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DECRETO LEGISLATIVO Nº 007/2022 

 

DISPÕE SOBRE A ANTECIPAÇÃO 

DO RECESSO LEGISLATIVO DAS 

SESSÕES ORDINÁRIAS, CONFORME 

ART. 47 DA LEI ORGÂNICA E 

INCISO XV DO ART. 4º DO 

REGIMENTO INTERNO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU 

BRANCO-PA.  

 

O Presidente da Câmara Municipal de Breu Branco, no uso de suas 

atribuições regimentais e legais. 

 

Considerando que, devido ao uso simultâneo da Plenária assim como das 

diversas salas solicitadas para a realização das audiências do tribunal do júri, que realizarão nesta 

Casa até 30 de novembro do ano em curso; 

 

 Considerando que, o uso da mesma acarretou em uma manutenção de 

emergência em todas as centrais de ar afim de cumprir o perfeito funcionamento; 

 

Considerando que, diante do risco detectado, por diversas oscilações de energia 

e curto circuito nas instalações internas desta Casa, que causou perdas de patrimônios, tais como 

Monitores, CPUs, Centrais de Ar, Lâmpadas e etc. Há uma necessidade de realizar uma 

verificação em toda a estrutura da instalação elétrica da Câmara Municipal de Breu Branco-PA 

afim de reparar o defeito; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - A antecipação do recesso legislativo fundamentado, no art. 47 da Lei 

Orgânica e no inciso XV do art. 4º do Regimento Interno que seria a partir de 18 de julho de 

2022, para 05 à 31 de julho de 2022, suspendendo a sessão ordinária que ocorreria no dia 11 de 

julho, retornando em 1º de agosto do ano em curso; 

 

Parágrafo Único. Apenas as Sessões serão suspensas, as agendas e os trabalhos 

legislativos dos vereadores permanecem conforme Regimento. 

 

Art. 2º– Para que não ocorra interrupção nas atividades administrativas, ocorrerá 

expediente interno durante todo o período de recesso legislativo, em dias e horários alternados, 

para que todos os serviços que forem necessários sejam executados conforme demanda desta 

Casa;  

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

 

Gabinete da Presidência, aos quatro dias do mês de julho de 2022. 

 

 

José Matos de Oliveira 

Presidente  
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