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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 DECRETO 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE  
GABINETE DO PREFEITO_____________________________ 
LEI Nº 348/2020-GAB-PMC            CALÇOENE, 30 DE ABRIL DE 2020 

“Cria os cargos públicos de Agente Comunitário de Saúde e de 

Agente de Combate às Endemias para adequação à Emenda 

Constitucional n.º 051/2006 e dá outras providências.” 

A Câmara Municipal de Calçoene, Estado do Amapá, aprovou 

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Ficam criados na estrutura da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Calçoene, os cargos de Agente Comunitário de 
Saúde – ACS e de Agentes de Combate às Endemias – ACE, com 
vencimento básico, quantitativos, requisitos, atribuições e atividades 
definidas nos anexos I e II desta Lei. 

Art. 2º - O vencimento básico inicial dos cargos de Agente 
Comunitário de Saúde – ACS e de Agentes de Combate às Endemias – 
ACE não deve ser inferior ao Piso Salarial Profissional Nacional 
reajustado periodicamente por Lei Federal específica. 

Parágrafo Único: Fica assegurado o Adicional de 
Insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento 
básico dos cargos de Agente Comunitário de Saúde – ACS e de Agentes 
de Combate às Endemias – ACE. 

Art. 3º - Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de 
Combate às Endemias sujeitar-se-ão ao Regime Jurídico Estatutário e 
terão jornada diária de 8 (oito) horas e semanal de 40 (quarenta) horas. 

Parágrafo Primeiro: A jornada de trabalho de quarenta horas 
semanais deverá ser integralmente dedicada às ações e serviços de 
promoção de saúde, de vigilância epidemiológica e ambiental e de 
combate a endemias, em prol das famílias e comunidades assistidas, 
dentro dos respectivos territórios de atuação e serão distribuídas em: 

I – trinta horas semanais para as atividades externas de 
visitação domiciliar, execução de ações de campo, coleta de dados, 
orientação e mobilização da comunidade, entre outras; 

II – dez horas semanais, para atividades de planejamento e 
avaliação de ações, detalhamento das atividades, registro de dados e 
formação e aprimoramento técnico. 

 
 
 
 

 
                  • Diário Oficial do Município de Calçoene – DEOC •                 

EXPEDIENTE: O Diário Oficial poderá ser encontrado na sala d e Administração e 

planejamento da Prefeitura de Calçoene-AP. REMESSAS DE MATÉRIA: As 

matérias a serem publicadas no Diário Oficial do Município, somente serão aceitas 

se apresentadas das seguintes quesitos; das medidas: 8 cm de largura para 2 

colunas, 17 cm de largura para 1 coluna no caso de balanços, tabelas e quadros; 

dos prazos: Para serem publicadas as matérias, as mesma terão que ser entregues 

até as 13:30h do dia anterior da data de publicação ;do acesso ao Diário: você 

poderá adquirir um exemplar do Diário Oficial, na página no site: 

www.calcoene.portal.ap.gov.br ou através de documento munidos da data e número 

do Diário que deseja. RECLAMAÇÕES: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao 

Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento até 8 (oito) dias após a 

publicação. 
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Parágrafo Segundo: Enquanto não criada e aprovada a Lei do 
Plano de Cargos e Salários dos Servidores Municipais da Saúde do 
Município de Calçoene os Agentes Comunitários de Saúde – ACS e de 
Agentes de Combate às Endemias – ACE que realizaram processo 
seletivo simplificado anterior a 2006 fica garantidos por essa Lei: 

I – Diárias; 

II – Readaptação Funcional; 

III - Licença Prêmio por assiduidade, a contar de 2015; 

IV – Licença sem remuneração para tratar de interesse 
particular; 

V – Licença para o desempenho de mandato classista; 

VI – Licença por motivo de doença em pessoa da família; 

VII – Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou 
companheiro; 

VIII – Para atividade política; 

IX - para desempenho de mandato classista. 

X - para realizar aperfeiçoamento, estágio, pós-graduação e 
especialização. 

Art. 4º - A investidura nos cargos de Agente Comunitário de 
Saúde – ACS e Agente de Combate às Endemias – ACE, depende de 
aprovação prévia em concurso público ou em processo seletivo público, 
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício 
de suas atividades. 

§ 1º - O edital do processo seletivo público deverá ser 
divulgado, pelo menos uma vez e com antecedência mínima de vinte (20) 
dias da realização das provas, em jornal de circulação local e regional, na 
imprensa oficial do Município, bem como em outros meios que ampliem a 
publicidade do certame. 

§ 2º - O prazo de validade do processo seletivo será de no 
máximo dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. 

§ 3º - O edital do processo seletivo público para provimento do 
cargo de ACS – Agente Comunitário de Saúde deverá estabelecer a 
inscrição por área geográfica, previamente definida pelo Município, 
observando-se o seguinte: 

I - A classificação dos aprovados no processo seletivo público 
deverá ser feita pela área geográfica, conforme opção feita pelo candidato 
no ato da inscrição, inclusive quanto à reserva técnica; 

II - A admissão dos aprovados deverá obedecer rigorosamente 
à ordem de classificação por área. 

§ 4º - Se adotada no processo seletivo público a modalidade 
de provas e títulos, esses deverão guardar pertinência as atividades 
desempenhadas e terá caráter meramente classificatório. 

Art. 5º - Ficam dispensados de se submeter ao processo 
seletivo os ACSs e ACEs que, na data de 15.02.2006, estivessem, sob 
qualquer vínculo jurídico, desempenhando as respectivas funções, e serão 
aproveitados nos cargos correspondentes, desde que tenham sido 
contratados a partir de anterior processo de seleção pública, efetuados por 
órgãos ou entes da administração direta do Município de Calçoene. 

§ 1º - O aproveitamento de que trata este artigo somente 
será efetivado por decreto a ser baixado pelo chefe do Poder Executivo, 
após a certificação da existência de processo de seleção pública 

simplificada anterior, realizada por comissão específica e designada pelo 
Chefe do Poder Executivo local, e integrada por representantes da 
Regional da Saúde da Secretaria de Estado da Saúde da circunscrição 
do Município de Calçoene.  

§ 2º - Os servidores aproveitados na forma do caput deste 
artigo ficam dispensados de atender ao requisito de haver concluído o 
ensino fundamental na época da realização do processo seletivo 
simplificado. 

§ 3º - Dos quantitativos dos cargos criados e constantes do 
anexo 40 (quarenta) de ACS e 30 (trinta) de ACE serão providos 
mediante o aproveitamento dos profissionais, tudo na forma prevista 
neste artigo.  

Art. 5º - Aplicam-se aos ACS e ACE as demais disposições 
da EC 51/2006 e da Lei Federal n. 11.350/2006, no que couber. 

Art. 6º - No caso de haver esgotado a reserva técnica para 
o cargo de ACS em determinada área geográfica, poderá ser realizado 
o Processo Seletivo Público para a recomposição dessa reserva. 

Art. 7º - Para a cobertura das despesas decorrentes da 
execução desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos 
adicionais de natureza suplementar ou especiais no orçamento do 
município, observados os regramentos da Lei Federal n. 4.320/64, bem 
como proceder às alterações necessárias no PPA e LDO, visando a 
harmonização dessas peças legislativas. 

Art. 8º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a definir 
as áreas geográficas para atuação do ACS, observados os parâmetros 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se os dispositivos em contrário da Lei Municipal n. 195 de 27 
de fevereiro de 2012. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CALÇOENE, 
Estado do Amapá, em 30 de abril de 2020. 

 
 
 

JÚLIO CESAR BUSCARONS 
Prefeito Municipal de Calçoene 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE  
GABINETE DO PREFEITO___________________________ 
LEI Nº 349/2020-GAB-PMC       CALÇOENE, 30 DE ABRIL DE 2020 

“Autoriza a contratação temporária e por excepcional interesse 

público de servidores, aponta recursos e dá outras 

providências”. 

O Prefeito Municipal de Calçoene, Estado do Amapá, no 

uso de atribuições conferidas pelo Artigo 112 da Lei Orgânica do 

Município faz saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a contratar, pelo 

prazo de 03 (três) meses, prorrogáveis por igual período, em razão de 

excepcional interesse público, conforme preceitua o inciso IX do art. 37 

da Constituição Federal, e inciso III do art. 233 da Lei Municipal n.º 

421/02, de 10 de Julho de 2002, os servidores abaixo relacionados, com 

a respectiva carga horária, atribuições requisitos para provimento e 

padrão de vencimento conforme segue: 
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 § 1º – Cada profissional a ser contratado, desempenhará as 

atribuições nas barreiras sanitárias e nas demais ações de controle, 

monitoramento, prevenção e fiscalização de combate ao COVID-19 

coordenadas pela Vigilância Sanitária do Município de Calçoene, 

atendendo a conveniência, a necessidade ou o interesse público. 

§ 2º - Considera-se caráter emergencial, para os efeitos desta 

Lei, a falta de recursos humanos suficientes para atender às ações 

necessárias ao controle da pandemia do CORONAVÍRUS - COVID19. 

§ 3º - O valor da remuneração será de R$ 1.050,00 (mil e 

cinquenta reais), acrescido de 20% de insalubridade. 

Art. 2.º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão 

suportadas pelas dotações orçamentárias específicas existentes no 

orçamento, para cada caso específico. 

Art. 3º - Os contratos a que se refere o art. 1º serão de 

natureza administrativa, ficando assegurado aos servidores contratados os 

direitos a férias e décimo terceiro proporcional. 

Art. 4.º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra 

em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito de Calçoene, 30 de abril de 2020. 

JULIO CESAR BUSCARONS 
Prefeito Municipal de Calçoene 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE  
GABINETE DO PREFEITO_____________________________ 
LEI Nº 350/2020-GAB-PMC          CALÇOENE, 30 DE ABRIL DE 2020 

Autoriza o Poder Executivo a conceder Auxílio-Alimentação aos 
Taxistas e Mototaxistas durante a suspensão de suas atividades pelo 
Decreto Municipal n. 029/PMC como medida preventiva de combate 
ao COVID-19 no Município de Calçoene. 

O Prefeito Municipal de Calçoene, Estado do Amapá, no uso 
de atribuições conferidas pelo Artigo 112 da Lei Orgânica do Município: 

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

 Art. 1.º Fica, o Poder Executivo Municipal, autorizado a 

conceder auxílio-alimentação, de caráter indenizatório, excepcional e 

transitório, pelo prazo de 30 (trinta) dias aos taxistas e mototaxistas que 

exercem suas atividades no município de Calçoene, como medida 

preventiva de combate ao COVID-19 no Município de Calçoene. 

Art. 2.º Farão jus ao auxílio-alimentação, os taxistas e os 

mototaxistas que tenham como atividade principal o transporte de cargas 

e passageiros há mais de um ano, sendo para os primeiros o valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais) e para os segundos, o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais). 

Art. 3.º Os Taxistas que ficarem à disposição dos órgãos da 

prefeitura receberam um complemento no auxílio-alimentação de R$ 

500,00 (quinhentos reais) e 20 (vinte) litros de combustível por semana 

e ficaram em regime de sobreaviso durante o horário de expediente, que 

será das 08:00h as 18:00h. 

Art. 4.º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas 

pelas dotações próprias das ações de combate ao combate ao COVID-

19 no Município de Calçoene. 

Art. 8.º Fica autorizada a abertura de crédito especial e de 

crédito suplementar, através de Decreto Municipal, para suprir as 

despesas decorrentes desta Lei. 

Art. 9.º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a 

expedir Decreto para regulamentar a presente Lei, caso necessário. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 11.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.           

Gabinete do Prefeito de Calçoene, 30 de abril de 2020. 

JULIO CESAR BUSCARONS  
PREFEITO MUNICIPAL DE CALÇOENE 

 

 

 

MENSAGEM  

A EDUCAÇÃO MUNICIPAL  

 

Com muita satisfação o Município de Calçoene 
COMUNICA aos profissionais da educação, que mesmo nestes 
momentos difíceis que passa o mundo, a nação e o nosso município, em 
especialmente no combate ao coronavirus (Covid-19) e, com tantas 
outras dificuldades que enfrentamos em momentos de crise, a atual 
gestão não deixou de prestigiar a Educação Municipal, com a 
valorização do Piso Salarial Nacional Profissional de 2020.  

O pagamento do mês de abril, realizado no dia 
30/04/2020, foi concedido o reajuste salarial aos profissionais do 
magistério no percentual de 12,84% e aos auxiliares educacionais 
4,70%, dando assim, cumprimento a Lei Federal nº 11.738/2008. 

Por fim, cumpre informar que o Município de 
Calçoene é o primeiro município, no Estado do Amapá, a conceder o 
piso salarial aos profissionais do magistério em 2020, assim como 
também o primeiro a reformular o Plano de Carreira da Educação e um 
dos poucos municípios que têm valorizado e dado condições para o 
funcionamento do conselho do CPVPB, sabemos que os anseios da 
categoria são muitos, mais aos poucos vamos avançando na melhoria 
do ensino e da valorização da educação municipal. 

 

 
JULIO CESAR BUSCARONS  

PREFEITO MUNICIPAL DE CALÇOENE 

MENSAGEM 
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