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PORTARIA N° 016/2021 - GP,                                                              DE 13 DE ABRIL DE 2021.                       

DISPÕE SOBRE O RETORNO ÀS ATIVIDADES DAS SESSÕES 
PARLAMENTARES E MEDIDAS DE PREVENÇÃO E 
COMBATE AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS 
(COVID–19), NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
JOÃO DA PONTA- PARÁ. 

O Senhor SANDRO DOS SANTOS SILVA, Presidente da Câmara Municipal de São João da 
Ponta – Pá, no uso de suas atribuições conferidas por lei, 

R E S O L V E: 
Art. 1° - FICAM restabelecidas as atividades das sessões parlamentares da Câmara Municipal 
de São João da Ponta – Pará, a partir de 16 de abril do corrente ano. 
 
Art. 2° - Os servidores que apresentarem sintomas de COVID – 19, serão afastados do trabalho 
pelo período de 14 (QUATORZE) dias, mediante apresentação de atestado médico.   
 

Art. 3° - Os Agentes Políticos que apresentarem sintomas de COVID-19, ficam dispensados por 
14 dias, das sessões plenárias e de comissões, mediante apresentação de atestado médico, junto à 
Secretaria Geral do Legislativo. 
 

Art.4° - Caso os afastamentos previstos no Artigo 3° comprometam o quorum das sessões 
presenciais, ou na ocorrência de agravamento da situação de emergência de saúde pública, a 
manutenção das atividades legislativas poderá ser revista por determinação da Presidência, a ser 
comunicada através dos E – mail “camarasaojoaodaponta@hotmail.com,br” e Portal da 
Transparência da Câmara Municipal.  
 

Art.5° - As sessões serão realizadas com o distanciamento de 1.5m (um metro e cinqüenta 
centímetros) entre cada pessoa, com redistribuição dos acentos no Plenário, afim de manter o 
espaçamento recomendado. 
 

Art.6° - Fica suspenso o atendimento presencial ao público externo, enquanto perdurar o 
bandeiramento vermelho, com as conseqüentes medidas de sanitárias, atinentes a limitação de 
aglomeração e circulação de pessoas. 
 

Art.7°  -   As sessões plenárias e das comissões permanentes, somente será permitido acesso aos 
Vereadores e Servidores indispensáveis à condução dos trabalhos, ficando suspenso o acesso ao 
público externo. 
 

Art.8°   -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria 
n°012/2021-GP. 
 

Registre – se, Publique – se e Cumpra – se. 
 

 
 

 
SANDRO DOS SANTOS SILVA 

Vereador- Presidente           
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