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ESTADO DE MATO GROSSO 
CÂMARA MUNICIPAL DE DOM AQUINO 

PALÁCIO VEREADOR ELCIO LOPES 

Portaria n.º 012/2021    Dom Aquino/MT, em 04 de maio de 2021. 
 
 

Revoga as Portarias n.º 007 e 008/2021 de 

12/04/2021 e define novas regras como medida 

preventiva à propagação do COVID-19 e dá outras 

providências. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOM AQUINO, estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições regimentais previstas em Lei; 

CONSIDERANDO suas atribuições legais previstas no artigo 74 da Lei Orgânica 

Municipal; 

CONSIDERANDO a redução do aumento dos casos de COVID19, no Estado e em nosso 

Município; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Revogar as Portarias n.º 007 e  008/2021, retornando as atividades 

normalmente. 

Parágrafo Único - É obrigatório o uso de máscara dentro do prédio da Câmara Municipal 

de Dom Aquino. 

Art. 2º - Nas sessões ordinárias e extraordinárias realizadas pela Câmara Municipal de 

Dom Aquino, serão admitidas a presença de pessoas em Plenário, para assisti-las, sendo 

obrigatório o uso de máscara e o distanciamento demarcado nas cadeiras do plenário, 

tendo com a finalidade de evitar aglomerações que possam facilitar a propagação do 

COVID-19. 

Art. 3° - Fica(m) suspenso(as): 

I – As atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos coletivos realizados pela 

Câmara Municipal de Dom Aquino que impliquem a aglomeração de pessoas; 

II – A participação de servidores em eventos, salvo com autorização expressa do 

Presidente da Câmara Municipal de Dom Aquino. 
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Art. 4° - O servidor com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus, conforme 

protocolo estabelecido pela autoridade sanitária, deverá comunicar o fato a Presidente da 

Câmara Municipal de Dom Aquino. 

§ 1º - Na hipótese prevista no caput, o servidor deverá procurar a unidade de pronto 

atendimento de Saúde para seguir o protocolo recomendado pela unidade. 

§ 2º - Em caso de isolamento o mesmo deverá encaminhar o atestado médico ao setor 

Contábil, e, só retornará ao serviço após o retorno Médico que constatará a aptidão para 

retorno, seja por realização de novo teste ou apresentação de declaração. 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 Gabinete da Presidência em 10 de maio de 2.021. 
 

 
 
 
 

MARIA DE SOUZA OLIVEIRA 
Presidente 

Certifico para todos os fins de direito e efeitos 
que a presente Portaria foi publicada na data  
_____/_____/2021. 
 

Dom Aquino - MT, ___ de _____ de 2021 
 

_________________________ 

Lourival Soares de Oliveira Filho 
Técnico Legislativo 
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