
  
Governo do Estado do Amapá 

Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS 

Rua Rio Vila Nova, nº 06, Centro – Macapá-AP     Email: sims@sims.ap.gov.br 

 PORTARIA Nº 146, DE 01 DE JULHO DE 2020. 

 

Altera a Portaria nº 138/2020-SIMS de 12 de Junho 

de 2020 aos termos do Decreto Governamental nº 

2027 de 30 de junho de 2020, conforme descrições 

que segue. 

 

 

  A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso 

das suas atribuições que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 20 de janeiro de 2004, no seu art. 

87, em consonância com o art.8º, inc. XII do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro de 2005, tendo em 

vista o contido no Decreto Estadualnº1375 de 17 de Março de 2020. 

 

 CONSIDERANDO o Decreto nº 2027 de 30 de junho de 2020 que em razão do Parecer 

Técnico-Científico nº 13/20, de 30 de junho de 2020, do Centro de Operações de Emergência em 

Saúde Pública – COESP, prorroga e altera o Decreto 1.497, de 03 de abril de 2020, alterado pelos 

Decretos nºs 1.539, de 18 de abril de 2020; 1.616, de 03 de maio de 2020; 1.726, de 15 de maio de 

2020; 1.782, de 28 de maio de 2020; 1809, de 02 de junho de 2020 e 1878 de 12 de junho de 2020, 

para manter a quarentena e estabelecer critérios de retomada responsável e gradual das atividades 

econômicas e sociais, obedecendo à realidade epidemiológica e a rede assistencial dos Municípios e 

do Estado do Amapá, reforçando a continuidade do enfrentamento ao novo Coronavírus COVID-19, 

e adota outras providências.: 

 

 RESOLVE: 

 

 Art. 1º – O Art. 1º , Art. 2º – I e Art. 9º da Portaria nº 138/2020-SIMS de 12 de junho de 

2020 passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º Ficam suspensas, a contar de 01 de julho de 2020 até a data de 15 de 

julho de 2020, o atendimento presencial em todas as unidades da Secretaria de 

Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, ressalvados os casos urgentes, 

conforme os termos previstos no Art. 11, II do Decreto nº 1414 de 20 de março 

de 2020, respeitando as medidas de proteção e enfrentamento a Pandemia do 

Novo Coronavírus – COVID-19” 
[...] 

 

“Art. 2º – […] 
I – Continuam os outros setores da Secretaria e os Conselhos Estaduais de 

Direitos ligados à SIMS, a contar de 01 de julho de 2020 até a data de 15 de 

julho de 2020 em regime de TELETRABALHO, durante o horário de expediente 

que cumprem normalmente na Secretaria, bem como em regime integral de 

SOBREAVISO, com exceção da ILPI Abrigo São José que deverá atuar 

momentaneamente em regime de contingência integral, permanecendo os serviços 

dos profissionais essenciais a guarda e saúde dos Idosos.” 
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“Art. 9º Continuam proibidos, a contar de 01 de julho de 2020 até a data de 15 

de julho de 2020, todos os eventos institucionais da SIMS, dos Conselhos 

Estaduais de Direitos ligados à SIMS e seus centros descentralizados, que ensejem 

aglomeração;” 

 

 

 Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a 

contra da data de 01 de julho de 2020.  

 

 

Macapá, 01 de julho de 2020. 
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