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DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2020  

 

 

Dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo novo 

Coronavírus (Covid-19), no âmbito do 

Poder Legislativo Municipal, e dá 

outras providências.  

 

 

A Presidente da Câmara Municipal de Breu Branco, Estado 

do Pará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal e pela Lei Orgânica: 

 

CONSIDERANDO que o artigo 196 da Constituição Federal reconhece a saúde 

como um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação; 

CONSIDERANDO o panorama mundial a respeito da elevada capacidade de 

propagação do novo coronavírus (COVID-19), dotado de potencial efetivo para 

causar surtos; 

 

CONSIDERANDO o aumento exponencial dos casos do novo coronavírus 

(COVID-19) no Brasil; 

 

CONSIDERANDO o fato de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter 

declarado, em 11 de março de 2020, que a contaminação com o novo coronavírus 

(COVID-19) caracteriza pandemia; 

 

CONSIDERANDO a taxa de mortalidade da COVID-19, que se eleva entre 

idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que 

estabeleceu a quarentena como forma de enfrentamento da emergência de saúde 
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pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 

surto de 2019. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1°. Medidas de prevenção e afastamento e enfrentamento, no âmbito da 

Câmara Municipal de Breu Branco, à pandemia do Coronavírus COVID 19.  

 

Art. 2º. Suspender o expediente deste Poder Legislativo a partir das 12h  do dia 

23/03/2020 por tempo indeterminado, no que concerne as sessões Plenárias e 

demais atividades administrativas que requeiram atendimento ao público e/ou a 

critério desta Presidência. 

 

Art. 3º. As atividades deste Poder Legislativo, obedeceram ao regime de 

atendimento tão somente de urgência.  

 

Art. 4º. Todo e qualquer atendimento fora da questão emergencial ou de urgência 

deverá ser prestado por meio eletrônico ou telefônico. 

 

Art. 5º. No que concerne às atividades nos gabinetes dos Vereadores, esta, ficará a 

critério de cada Edil, observado os preceitos estabelecidos no Decreto supra 

mencionado. 

 

Art. 6°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

 

 

 

Plenário Antônio Oliveira Santana, aos 20 dias do mês de março de 2020. 

 

 

 

 

ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO 

Presidente 
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