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DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2021, DE 04 DE MARÇO DE 2021. 

 

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 
contágio pelo SARS-COV2 (COVID-19), classificado como 
pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e, 
também, pela Portaria nº 188 do Ministério da Saúde que 
declarou emergência em saúde pública em todo País, no 
âmbito do Poder Legislativo Municipal.  

 

O Presidente da Câmara Municipal de Anapu no uso de suas atribuições 

legais: 

 

 Considerando a Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde, que dispõe 

sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-

nCoV);  

 

Considerando a Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde de importância internacional 

decorrente do coronavírus;  

 

Considerando o Decreto nº 800, de 31 de maio de 2020, que dispõe sobre 

a retomada econômica e social segura, no âmbito do Estado do Pará, por meio 

da aplicação de medidas de distanciamento controlado e protocolos específicos 

para reabertura gradual e funcionamento de segmentos de atividades 

econômicas e sociais;  

 

 

DECRETA: 

 Art. 1º Ficam suspensas o acesso presencial do público externo durante 

as seções da Câmara Municipal de Anapu, bem como o atendimento ao público, 

enquanto perdure a necessidade da adoção de medidas de prevenção à 

disseminação do COVID-19.  
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Art. 2° As sessões plenárias ocorrerão normalmente e poderão ser 

acompanhadas pelo Facebook camaradeanapu e o atendimento será via e-mail. 

 

Art. 3º Ficam suspensas também todo e qualquer evento público que 

impliquem a aglomeração de pessoas; 

  

Art. 4º As disposições constantes neste Decreto poderão ser alteradas, 

segundo a evolução epidemiológica do COVID-19.  

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor a partir da data da sua publicação.  

 

Registre-se e Publique-se.  

 

Anapu - Pará, 04 de março de 2020.  

 

 

 

 

 

___________________________________  

Whandeilon de Carvalho Santos 

 Presidente 

 Câmara Municipal de Anapu 


