
ESTADO DO CEARA. 
GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA 

DECRETO N° 012/2020, DE 07 DE MAIO DE 2020. 

GOVHNO MUNlCIPAl OE 

ABAIARA 
U� NOVA COAD!,. UMA NOVA tUS'fOlltl.1 

.. 

EMENTA: DISPOE SOBRE 
AANTECIPA<;.AO DAS FERIAS 
ESCOLARES DA REDE PUBLICA 
MUNICIPAL DE ENSINO REFOR<;ANDO AS 
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A 
PANDEMIA DO COVID-19, E ADOTA 
OUTRAS PROVIDENCIAS; 

AFONSO TAVARES LEITE, Prefeito do Municipio de Abaiara/CE, 
Estado do Ceara, no uso de suas atribuicoes legais, 

CONSIDERANDO que a saude e direito de todos e <lever do Estado, 
garantido mediante politicas sociais e economicas que visem a reducao 
do risco de doenca e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitario as acoes e services para sua promocao, protecao e 
recuperacao (art. 196, CF /88); 

CONSIDERANDO o que a Organizacao Mundial de Saude - OMS 
declarou o virus COVID-19 como sendo pandemico em face da 
celeridade na proliferacao decorrente da potencial transmissibilidade; 

CONSIDERANDO o que dispoe a Lei Federal n° 13.979 de 06 de 
fevereiro de 2020, quantoas medidas para enfrentamento da emergencia 
de saude publica de importancia intemacional decorrente do 
coronavirus, bem como o teor dos Decretos Federais n°s 10.282 de 20 
de marco de 2020 e 10.288/2020 de 22de marco de 2020, que definem 
os servicos publicos e as atividades essenciais. 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 33.510/2020, que decretou 
estado de emergencia seguido de diversos outros decretos de 
prorrogacao e atos de diversas naturezas juridicas realizadas pelo 
Govemo Estadual visando reforcar as medidas de combate ao virus e 
suas consequencias.emergencia em saude no ambito estadual, 
dispondo sobre uma serie de medidas para enfrentamento e contencao 
da infeccao humana provocada pelo novo coronavirus; 

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade Publica no Municipio de 
Abaiara/ CE em decorrencia da pandemia do COVID-19, estabelecido 
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atraves do Decreto n° 009 /2020 e reconhecido pela Assembleia 
Legislativa do estado pelo Decreto Legislativo 545/2020; 

CONSIDERANDO anecessidade de prorrogaras medidas no Municipio 
de Abaiara para prevenir e combater a pandemiaja que ainda se 
encontra crescente em nosso Estado; 

DECRETA 

Art. 1 °. Ficam antecipadas as ferias escolares da rede publica municipal 
de ensino do mes de julho de 2020, para o periodo de 07 de maio de 
2020 a 07 dejunho de 2020. 

Art. 2°. Ficam estabelecidas e concedidas as ferias de todos os 
servidores lotados na Secretaria Municipal da Educacao programadas 
para o mes de julho de 2020 antecipadas para o periodo de 07 de maio 
de 2020 a 07 de junho de 2020. 

Art. 3°. 0 pagamento do terco constitucional de ferias para os 
servidores alcancados pelo disposto no art. 2° deste Decreto sera 
realizado ate a data do pagamento da gratificacao natalina nos termos 
do art. 8° da Medida Provis6ria 927 /2020. 

Art. 4°. Durante o periodo de ferias escolares estabelecido no artigo 1 ° 
nao havera atendimento presencial ao publico nas Unidades 
Educacionais da rede municipal de ensino. 

Art. 5°. Fica autorizada no periodo de ferias escolares a prorrogacao da 
distribuicao de generos alimenticios as familias dos estudantes 
iniciadas nos termos do que disp6e a Lei Federal n°. 13.987 /2020 e 
Resolucao 2/2020 do FNDE e em decorrencia da suspensao das 
atividades escolares ocorridas em razao dos Decretos Municipais 
001 / 2020 e oos / 2020. 

Paragrafo Unico: As distribuicoes deverao ser programadas pela 
Secretaria Municipal de Educacao a quern compete adocao de 
providencias observando as normas aplicaveis a especie, devendo 
tambem observar a disponibilidade de estoque, o prazo de validade dos 
produtos e a previsibilidade de retorno das atividades para fins de 
assegurar a alimen tacao escolar. 

Art. 6°. A contratacao temporaria prevista no art. 37, IX da 
Constituicao Federal e § 1 ° do art. 10 da Lei Municipal n° 423/2017, 
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ate entao sera mantida, devendo obedecer as clausulas do contrato que 
podem sofrer alteracoes durante o estado de Calamidade Publica 
mediante aditivos firmados entre as partes que a situacao excepcional 
assim requerer. 

Art. 7°. Ficam suspensas a percepcao de gratificacoes e de adicionais 
que integram a rerrrqneracao do servidor para todos os servidores , ... 
lotados na Secretaria Municipal de Educacao, podendo ainda ocorrer 
suspensao das arnpliacoes de jornadas de trabalho que nao tenha sido 
efetivada pelo art. 15, § 3° da Lei Municipal n°. 340/2009, devendo o 
Departamento de Recursos Humanos adequar folhas de pagamentos na 
forma deste Decreto e das medidas adotadas pela gestao da educacao 
municipal. 

Art. 8°. Ficam a Secretaria Municipal da Educacao e o Departamento de 
Recursos Humanos do Municipio resporisaveis pela adocao de todas as 
medidas necessarias a implementacao das medidas estabelecidas neste 
Decreto. 

Art. 9°. As medidas e deterrninacoes constantes neste Decreto poderao 
ser alteradas ou revistas a qualquer tempo em conformidade com a 
situacao epidemiol6gica do Municipio de Abaiara em funcao da 
pandemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavirus). 

Art. 10°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao- , 
revogando-se as disposicoes legais em contrario; 

Gabinete do Prefeito em 07 de maio de 2020. 

Afixe-se. 

Publique-se. 
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!�eito Municipal 

1 Publicacao por afixacao e dlsponibilizacao no Diario Oficial. 
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