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PORTARIA N.º 001/2021, de 08 de março de 2021 

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO 

ATENDIMENTO PRESENCIAL AO PÚBLICO E DAS 

SESSÕES ORDINÁRIAS.   
 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANNACH, ESTADO DO PARÁ, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS PREVISTA NA LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO E REGIMENTO INTERNO: 

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

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição 

da República; 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, 

no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), e 

que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação 

da doença no Município de Bannach – Pará; 

CONSIDERANDO que as únicas medidas para diminuir os impactos e 

manter a saúde pública é a adoção de medidas de higiene, afastamento social e a 

participação colaborativa e responsável do cidadão.  

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Sem prejuízo da adequada prestação dos serviços e do funcionamento da 

Câmara Municipal de Bannach - Pará, adotar e autorizar as seguintes medidas, até o 

dia 23 de março do corrente exercício: 
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I – Suspender as Sessões Ordinárias desta Câmara Municipal marcadas para os dias 

08, 15 e 22 de março do corrente ano; 

 

II – Suspender a realização de reuniões e eventos presenciais junto a Câmara 

Municipal de Vereadores; 

 

III – Suspender a visitação pública e o atendimento presencial do público externo, o 

qual deverá ser prestado por meio eletrônico ou telefônico; 

 

IV – Autorizar aos servidores executar trabalho à distância, utilizando meios 

eletrônicos modelo home office, sob a supervisão imediata da Mesa Diretora; 

 

V – Os servidores que apresentarem quaisquer dos sintomas relacionados ao 

Coronavírus (COVID-19) deverão imediatamente afastar-se das atividades laborais e 

comunicar o fato à chefia imediata, devendo buscar o atendimento e tratamento 

médico; 

 

Art. 2°– Caso seja necessário, a Presidência adotará novas medidas para evitar a 

propagação interna do COVID-19. 

 

Art. 3º – A Câmara de Vereadores de Bannach nos termos do Regimento Interno e 

da Lei Orgânica poderá extraordinariamente ser convocada a qualquer momento. 

 

Art. 4° – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

GABINETE DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANNACH, aos 

oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. 

 

 

JOSELY ALVES CORREIA SIQUEIRA 

Presidente da Câmara Municipal 
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