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PORTARIA Nº 271/2020, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020

Prorroga e Altera a Portaria nº 218/2020-SIMS, alterada
pelas Portarias nº 268/2020 de 04/11/2020; 270/2020 de
11/11/2020,  que  Institui  o  Plano  de  Retomada
Responsável  e  Gradual  das  Atividades  no  âmbito  da
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social –
SIMS,  com  segurança  à  saúde  e  à  vida  dos  públicos
interno e externo, prevenindo o contágio da COVID-19,
objetivando a contenção do avanço da Pandemia do Novo
Coronavírus – COVID-19 e dá outras providências

 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 Estadual nº 1375 de 17 de Março de 2020.

CONSIDERANDO que esta Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social –
SIMS compõe o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública – COESP, nos termos
do Art. 2º do Decreto nº 1376 de 17 de março de 2020 que institui no âmbito do Estado do
Amapá o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COESP) em virtude do risco
de epidemia causado pelo Coronavírus (COVID-19).

CONSIDERANDO o Decreto nº  3915 de 17 de novembro de 2020  que dispõe sobre
novas  restrições  de  aglomeração  de  pessoas  de  forma mais  rígida  temporariamente,  com a
finalidade de reduzir os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19) e adota outras
providências.

CONSIDERANDO a  Portaria  nº 218/2020-SIMS que Institui  o Plano de Retomada
Responsável  e  Gradual  das  Atividades  no  âmbito  da  Secretaria  de  Estado  da  Inclusão  e
Mobilização Social – SIMS, com segurança à saúde e à vida dos públicos interno e externo,
prevenindo o contágio da COVID-19.

CONSIDERANDO o  Decreto  nº  3851 de  06  de  novembro  de  2020 que  decreta  a
situação  anormal  caracterizada  como Situação  de  Emergência  na  área  afetada  por  desastre
classificado como Natural, Desastre relacionado a tempestade com intensa atividade elétrica no
interior das nuvens, com o grande desenvolvimento vertical – COBRADE Nº 1.3.2.1.2

CONSIDERANDO o Cronograma de rodízio de energia e instabilidade energética nos
13 municípios do Estado do Amapá, face ao apagão causado por um incêndio na subestação da
empresa Isolux, que faz a conexão da rede local ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

CONSIDERANDO que a missão da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização
Social  –  SIMS, é  formular,  planejar,  coordenar  e  executar  as  Políticas de Assistência e  de
Proteção Social, bem como desenvolver e fortalecer as organizações sociais, visando assegurar
os direitos das pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.
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CONSIDERANDO o Código de Ética do/a Assistente Social que baliza as ações da
categoria profissional, em seu Artigo 3º, d, afirma que é dever do/a Assistente Social, na relação
com a população usuária,  “participar de programas de socorro à população em situação de
calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades”. A defesa dos
Direitos Humanos é uma das prescrições constitutivas dos princípios fundamentais do Código
de Ética.

RESOLVE:

Art.  1º –  Prorroga e Altera a Portaria nº 218/2020-SIMS, alterada pelas Portarias nº
268/2020 de  04/11/2020;  270/2020 de  11/11/2020,  passando  a  vigorar  com a  alteração  do
Artigo 3º e inclusão do Inciso I.

“Art. 3º Ficam suspensas as atividades presenciais em todas as unidades da Secretaria
de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, no período de 18 de novembro de 2020
até  a  data  de  02  de  dezembro  de  2020,  permanecendo  os  Servidores,  Estagiários,
Conselheiros dos Conselhos Estaduais de Direitos ligados à SIMS, realizando as suas atividades
em TELETRABALHO  e  SOBREAVISO,  excetuando-se  aqueles  que  atuam  como
Coordenadores e Gerentes de Núcleo que deverão permanecer em trabalho presencial, no
horário de 8h às  12h,  aos quais caberá planejar  e conduzir sua equipe nas atividades
desenvolvidas pela SIMS.

I – É vedado ao Servidor que encontra-se em TELETRABALHO, ausentar-se do seu
local de lotação,  Município ou Estado,  sem a anuência da Chefia  Imediata  e  do Gabinete
Executivo/SIMS.”

Art. 2º – Ficam proibidos, a contar de 18 de novembro de 2020 até a data de 02 de
dezembro  de  2020,  todos  os  eventos  institucionais  da  SIMS,  dos  Conselhos  Estaduais  de
Direitos ligados à SIMS e seus Centros Descentralizados, que ensejem aglomeração”.

Art. 3º – A Instituição de Longa Permanência para Idosos – Abrigo São José –
ILPI/ASJ e a Casa Abrigo Fátima Diniz, deverão atuar momentaneamente em regime de
contingência integral, permanecendo os serviços dos profissionais essenciais a guarda e saúde
dos abrigados.

Art. 4º – Os demais Artigos da Portaria 218/2020/SIMS permanecem inalterados.

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos
a contar da data de 18 de novembro de 2020.

Macapá-AP, 18 de novembro de 2020
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