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Considerando o atual cenário que se enfrenta no Combate a Pandemia do Novo Corona

vírus levando em consideração a nova variante muito mais transmissível e muito mais

letal encontrada no Estado do Amazonas, já com casos constatados no Estado do Pará.

Considerando que pessoas foram diagnosticadas com a CEPA da nova variante na

Capital Belém recentemente, com aumento significativo de contaminação, bem como a

falta de leitos na Capital para casos de Covid-19.

Considerando o novo Decreto publicado pelo Governo do Estado do Pará endurecendo

as medidas de distanciamento social.

Considerando que no atual momento faz-se necessário o endurecimento das medidas

de distanciamento social visando a prevenção da transmissão da doença Covid-19:

Decreto:

ART. 1o fica suspenso o atendimento externo no âmbito da Câmara Municipal de Moju

por de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste Decreto.

ART. 2o As Sessões ordinárias da Câmara Municipal de Moju serão realizadas de forma

remota/on line.

ART. 3o O atendimento ao público será suspenso pelo prazo do Decreto.

ART. 4o o funcionamento interno da Câmara será de 8:00 ao 12:00 e os servidores da

casa irão cumprir em regime de escala.

PARÁGRAFO ÚNICO: os servidores da Câmara com mais de 60 (sessenta) anos ou

que seja por outro motivo do grupo de risco serão afastados do trabalho presencial.
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ART. 5o Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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