
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 
 

ATO DA MESA Nº 109/2021 – MD/AL 

 

Dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de 

prevenção à infecção e à propagação do 

coronavírus – COVID-19 – no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará. 

 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, e;  

 

CONSIDERANDO a atualização das medidas implementadas pelo Decreto nº 800, 

de 31 de maio de 2020, republicado em 23 de abril de 2021, do Governo do Estado 

do Pará, o qual instituiu o Projeto RETOMAPARÁ, dispondo sobre a retomada 

econômica e social segura, no âmbito do Estado do Pará, em decorrência da 

pandemia do novo coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a capacidade de atendimento do sistema de saúde do Pará pelos 

indicadores atuais e o panorama de ações frente aos casos de COVID-19 no 

Estado; 

 

CONSIDERANDO que permanece a necessidade de que sejam adotadas medidas 

de prevenção à proliferação da doença, no sentido de proteger a vida de todos que 

frequentam as dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e, ao 

mesmo tempo, garantir a continuidade das atividades deste Poder Legislativo; 
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CONSIDERANDO a deliberação dos Membros deste Poder que, em reunião 

realizada em 03 de março de 2021, decidiram que a Mesa Diretora deveria adotar 

medidas privilegiando a segurança e a saúde das pessoas que trabalham ou 

frequentam as dependências da Assembleia Legislativa;  

 

CONSIDERANDO que as atividades do Poder Legislativo são essenciais para a 

Sociedade Paraense nesse momento de enfrentamento da pandemia, não podendo 

ser suspensas ou interrompidas; 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º. Este Ato estabelece regras e procedimentos que deverão ser adotados em 

razão da prevenção à infecção e à propagação da COVID-19 no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará.  

 

Art. 2º É obrigatório o uso de máscaras para todas as pessoas que frequentam 

quaisquer ambientes deste Poder Legislativo, bem como o distanciamento social de 

1,5 metros, recomendado pelo Ministério da Saúde. 

 

Art. 3º É obrigatório o uso de álcool em gel, álcool 70% ou outros produtos similares, 

bem como água e sabão, com efeito comprovado na prevenção da COVID-19, 

devendo ser disponibilizado pela administração nas áreas comuns, assim como 

pelos setores e gabinetes parlamentares nos seus respectivos espaços.  

 

Art. 4º. O funcionamento da Assembleia Legislativa será restrito e controlado, de 

acordo com as disposições seguintes: 
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§ 1º - Permanece prorrogada a suspensão do expediente na Assembleia Legislativa, 

à exceção dos serviços considerados essenciais do Poder, sendo autorizado o 

cumprimento da jornada de trabalho e a prestação de serviços com o quantitativo 

mínimo de servidores indispensável para o funcionamento das unidades 

administrativas do Poder. 

 

§ 2º Os quantitativos mínimos de servidores necessários para o funcionamento 

presencial das unidades administrativas serão definidos pelos seus respectivos 

titulares, devendo ser dada preferência ao exercício das atividades em regime 

especial de teletrabalho, em sistema de rodízio presencial e/ou flexibilização da 

carga horária, bem como observada a continuidade das demais atividades externas.  

 

§ 3º As reuniões ordinárias convocadas para os dias 4 de maio e 11 de maio do 

corrente ano serão presenciais, sem prejuízo que as atividades das Reuniões 

Plenárias, ordinárias e extraordinárias, assim como as reuniões das Comissões 

Permanentes, poderão ser realizadas de modo semipresencial ou digital, bem como 

atendidas as providências elencadas nos artigos 2º e 3º. 

 

§ 4º Durante as reuniões ordinárias presenciais ou semipresenciais referidas no 

parágrafo anterior, além dos Deputados, só será permitida a permanência de forma 

presencial no mesmo ambiente de servidores que prestem efetivo serviço vinculados 

ao evento, no quantitativo mínimo indispensável, que comparecerão sempre que 

houver necessidade relativa à realização das reuniões, sendo suspenso durante a 

vigência deste Ato o ingresso das demais pessoas referidas no art. 117, § 6°, do 

Regimento Interno. 
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§ 5º - Ficam suspensas nas dependências da Assembleia Legislativa as seguintes 

atividades: 

 

I - realização de eventos coletivos não relacionados às atividades previstas no 

parágrafo terceiro; 

 

II – realizações de Sessões Solenes, especiais e Audiências Públicas, exceto por 

meio digital ou semipresencial; 

 

III - atividades de capacitação e treinamento promovidas pela Escola do Legislativo;  

 

IV – o atendimento ao público no Centro de Atendimento ao Cidadão – CAC, do 

Poder Legislativo;  

 

V – o atendimento ao público externo do DBES – Departamento de Bem Estar 

Social. 

 

§ 6º - Fica suspensa a apresentação de requerimento para realização de Sessões 

Especiais, Solenes e audiências públicas, exceto as que possam ser realizadas na 

forma do inciso II do parágrafo anterior 

 

§ 7º - Ficam suspensos os prazos de conclusão dos trabalhos das Comissões 

Temporárias, de que trata o Art. 36 e seguintes do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa, enquanto durarem os efeitos deste Ato.  

 

§ 8º - Devido a medidas de higienização e sanitização dos prédios do Poder 

Legislativo, o horário de funcionamento do Protocolo, às sextas-feiras, se encerra às 

12:00h. 
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Art. 5º. Somente terão acesso às dependências da Assembleia Legislativa: 

Deputados, servidores da Assembleia Legislativa, profissionais de veículos de 

imprensa, autoridades públicas, assessores de órgãos públicos, estagiários e 

terceirizados que prestam serviços no âmbito da Assembleia Legislativa, desde que 

envolvidas diretamente nas atividades autorizadas, mantidas as regras de 

distanciamento social.  

 

§ 1º - Fica suspenso o acesso do público externo às dependências da Assembleia 

Legislativa, inclusive suas Sessões Plenárias, reuniões de Comissões Permanentes 

e demais eventos parlamentares.  

 

§ 2º. Em casos excepcionais, poderão ter acesso às dependências da Assembleia 

Legislativa outras pessoas não mencionadas no “caput” mediante prévia e expressa 

autorização da Presidência da Casa. 

 

§ 3º. O acesso aos gabinetes dos parlamentares de pessoas não mencionadas no 

“caput” não será permitido, exceto nos casos em que o chefe de gabinete do 

parlamentar venha à portaria e se responsabilize pela autorização de ingresso da 

pessoa no prédio, devendo acompanhar o visitante ao gabinete. 

 

§ 4º. No caso do parágrafo anterior, o acesso somente será autorizado para uma 

pessoa de cada vez. 

 

Art. 6º. Os Parlamentares, servidores e demais colaboradores com comprovação de 

infecção por COVID-19, serão afastados administrativamente por até 14 (quatorze) 

dias, prorrogáveis à critério médico.  
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§ 1º - A pessoa que se enquadrar nos termos do caput deverá comunicar 

imediatamente tal circunstância, com a respectiva comprovação à: 

 

I - Presidência, no caso de Parlamentar;  

 

II - respectiva chefia imediata, no caso de servidor e colaborador, a qual remeterá a 

documentação ao Departamento de Gestão de Pessoas, para as demais 

providências.  

 

§ 2º - Sempre que possível, o afastamento de servidores e colaboradores dar-se-á 

sob o regime de teletrabalho, cabendo a chefia imediata, a justificativa no registro de 

ponto do respectivo servidor e o acompanhamento do trabalho realizado.  

 

Art. 7º. O Departamento Administrativo deverá notificar as empresas contratadas 

para que adotem os meios necessários para o cumprimento das determinações 

consignadas no presente Ato, bem como conscientizem seus funcionários quanto 

aos riscos da COVID-19 e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência dos 

sintomas de que trata o art. 8º, sob pena de responsabilização contratual em caso 

de omissão 

 

Art. 8º. Consideram-se casos suspeitos de contaminação pelo COVID-19, para os 

fins do disposto neste Ato de Mesa, a apresentação dos seguintes sintomas, em 

conjunto ou isoladamente: febre, tosse, dificuldade para respirar, produção de 

escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, 

coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, perda de paladar ou olfato, 

batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia.  
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Art. 9º. Mesmo que não apresentem os sintomas que trata o art. 8º poderão exercer 

suas atividades por teletrabalho, os parlamentares e servidores que:  

 

I – tenham 60 (sessenta) anos ou mais; 

 

II – tenham doenças respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares, câncer, 

diabetes, hipertensão ou com imunodeficiências, comprovadas por atestado médico 

devidamente convalidado pelo Departamento de Bem Estar Social – DBES, que 

durante o prazo previsto no art. 13, funcionará internamente;  

 

Art. 10. Serão adotadas as seguintes medidas internas:  

 

I – reforçar a limpeza e a desinfecção das dependências da Assembleia Legislativa, 

especialmente banheiros, elevadores e dispositivos de uso coletivo;  

 

II – instalar dispensadores de álcool gel nas áreas de circulação da Casa para 

higienização regular das mãos, nos termos do Art. 3º;  

 

III – Obrigação de utilização de máscaras a todas as pessoas que adentrarem o 

prédio da ALEPA, nos termos do Art. 2º; 

 

IV – Exigência, simultânea, de no máximo 10 (dez) pessoas por ambiente com 

distanciamento mínimo de 1,5m;  

 

V – Caso o ambiente não permita o cumprimento concomitante das exigências do 

inciso anterior, a chefia imediata deverá adotar sistema de revezamento entre os 

servidores. 
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Art. 11. A Mesa Diretora poderá, se necessário, implementar outras medidas 

administrativas necessárias ao complemento deste Ato de Mesa, bem como, dentro 

de suas atribuições regimentais, alterar ou modificar qualquer disposição do 

presente Ato.  

 

Art. 12.  Ficam suspensos os efeitos do Art. 2º do Ato da Mesa Nº 48/2020, devendo 

a frequência ser aferida por outro meio.  

 

Art. 13. Ficam revogados os Atos da Mesa Nº 124/2020, 152/2020, 160/2020 e 

187/2020, 068/2021, 080/2021 e 088/2021. 

  

Art. 14. Este Ato de Mesa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir do dia 28 de abril de 2021. 

 
 
 
 
 

Deputado FRANCISCO MELO (CHICÃO) 

Presidente 

 

 

 

 

Deputada PROFESSORA NILSE                            Deputada DILVANDA FARO 

          1ª Secretária                                                               2ª Secretária 

 


