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SÚMARIO 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 DECRETOS  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 

GABINETE DO PREFEITO____________________________________ 
DECRETO Nº 044/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020 

 

Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 
novo Coronavírus (COVID-19) considerando a classificação de 
pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no âmbito do 
Poder Executivo Municipal de Calçoene/AP. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CALÇOENE, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 133, incisos III e V, da Lei 
Orgânica Municipal, por força do contido na Lei Federal nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020 e na Portaria interministerial n° 356, de 11 de março 
de 2020, 

 

CONSIDERANDO que no dia 30 de janeiro de 2020, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou emergência de Saúde 
Publica de Importância Internacional (ESPII); 

CONSIDERANDO que no dia 03 de fevereiro de 2020, foi 
declarado Emergência em Saúde Publica Nacional (ESPIN) em 
decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a classificação de Pandemia pela 
Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, pelo novo 
Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que a Pandemia não é apenas uma crise de 
saúde pública, mas significa o risco potencial de a doença infecciosa 
atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais 
que já tenham sido identificadas como de transmissão interna, e, por 
afetar diferentes setores, exige esforços conjuntos da sociedade; 

CONSIDERANDO que o COVID-19 tem taxa de mortalidade 
que se eleva entre idosos e pessoas com doenças crônicas; 

CONSIDERANDO que o Município de Calçoene encontra-se na 
faixa de fronteira com os países do Platô das Guianas; 

CONSIDERANDO os casos suspeitos do novo Coronavírus 
(COVID-19) notificados no Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO que a situação demanda urgente emprego 
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 
agravos à saúde publica, a fim de evitar a disseminação do novo 
Coronavírus no Município de Calçoene; 

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ações urgentes de 
prevenção e acompanhamentos preventivos e repressivos de situação da 
Pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do 
Município de Calçoene; 

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de 
infecção e transmissão local e preservar a saúde de membros, servidores, 
estagiários, terceirizados e servidores públicos em geral; 

CONSIDERANDO a necessidade de organizar os trabalhos no 
âmbito interno da Administração Publica Municipal Direta e Indireta do 
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estagiários, terceirizados e servidores públicos em geral; 

CONSIDERANDO a necessidade de organizar os trabalhos no 
âmbito interno da Administração Publica Municipal Direta e Indireta do 
Município de Calçoene, para estabelecer normas de comportamento a 
serem adotada por todos os servidores. 

 

D E C R E T A:  

 

Art. 1º Qualquer membro, servidor e colaboradores (estagiários 
ou aprendizes) que apresentar febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, 
dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração e/ou dificuldade para 
respirar) passa a ser considerado um caso suspeito do novo Coronavírus 
(COVID-19). 

Art. 2º Os órgãos e as entidades da Administração Pública 
Municipal direta e indireta deverão adotar, para fins de prevenção da 
transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus), as medidas determinadas 
neste Decreto. 

Art. 3º Ficam suspensas, pelo prazo de 30 (trinta) dias:  

I – as atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos 
coletivos realizados pelos órgãos ou entidades da Administração Pública 
Municipal direta e indireta que impliquem a aglomeração de pessoas; e  

II – a participação de agentes públicos em eventos fora do 
município, viagens internacionais e interestaduais à serviço.  

Parágrafo único. Eventuais exceções à norma de que trata o 
“caput” deste artigo deverão ser avaliadas e autorizadas pelo Gabinete do 
Prefeito Municipal - GAPRE. 

Art. 4º Os agentes públicos que estiverem afastados deverão, 
antes de retornar ao trabalho, informar à chefia imediata o local visitado, 
apresentando documentos comprobatórios da viagem. 

Parágrafo único. Os agentes públicos que tiveram contato ou 
convívio direto com caso suspeito ou confirmado de COVID-19 (novo 
Coronavírus) também devem informar o fato à chefia imediata. 

Art. 5º Aos agentes públicos que tenham regressado nos últimos 
5 (cinco) dias, ou que venham a regressar, durante a vigência deste 
Decreto, de países ou regiões nacionais em que há transmissão 
comunitária do vírus da COVID-19, conforme boletim epidemiológico da 
Secretaria Estadual da Saúde, bem como aqueles que tenham contato ou 
convívio direto com caso suspeito ou confirmado, inclusive a circunstância 
de ter tido algum sintoma de dor no corpo, febre, coriza, tosse e/ou 
dificuldade respiratória, deverão ser aplicadas as seguintes medidas: 

I – os que apresentem sintomas (sintomáticos) de contaminação 
pelo COVID-19 deverão ser afastados do trabalho, sem prejuízo de sua 
remuneração, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias ou conforme 
determinação médica; e  

II – os que não apresentem sintomas (assintomáticos) de 
contaminação pelo COVID-19 deverão desempenhar, em domicílio, em 
regime excepcional de teletrabalho, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, a 
contar do retorno ao Estado, as funções determinadas pela chefia 
imediata, respeitadas as atribuições do cargo ou do emprego, vedada a 
sua participação em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no 
âmbito da repartição pública. 

Parágrafo único. A efetividade do servidor ou do empregado 
público a que tenha sido aplicado o regime de trabalho de que trata o inciso 
II, do “caput” deste artigo dependerá do cumprimento das metas e dos 
níveis de produtividade estabelecidos pela chefia imediata, com a 
chancela do Secretário da Pasta ou dirigente máximo da entidade. 

Art. 6° Os agentes públicos que possuam mais de 60 (sessenta) 
anos de idade, portadores de doenças crônicas, diabetes, 
imunodeprimidos, gestantes ou que apresentem qualquer quadro de 
saúde definido pelo Ministério da Saúde como grupo de risco para os fins 
deste Decreto, poderão laborar através do sistema de teletrabalho, desde 
que haja compatibilidade para tanto ou deverão ser readequados para que 
suas funções sejam realizadas com o menor contato possível com o 
público, conforme deliberação da chefia imediata ou do dirigente máximo 
da entidade. 

Parágrafo único. O “caput” deste artigo não se aplica aos 
servidores da saúde. 

Art. 7º Fica vedada, pelo prazo de 14 (quatorze) dias ou 
enquanto permanecerem os sintomas, a participação em reuniões 

presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repartição pública a 
todo e qualquer agente público, que:  

I - tenha regressado, nos últimos 05 (cinco) dias, ou que venha 
a regressar, durante a vigência deste Decreto, de países ou regiões 
nacionais em que há transmissão comunitária do vírus da COVID-19, 
conforme boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde; ou  

II – apresente sintomas de contaminação pelo COVID-19.  

§ 1º O Secretário da Pasta ou o dirigente máximo da entidade 
deverá adotar as providências necessárias para que os agentes de que 
trata o “caput” deste artigo informem, antes de retornar ao trabalho, os 
países ou regiões nacionais visitadas, apresentando documentos 
comprobatórios da viagem.  

§ 2º O Secretário, Dirigente de Órgão ou Entidade deverá 
impedir que os agentes públicos que apresentem sintomas de 
contaminação pelo COVID-19 participem de reuniões presenciais ou 
realizem tarefas no âmbito da repartição pública.  

Art. 8º Os gestores dos contratos de prestação de serviço 
deverão notificar as empresas contratadas para que, sob pena de 
responsabilização contratual em caso de omissão:  

I - adotem todos os meios necessários para o cumprimento 
das determinações constantes deste Decreto; e  

II - conscientizem seus funcionários quanto aos riscos do 
COVID-19 e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência dos 
sintomas de que trata o art. 7º.  

Art. 9° Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação 
de preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar arbitrariamente 
os preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do 
COVID-19, na forma do inciso III, do art. 36, da Lei Federal n° 12.529, 
de 30 de novembro de 2011, e do inciso II, do art. 2° do Decreto Federal 
n° 52.025, de 20 de maio de 1963, sujeitando-se às penalidades 
previstas em ambos os normativos. 

Art. 10 FICAM SUSPENSAS, a partir do dia 18 de março de 
2020, as atividades letivas de toda a Rede Pública e Particular de Ensino 
do Município de Calçoene, pelo prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser 
prorrogado, conforme orientações da Secretaria Municipal de Saúde, do 
Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COESP) no 
âmbito do Município de Calçoene, do Comitê Estadual de Enfrentamento 
e Resposta Rápida ao Coronavírus (CONVID-19). 

Art. 11 Os Órgãos ou entes Públicos com grande circulação 
de pessoas deverão adotar medidas necessárias à redução de 
aglomerações da população assistida, como:  

I – fixação de número de servidores em serviços;  

II – interrupção ou limitação de atendimento à determinada 
atividades;  

III – delimitação de atividades nas quais o atendimento não 
sofrerá interrupção;  

IV – redução de horário de atendimento.  

Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no “caput”, 
o Chefe ou dirigente máximo do Órgão ou ente Público fixará em local 
próprio, as instruções quanto ao objeto deste Decreto, devendo, 
inicialmente, estipular serviço de triagem ou outros que permitam o 
cumprimento das medidas ora estabelecidas.  

Art. 12 Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação 
deste Decreto serão definidos pelo Prefeito Municipal.  

Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

JÚLIO CÉSAR BUSCARONS 
PREFEITO MUNICIPAL  DE CALÇOENE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 

GABINETE DO PREFEITO____________________________________ 
DECRETO Nº045/2020 – GAB/PMC DE 18 DE MARÇO DE 2020  
 
Institui no âmbito do Município de Calçoene o Centro de Operações 
de Emergências em Saúde Pública (COESP) em virtude do risco de 
epidemia causado pelo Coronavírus (Covid-19), para o fim que 
específica e dá outras providências.  
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CALÇOENE, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 133 e seguintes da Lei Orgânica Municipal,  
D E C R E T A:  
 
Art. 1º. Fica instituído o Centro de Operações de Emergências em Saúde 
Pública (COESP) no âmbito do Município de Calçoene, que funcionará no 
Prédio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), com a finalidade 
(objetivo) de coordenar, gerenciar e controlar as ações emergenciais de 
mobilização, prevenção, mitigação, preparação e combate ao risco de 
epidemia por Coronavírus (Covid-19), exercendo as seguintes atribuições:  
 
I – Definir diretrizes para implementação, intensificação e mobilização para 
colocar em prática o Plano de contingência para o novo Coronavírus 
(Covid-19) em todo o território municipal, além de consolidar e divulgar 
informações sobre a medidas preventivas para evitar notícias falsas, bem 
como das ações e resultados para a população;  
 
II – Apoiar e acompanhar os demais órgãos públicos municipais nas ações 
de emergências de prevenção, mitigação, preparação e resposta ao 
Coronavírus;  
 
III – Monitorar os procedimentos e ações adotados por órgãos públicos, 
privados e sociedade, visando promover a melhoria das sadias condições 
de vida da população;  
 
IV – Executar o plano de contingência e implementar o conjunto de ações 
estratégicas, programáticas e pragmáticas, articuladas e localizadas, 
elaboradas com a participação da União, Estado, Município e da 
Sociedade Civil organizada, para prevenção, mitigação, preparação e 
recuperação das áreas afetadas pelo evento; PREFEITO 
 
V – Implantar Programa de Monitoramento, com vistas a controlar, 
fiscalizar e acompanhar os resultados das ações propostas para a gestão 
dos diversos setores que participam das ações;  
 
VI – Colaborar com as informações coletada em estudos, com 
fundamentação cientifica, para a correta compreensão do referido 
fenômeno, incluindo as causas da propagação, consequências e outros 
desdobramentos específicos da nossa região;  
 
VII – Fomentar o uso adequado dos recursos, garantindo os princípios da 
administração pública da eficácia e da eficiência;  
 
VIII – Delimitar as áreas mais suscetíveis e de prioridade de atuação, para 
fomentar a segurança global da população em risco;  
 
IX – Integrar a comunidade local nas delimitações das ações 
implementadas;  
 
X – Convocar seus membros e os demais órgãos e entidades da 
administração para reuniões;  
 

Art. 2º. O Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública será 
composto por representante titular e suplente dos seguintes órgãos:  
I – Gabinete do Prefeito;  
II – Procuradoria Geral do Município;  
III – Secretaria Municipal da Saúde;  
IV – Departamento de Atenção Básica, Vigilância em Saúde e Assistência 
Farmacêutica;  
V – Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social;  
VI – Secretaria Municipal de Administração;  
VII – Secretaria Municipal da Fazenda;  
VIII - Assessoria de Comunicação;  
 
§1º. O Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública poderá 
convidar representantes do Poder legislativo e Judiciário, bem como os 
órgãos da administração federal, estadual e de entidades privadas, 
inclusive organizações não governamentais, para a cooperação técnica e 
o acompanhamento dos trabalhos;  
 
 
 

§2º. A coordenação do COESP será exercida pelo titular da Secretaria 
Municipal de Saúde e a subcoordenação a cargo do   Departmento de 
Atenção Básica, Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica. 
  

§3º. Os membros do COESP serão os respectivos Gestores ou 
representantes indicados antecipadamente por este, que exerceram 
poder decisório nas reuniões do centro;  
§4º. Os membros do COESP não serão remunerados, sendo seu 
exercício considerado relevante para o serviço público. 
  
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
viger enquanto perdurar a Situação de Emergência. 
  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CALÇOENE EM 18 DE 
MARÇO DE 2020.  
 

JULIO CESAR BUSCARONS 
PREFEITO MUNICIPAL DE CALÇOENE 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 

GABINETE DO PREFEITO_________________________________ 
DECRETO Nº 046/2020 – GAB/PMC DE 18 DE MARÇO DE 2020  
 
Decretação da situação anormal caracterizada como Situação de 
Emergência em todo Município de Calçoene, visando à prevenção, 
mitigação, preparação e resposta ao risco de Desastre Natural – 
Biológico - Epidemia – Doença infecciosa viral causada pelo novo 
Coronavírus - COVID-19, com Codificação COBRADE nº 1.5.1.1.0 e 
dá outras providências.  
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CALÇOENE, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 133 e seguintes da Lei Orgânica Municipal, 
c/c com os Incisos I, II, VI, VIII, IX, XII, e XIV do Art. 8º da Lei Federal nº 
12.608 de 10/04/2012 que institui a Política Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – PNPDC e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – SINPDEC e ainda o constante na Lei 8.080 de 19 de 
setembro de 1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providencias, e  
 
Considerando a identificação, em dezembro de 2019, de um novo 
agente Etiológico denominado Coronavírus (Covid-19) que encontra-se 
causando surtos de doença respiratória em diversos países, já sendo 
considerado pela Organização Mundial de Saúde – OMS uma pandemia; 
  
Considerando que o novo Coronavírus (Covid-19) é altamente 
patogênico e responsável por causar síndrome respiratória em 
humanos, eventualmente leva a infecções graves em grupos de risco, 
em pacientes imunodeprimidos e imunossuprimidos bem como afetar 
especialmente idosos, pacientes com comorbidades;  
 
Considerando que o espectro clínico da infecção humana pelo novo 
coronavírus (Covid-19) não está descrito completamente, bem como não 
se sabe o padrão de letalidade, mortalidade, infectividade e 
transmissibilidade, inclusive seu comportamento na região de clima da 
região amazônica; 
 
Considerando que por ser um vírus novo a suscetibilidade é geral e na 
população a disseminação geralmente ocorre após contatos próximos, 
sendo particularmente vulneráveis os profissionais de saúde que 
prestam assistência a esses pacientes;  
 
Considerando que até o momento ainda não há vacina ou medicamento 
específico para o tratamento da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (Covid-19), e que medidas de suporte devem ser 
implementadas, além de levar em consideração os demais diagnósticos 
diferenciais pertinentes e o adequado manejo clínico;  
 
Considerando que o Estado possui fronteiras estaduais e internacionais 
com países que possuem casos suspeitos e o fluxo aéreo de 
profissionais de estados com casos confirmados de coronavirus;  
 
Considerando que o atendimento novo Coronavírus (Covid-19), nos 
casos de agravamento requer a implementação de medidas de suporte 
especializada e diferenciadas e de custo elevando;  
 
Considerando que as medidas preventivas e mitigativas do novo 
Coronavírus (Covid-19), perpassam por ações que envolve modificação 
na cultura do povo amazônico, o que torna ainda mais difícil implementa-
las na rapidez necessária do atual cenário;  
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Considerando que as medidas de controle necessitam quarentena e 
distanciamento social, bem como, proibição de concentração de 
públicos, ações estas que trazem danos e prejuízos à economia ainda 
fragilizada pela crise econômica que afetou todo o Brasil;  
 
Considerando que esta ameaça à população surgiu após o 
planejamento financeiro e orçamentário do Município de Calçoene para 
o ano de 2020, com isso os gastos e custos da área da saúde, não 
previram o aumento de demanda relacionados a uma possível epidemia 
de um novo patógeno; 
  
Considerando que o quadro epidemiológico é grave, exige o 
enfrentamento nos Distritos na execução das ações de controle que 
podem enfrentar dificuldades, justificando a necessidade urgente de 
apoio do Município, na execução das ações preventivas;  
 
Considerando o art. 11, inciso II, da Portaria nº 1.378/2013, do 
Ministério da Saúde, a qual aduz sobre a execução das ações de 
Vigilância pelo Município, de forma complementar à atuação do Estado; 
 
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de 
janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (Covid-19);  
 
Considerando a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-
19) e a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020 que regulamenta a 
operacionalização da referida lei;  
 
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, 
que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 
(Covid-19);  
 
Considerando que a atual conjuntura impõe ao Poder Executivo do 
Município de Calçoene a adoção de medidas sanitárias urgentes com 
vista a garantir o restabelecimento das sadias condições de vida da 
população, bem como assegurar o fundamento constitucional da 
dignidade da pessoa humana;  
 
Considerando que a incidência do novo Coronavírus (Covid-19) nas 
comunidades e Distritos promoverá modificação na rotina da 
comunidade, do comércio, dos órgãos públicos municipais e estaduais 
e, principalmente, dos cidadãos acometidos e dos serviços públicos 
essenciais ofertados pelo Estado;  
 
Considerando que o impacto financeiro deste evento também influencia 
na situação econômica pública e privada do Município e, de forma 
imediata o poder público tem o dever constitucional de amparar os 
acometidos pelo Coronavírus (Covid-19);  
 
Considerando que a ocorrência do novo Coronavírus (Covid-19) 
importa na disponibilidade direta, de urgência e emergência no 
atendimento aos acometidos, com medicamentos, e atendimento clínico, 
psicológico e social;  
 
Considerando a necessidade do poder público municipal de tomar 
medidas emergenciais de prevenção, mitigação, preparação e resposta 
em proporções não previstas no seu planejamento anual e plurianual, 
que podem comprometer ações futuras em todos os setores; 
 
Considerando a necessidade de estabelecer uma situação jurídica 
especial, que permita que os órgãos da Administração Pública Municipal 
realizem ações emergenciais de prevenção, mitigação, preparação e 
resposta visando o atendimento às necessidades temporárias de 
excepcional interesse público, bem como ações para minimizar os danos 
e agravos à população e a economia do Estado;  
 
Considerando as atribuições da vigilância epidemiológica conforme Lei 
nº 8.080 de 1990, que se propõem a detecção, prevenção, 
recomendação e adoção das medidas de prevenção e controle das 
doenças e dos agravos de saúde de interesses individuais ou coletivos;  
Considerando o princípio da Legalidade, da Moralidade, da 
Impessoalidade e Eficiência que deve nortear a Administração Pública 
em sua função institucional;  
 
Considerando que o Parecer Técnico nº 004/2020 da Coordenadoria 
Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEDEC que relatou o risco da 
ocorrência de um desastre em virtude do novo Coronavírus - Covid-19, 

sendo favorável à DECRETAÇÃO de Situação de Emergência no âmbito 
Estadual;  
 
Considerando as inserções de notificações epidemiológicos no Sistema 
FormSUS, referentes aos casos suspeitos de infecção por Coronavírus 
- Covid-19, no Estado do Amapá;  
 
Considerando a expedição do Boletim Epidemiológico volume I, n° 1 
Cievs-Devs-SVS, que versa sobre a Emergência em Saúde Pública de 
Interesse Nacional e Internacional; e  
 
Considerando por fim, que tal conjuntura impõe à Prefeitura Municipal 
de Calçoene a adoção de medidas urgentes e extraordinárias,  
 
D E C R E T A :  
 
Art. 1º Fica Decretada a situação anormal caracterizada como Situação 
de Emergência em todo o território do Município de Calçoene, visando à 
prevenção, mitigação, preparação e resposta ao risco de um Desastre 
Natural – Biológico - Epidemias – Doenças infecciosas virais causada 
pelo novo Coronavírus - Covid-19 – COBRADE 1.5.1.1.0..  
 
Art. 2º Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para 
atuarem sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde–SEMSA, 
nas ações de prevenção, mitigação, preparação e resposta, a fim de 
evitar o desastre ou minimizar seus efeitos sobre a população. 
  
Art. 3º Fica autorizada a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA a 
promover e organizar ações no sentido de facilitar a integração e 
envolvimento da comunidade e os agentes públicos, visando a educação 
e sensibilização da população em risco de ser afetada pelo desastre. 
  
Art. 4º Com base no artigo 4º, da Lei n.º 13.979, de 06.022020 e no 
inciso IV, do artigo 24, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, sem prejuízo das 
restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam 
dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários 
às atividades de prevenção, mitigação, preparação e resposta a 
propagação do Coronavírus - Covid-19, de prestação de serviços e de 
obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, 
desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta 
dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do 
desastre, vedada a prorrogação dos contratos.  
 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CALÇOENE EM 18 DE 
MARÇO DE 2020.  
 

JULIO CESAR BUSCARONS 
PREFEITO MUNICIPAL DE CALÇOENE 

 
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
GABINETE DA SECRETARIA_________________________________ 
PORTARIA N° 013/2020 - SEMEC 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA no uso de 
suas atribuições conferidas pelo Decreto n° 014/2020, de 03 de fevereiro 
de 2020, 

- Considerando a Lei n° 9394/96 que instituiu as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; 

- Considerando a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-
19) e a Portaria n° 356, de 11 de março de 2020 que regulamenta a 
operacionalização da referida lei; 

- Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, 
que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 
(COVID-19); 

- Considerando o Decreto n° 1375, que decretou Situação de 
Emergência em todo território do Estado do Amapá, visando à 
prevenção, mitigação, preparação e resposta ao risco de Desastre 

SEMEC/PORTARIA 
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Natural - Biológico - Epidemia - Doença infecciosa viral causada pelo 
novo Coronavírus - COVID-19; 

- Considerando o Decreto n° 044/2020 - PMC, Dispõe sobre medidas 
temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID- 19) 
no âmbito do Poder Executivo do Município de Calçoene; 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Ficam definidas as diretrizes que deverão ser adotadas 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, para 
cumprimento das medidas determinadas pela Prefeitura Municipal de 
Calçoene de enfrentamento ao risco de epidemia causado pelo 
Coronavírus (Covid- 19); 

Art. 2° Fica determinado que durante os 15 dias de suspensão 
das aulas, a organização das atividades administrativas da SEMEC se 
dará por escala, dividindo-se por turnos duas equipes, recomendando-se 
a liberação dos servidores enquadrados no grupo de risco, conforme o 
Decreto n° 044/2020 - PMC. 

Parágrafo único: Os chefes imediatos serão responsáveis pela 
organização de escala e divisão dos trabalhos no sentido de garantir o 
pleno funcionamento das atividades técnico-administrativa da secretaria. 

Art. 3° Fica determinado às escolas, a redução do horário de 
atendimento das secretarias escolares, que será das 8h às 12h, 
obedecendo os protocolos de cuidados básicos de prevenção, 
principalmente a recomendação de liberação dos servidores enquadrados 
nos grupos de risco, conforme o Decreto n° 044/2020 - PMC. 

Parágrafo único: Para organização das atividades 
administrativas das escolas, o gestor escolar deverá alocar minimamente 
os servidores para assegurar somente as atividades essenciais. 

Art. 4° Ficam suspensas pelo prazo de 30 (trinta) dias: 

I - As atividades e/ou reuniões técnicas e eventos de capacitação 
e formação continuada que ensejam em aglomeração de pessoas; 

II - Os atendimentos especializados de baixa complexidade; 

III - Todos os projetos que ensejem em aglomeração; 

Art. 5º A suspensão das aulas não será caracterizada como 
antecipação de férias, mas sim, medida cautelar de auto isolamento, 
conforme já orientado, que deverá ser obedecido por parte dos alunos e 
profissionais da educação. 

Parágrafo Primeiro: As medidas de reorganização do 
calendário escolar de 2020 serão direcionadas oportunamente pela 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC. 

Parágrafo Segundo: Não haverá prejuízo de remuneração aos 
profissionais da educação que estarão ausentes das unidades escolares 
durante o período de suspensão das aulas. 

Parágrafo Terceiro: Para o preenchimento de Frequência dos 
profissionais da educação, os gestores escolares/chefes imediatos 
deverão dispensar assinatura no período de suspensão das aulas, fazendo 
alusão ao Decreto n° 044/2020 - PMC. 

Art 8° Para cumprimento do Decreto n° 044/2020 - PMC, os 
servidores que estiverem afastados deverão, antes de retornar ao 
trabalho, informar o local visitado, se tiveram contato ou convívio direto 
com caso suspeito ou confirmado de COVID-19, para à chefia imediata. 

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Município de Calçoene/AP. 

 

Calçoene, 17 de março de 2020. 

RENILCE FRANÇA PEREIRA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DECRETO .Nº 014/2020-GAB/PMC 
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PUBLICIDADE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil 

e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida 

Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasilv 

Arquivo Assinado Digitalmente por MUNICÍPIO DE CALÇOENE.  

A Prefeitura Municipal de Calçoene da garantia da autenticidade deste 

documento, desde que visualizado através de  

https://calcoene.portal.ap.gov.br/diarios no link Diário Oficial. 
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