
 
 
 

 
 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO  

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 
 
 

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 003/2020 - GP 
 

Dispõe sobre o retorno das Sessões 
Legislativas da Câmara Municipal de 
Breu e dá outras providências.  

 
A Presidente da Câmara Municipal de Breu Branco, Estado do Pará, com amparo no art. 15, 
incisos II e III c/c art. 175 e demais aplicáveis do seu Regimento Interno; e, 

 
Considerando  que nesta data é possível antever a possibilidade de retorno gradual das 
atividades econômicas e outras neste município, inclusive os trabalhos do Poder Legislativo; 
 
Considerando  o Plano de Retomada das atividades editado pelo Governo do Pará e a 
reabertura responsável do comércio decretada no âmbito deste município, mas sem perder 
de vistas as medidas de enfrentamento e combate à disseminação do COVID-19. 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º.  Determinar o retorno das Sessões Legislativas a partir da próxima segunda-feira 
(08/06/2020), ainda sem a presença de público, com transmissão ao vivo pelas plataformas 
de comunicação social disponíveis. 
 
Art. 2º . Determinar o retorno do funcionamento das atividades legislativas, incluindo o 
Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC, no horário das 08:00 às 12:00 horas, de segunda 
à sexta-feira. 
 
Art. 3º.  Nas sessões e demais atividades desenvolvidas na sede da Câmara Municipal, os 
vereadores, funcionário e populares que porventura necessitar, comprovadamente, dos 
serviços disponíveis, deverão manter distância mínima de 2 m (dois metros) entre si, usar 
máscaras e observar rigorosamente as recomendações e medidas de distanciamento social 
que se encontram em vigor no município de Breu Branco, no estado do Pará e no Brasil. 
 
Parágrafo Único. Não será admitida a entrada de público em número superior a capacidade 
de cumprimento das medidas de distanciamento. 
 
Art. 4º.  O presente Ato entra em vigor da data de sua publicação. 
 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Breu Branco, aos quatro dias do mês de 
junho do ano de dois mil e vinte. 

 
ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO 

VEREADORA PRESIDENTE 
 


