

a) Para assistir a sessão fica autorizado o limite de pessoas, por sessão, conforme as 

determinações do decreto municipal e, portanto, com o devido afastamento, as quais 
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terão sua entrada autorizada na portaria da Casa até o esgotamento das vagas 

determinadas(e marcadas) nas cadeiras da galeria da Casa Legislativa.  

b) Não será permitida a entrada de pessoas com a justificativa de que estarão 

acompanhando vereador, servidor ou assessor. A estes casos aplicam-se as regras 

já estabelecidas nas determinações anteriores desta portaria. 

c) O portão principal (maior) estará fechado e só será aberto para a entrada de 

veículos dos parlamentares e servidores da Casa; 

d) A entrada de todos será feita pelo portão adicional (da guarita) e só terão acesso as 

pessoas que estiverem com máscaras e aceitarem o uso de álcool 70% ou álcool gel 

e aferição de temperatura, realizados pelo agente de portaria no ato de entrada. 

II – O horário de expediente normal da Casa é de 08 às 14 horas, portanto, o ingresso 

de pessoas no prédio da Câmara, mesmo antes desse horário deve seguir as regras  já 

estabelecidas nesta portaria; 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e poderá ser revista a 

qualquer tempo, de acordo com novas regras estabelecidas pelos Governos Estadual e 

Municipal.   

   Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 

   Abaetetuba(Pa), 12 de fevereiro de 2021. 

 

 
 Aluísio Monteiro Corrêa 

Presidente da Câmara Municipal de Abaetetuba 
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