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Art. 8º Publique-se e cumpre-se.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de Março de 2020.

ZELMA DE FÁTIMA PESSÔA CHAVES

Secretária Municipal de Saúde

SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA

EXTRATO  DE  CONTRATO  CONTRATO  Nº  004/2020  –  SDE.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº
038.2019.PE.012.SDI.CPL2.  OBJETO:  Fornecimento  de  papel  do  tipo  A4,  destinado  a  atender  às
necessidades da secretaria Executiva de Meio Ambiente e Gestão Urbana da Prefeitura do Jaboatão
dos Guararapes. CONTRATADA: MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP – CNPJ: 19.355.594/0001-81.
VALOR: R$ 13.364,40 (treze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA:
06/02/2020 a 06/02/2021. Jaboatão dos Guararapes, 06/02/2020. Isaac Azoubel Abram . Secretário
Executivo.

SECRETARIA ESPECIAL DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO

Portaria SESREG n.º 001/2020, de 20 de março de 2020.

Ementa: Estabelece o Funcionamento das Gerências Administrativas Regionais e Escala do Sistema
de Rodízio.

O Secretário Especial de Regionalização da Gestão no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº24, de 16/03/2020, que declara “Situação de Emergência” em
virtude  da  pandemia  do  COVID-19  (Novo  Coronavírus)  e  determina  a  adoção,  no  âmbito  da
Administração Pública Direta e Indireta, de medidas temporárias e emergênciais de prevenção de
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contágio  pelo  COVID-19 (Novo Coronavírus),  bem como sobre  recomendações no setor  privado
municipal, e dá outras providências.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº28, de 18/03/2020 que determina a adoção, no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta, de medidas temporárias e emergênciais de prevenção de
contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus),  bem como no setor privado municipal,  e dá outras
providências.

CONSIDERANDO a instituição e obrigatoriedade de adoção do regime de teletrabalho para servidores
e estagiários,  resguardando quantitativo mínimo de servidores para garantir  a  manutenção dos
serviços administrativos de apoio e retaguarda essenciais em sistema de rodízio;

CONSIDERANDO a Portaria Interministerial nº 5, de 17/03/2020, que dispõe sobre a compulsoriedade
das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979/2020, dos
Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e da Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer, em virtude da determinação da suspensão de atendimentos presenciais conforme
Decreto Municipal nº 24, de 16/03/2020, no âmbito da Secretaria Especial de Regionalização da
Gestão,  como funcionará as sete gerências administrativas regionais  da Prefeitura Municipal  do
Jaboatão dos Guararapes, quanto a manutenção das atividades administrativas essenciais visando
atender a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas
em lei.

Art.  2º  Determinar  a  adoção do atendimento virtual  em cada gerência  regional,  e  na sede da
secretaria, sendo dado amplo conhecimento dessa forma de contato, para que o munícipe possa
solicitar virtualmente todos os serviços disponíveis à população, bem como obter informações que lhe
sejam úteis, e que tais solicitações sejam normalmente lançadas no NSC – Núcleo de Serviços ao
Cidadão, tendo seu regular fluxo de encaminhamento às secretarias executantes dos serviços.

Art. 3º Estabelecer o sistema de rodízio para os servidores, a ser implementado a partir do dia 20 de
março de 2020, nas instalações das sete gerências administrativas regionais e na sede da Secretaria
Especial de Regionalização da Gestão, no Palácio da Batalha.
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Parágrafo único. Cada Gerente será responsável pela elaboração da escala de sua respetiva regional,
pelo estabelecimento do sistema de rodízio, e do sistema de teletrabalho, visando ao funcionamento
do setor e manutenção dos serviços administrativos essenciais.

Art. 4º Determinar que o disposto nos arts. 1º, 2º e 3º vigorarão até o término da situação de
emergência para o enfrentamento do COVID 19 (Novo Coronavírus).

Art. 5º Determinar a suspensão imediata das férias dos gerentes e estabelecer o regime de plantão
para os mesmos.

Art. 6º Determinar que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos
a 16 de março de 2020.

CLÁUDIO ABRAHAMIAN ASFORA / Secretário Especial de Regionalização da Gestão

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 29/2020 – GP

O PREFEITO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, no uso das atribuições previstas na Lei Orgânica
Municipal;

CONSIDERANDO o que estabelece o artº 41,§ 4º da Constituição Federal/1988;

CONSIDERANDO a Resolução SEE nº 001/2011, publicada no DOM de nº 246, de 29/12/2011, assim
como o artº  20 da Lei  Orgânica Municipal  e  Portaria  nº  383/2018/SME,  datada de 10/12/2018,
publicada no DOM de nº 212 de 12/12/2018;

CONSIDERANDO a  CI  nº  074/2020-AJUR/SME,  datada  de  13/03/2020,  encaminhada  à  Secretária
Municipal de Educação, tratando dos resultados da Avaliação de Desempenho dos Professores em
Estágio Probatório;


