
1/3 

 

ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJÁS 
PODER LEGISLATIVO 

Vereador Presidente Luiz Mendes da Conceição   

 
 

PORTARIA Nº 20/2021 - GAB/VER.PRES/CMA, DE 25 DE 
MARÇO DE 2021 

 
 

  DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO 
DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, E DO 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
EXTERNO E AFINS, NO ÂMBITO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJÁS/PA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Anajás/PA, no uso de suas atribuições 

Constitucionais, legais e regulamentares conferidas pelo artigo 5º, incisos II, da 

Constituição da República, artigo 11º, caput, e inciso III, alínea “a”, ambos do 

Regimento Interno desta Egrégia Casa das Leis Municipais, artigo 24, inciso II, 

da Lei Orgânica do Município, respectivamente, RESOLVE: 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 

de 2019. 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declara 

Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre 

a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19). 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à 

pandemia do coronavírus COVID-19. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 226/21 - GAB/PMA, de 25 de março 
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de 2021, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da Pandemia do Covid-

19, no âmbito do Município de Anajás/PA, e dá outras providências.  

 

EXPEDIR A PRESENTE PORTARIA, para fins de: 

 

 
Art.1º. DETERMINAR o cancelamento das Sessões Ordinárias previstas para 

ocorrerem regimentalmente neste mês de março de 2021, em razão do elevado 

índice de agravamento epidemiológico do COVID-19 no município, com vistas a 

resguardar a proteção da coletividade Anajaense/PA, bem como prevenir à 

infecção e propagação do CORONAVÍRUS no âmbito da Câmara Municipal de 

Anajás, de modo a expor a grave risco a vida e saúde dos vereadores, de seus 

familiares e demais servidores deste Poder Legislativo.      

 
Parágrafo Primeiro. EXCEPCIONALMENTE, poderão ocorrer Sessões 

Extraordinárias a partir do mês de Abril, em razão da necessidade de avaliação 

de matérias de extrema importância para o Município de Anajás/PA, desde que, 

reduzido o quadro de contágio do COVID-19, a ser observado pela divulgação 

diária do Boletim Epidemiológico, sem prejuízo da comunição com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quarto) horas, para os vereadores que estiverem na 

circunscrição municipal, a teor do disposto na alínea “a”, do inciso I, do artigo 11º, 

do Regimento Interno. 

 

Parágrafo Segundo. SALVO MOTIVO EXCEPCIONAL, que justifique a 

antecipação ou alteração, ficam designados para os dias 27, 28, 29 e 30, as 

Sessões Ordinárias do mês de Abril, tendo em vista o alto índice atual de contágio 

do COVID-19, no âmbito municipal, aliado ao fato de que, a Câmara Municipal 

de Anajás/PA, não dispõe de estrutura para a realização de sessões deliberativas 

à distância pelo Sistema Eletrônico, tal como têm ocorrido na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal, sem que isto implique em violação a 

Constituição Federal, uma vez que respeitadas as garantias da publicidade e da 

transparência. 

 
Art. 2º. SUSPENDER pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta 

Portaria, sem prejuízo de sucessivas prorrogações, caso se faça necessária, o 

atendimento ao público externo, o que poderá incluir o acompanhamento das 

Sesões Ordinárias e Extraordinárias Plenárias da Câmara, devido ao 

agravamento da pandemia no Município. 
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Art. 3º. MANTER de maneira escalar (escala dos servidores), o expediente 

interno da Câmara, solicitando ao povo Anajaense/PA que se sensibilizem 

quanto a SUSPENSÃO do expediente externo, de modo que os atendimentos 

que se mostrarem necessários serão realizados exclusivamente através dos 

meios de comunicação disponibilizados pelo Poder Legislativo Municipal, via 

contato telefônico, e-mail, sitio oficial e redes sociais, evitando-se o risco de 

propagação e contágio do COVID-19, salvaguardando a vida e a saúde de todos, 

em homanagem aos Princípios da Supremacia do Interesse Público e do Bem 

Estar Social.   

 
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Câmara Municipal de Anajás-PA, 25 de março de 2021. 

 

 

 

                                                           

LUIZ MENDES DA CONCEIÇÃO (ZURUÓ) 

Presidente da Câmara Municipal de Anajás/PA 

 

 

 

 

                

 


