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DECRETO 002/2021-CMM

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 o Novo Decreto Estadual n 800/2020 publicado pelo

Governo do Estado do Pará e o Decreto Municipal 025/2021 publicado pela

Prefeitura Municipal de Moju, onde ambos decretam o Lockdown que

endureceu 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, já que na Capital não há leitos disponíveis.

Considerado que houve contaminação pelo Coronavírus de servidores da

Câmara Municipal de Moju:

Decreto:

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

Municipal de Moju até o dia 31 (trinta e um) de março.

ART. 2o As sessões ordinárias serão realizadas de forma remota.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os projetos de Lei que por ventura forem

enviados para Câmara Municipal de Moju, terão andamento com o envio
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para todos os vereadores de forma remota, dispensando sua leitura durante

as sessões remotas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Durante as Sessões Ordinárias realizadas de

forma remota os Projetos de Lei serão votados diretamente, sem leitura, a

fim de preservar a agilidade das sessões remotas.

ART. 3o Não haverá expediente interno na Câmara Municipal de Moju,

exceto o mínimo de servidores para viabilizar as sessões remotas sob a

supervisão da Presidência da Casa.

ART. 4o Documentos a serem protocolados na Câmara Municipal de Moju

poderão ser enviados para seguintes e-mails: camara@cmmoiu.pa.gov.br:

presidentacamara@cmmoiu.pa.gov.br:

secretariadacamara@cmmoju.pa.gov.br;

ART. 5o Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Moju, 16 de Março de 2021.
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