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PORTARIA N.º 012, DE 11 DE MARÇO DE 2021 

 

“Dispõe sobre a transferência do período para a 
realização da semana de sessões ordinárias do 
mês de março de 2021 e dá outras providencias”. 

 

Considerando a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as orientações de 
prevenção contra o coronavírus, COVID-19. 

Considerando o Decreto nº 800 de 16 de março de 2020, publicado pelo Governo do Estado 
do Pará, que dispõe sobre as medidas de restrições para evitar o agravamento, no âmbito do 
Estado do Pará, das contaminações pela pandemia de COVID-19 (novo coronavírus), com 
alterações que passam a vigorar, a partir da quarta-feira, 10/03/2021,  

Considerando o Parágrafo único do Art. 2º da Resolução Legislativa nº 01, de 22 de fevereiro 
de 2021 que dispõe sobre o calendário de sessões ordinárias para o ano de 2021, 

O Presidente da Câmara Municipal de Gurupá, no uso de suas atribuições legais expede a 
presente Portaria contendo as seguintes medidas de prevenção, abaixo relacionadas: 

Art. 1º – DETERMINAR a transferência da semana de sessões ordinárias que ocorreriam no 
período de 15 a 19 do mês de março, para o período de 22 a 26 do corrente mês.  

Art. 2º – SUSPENDER pelo período de 07 (sete) dias o atendimento presencial na Câmara 
Municipal de Gurupá.  

Art. 3º – MANTER de maneira escalar (escala dos servidores) o expediente interno da 
Câmara, solicitando à população que os atendimentos sejam realizados preferencialmente 
através dos meios de comunicação disponibilizados pela Câmara, como: contato telefônico, e-
mail, site oficial e redes sociais. 

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

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

Câmara Municipal de Gurupá/PA, 11 de março de 2021. 

 

Vereador MANOEL JOSÉ BRITO DOS SANTOS 
Presidente da Câmara Municipal de Gurupá 
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PORTARIA N.º 012, DE 11 DE MARÇO DE 2021 

“Dispõe sobre a transferência do período para a realização da semana de 
sessões ordinárias do mês de março de 2021 e dá outras providencias”. 

Considerando a Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as 
orientações de prevenção contra o coronavírus, COVID-19. 

Considerando o Decreto nº 800 de 16 de março de 2020, publicado pelo 
Governo do Estado do Pará, que dispõe sobre as medidas de restrições para 
evitar o agravamento, no âmbito do Estado do Pará, das contaminações pela 
pandemia de COVID-19 (novo coronavírus), com alterações que passam a 
vigorar, a partir da quarta-feira, 10/03/2021,  

Considerando o Parágrafo único do Art. 2º da Resolução Legislativa nº 01, de 
22 de fevereiro de 2021 que dispõe sobre o calendário de sessões ordinárias 
para o ano de 2021, 

O Presidente da Câmara Municipal de Gurupá, no uso de suas atribuições 
legais expede a presente Portaria contendo as seguintes medidas de 
prevenção, abaixo relacionadas: Art. 1º – DETERMINAR a transferência da 
semana de sessões ordinárias que ocorreriam no período de 15 a 19 do mês 
de março, para o período de 22 a 26 do corrente mês.  Art. 2º – 
SUSPENDER pelo período de 07 (sete) dias o atendimento presencial na 
Câmara Municipal de Gurupá.  Art. 3º – MANTER de maneira escalar (escala 
dos servidores) o expediente interno da Câmara, solicitando à população que 
os atendimentos sejam realizados preferencialmente através dos meios de 
comunicação disponibilizados pela Câmara, como: contato telefônico, e-mail, 
site oficial e redes sociais. Art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Câmara Municipal de 
Gurupá/PA, 11 de março de 2021. 

Publicado no mural da Câmara Municipal de Gurupá e do Portal da 
Transparência: camaragurupa.pa.gov.br 

 

ERISON DOS SANTOS RAMOS 
Diretor Legislativo 

Port. 003/2013 
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