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Poder Executivo
.

ATOS E DESPACHOS DO GOVERNADOR
DECRETO Nº 69.528, DE 18 DE MARÇO DE 2020.
ABRE À SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO, O CRÉDITO
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS)
PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO VIGENTE.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, usando da atribuição que lhe
confere o Art. 107, inciso IV da Constituição Estadual, da autorização constante na Lei
nº 8.226, de 03 de Janeiro de 2020 e o que consta no Processo Administrativo Nº
E:02200.0000000128/2020.
DECRETA
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado da Comunicação, o crédito Suplementar no
valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para reforço de dotações
orçamentárias indicadas no anexo I deste decreto.
Art. 2º Os Recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior
decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste
decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, 18 de março de 2020, 204º da
Emancipação Política e 132º da República.
JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Documento assinado eletronicamente por
GEORGE ANDRE PALERMO SANTORO
Documento assinado eletronicamente por
FABRÍCIO MARQUES SANTOS
ANEXO I
Decreto nº 69.528, de 18 de março de 2020)
Código Orçamentário

17010

Especificação

Região
Planejamento

2.000.000,00

SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO

2.000.000,00

ANEXO II
Decreto nº 69.528, de 18 de março de 2020)

14030

Suplementação
em R$ 1,00
Nat. da
Despesa
Valor
/Fonte de
Recursos

SECRETARIA DE
ESTADO DA
COMUNICAÇÃO

PROMOÇÃO DE
24.131.0012.1170000102413100124179 PLANO DE MÍDIAS TODO ESTADO
E CAMPANHAS

Código Orçamentário

DECRETO Nº 69.529, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

.

Especificação

3390/100 2.000.000,00

Anulação
em R$ 1,00
Região
Planejamento

Nat. da
Despesa
Valor
/Fonte de
Recursos

SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,
PECUÁRIA, PESCA E
AQUICULTURA

2.000.000,00

SECRETARIA DE
ESTADO DA
AGRICULTURA,
PECUÁRIA, PESCA E
AQUICULTURA

2.000.000,00

CONSTRUÇÃO DE
INFRAESTRUTURA
PARA
20.605.0008.1140000302060500083324
TODO ESTADO
COMERCIALIZAÇÃO
DE REBANHO
BOVINO

3390/100 2.000.000,00

INSTITUI MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO COVID-19 (CORONAVÍRUS), NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS E
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER
EXECUTIVO ESTADUAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso IV do art. 107 da Constituição Estadual, e o que mais consta do
Processo Administrativo nº E:01101.0000000619/2020,
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional, bem como a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de
Saúde – OMS, em decorrência da Infecção Humana pelo novo COVID-19
(coronavírus); e
Considerando a necessidade de manter os serviços nos Órgãos e Entidades da
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual e reduzir as possibilidades
de contágio do COVID-19 (coronavírus),
DECRETA:
Art. 1º Ficam estabelecidas medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo
COVID-19 (coronavírus).
Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se aos órgãos e entidades, direta
ou indiretamente, controladas pelo Poder Executivo do Estado de Alagoas.
Art. 2º Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I – servidores públicos: servidores efetivos, comissionados, empregados públicos,
temporários, bolsistas e estagiários; e
II – sintomas de contaminação pelo novo COVID-19 (coronavírus):
a) apresentação de cefaleia;
b) febre;
c) tosse;
d) dificuldade para respirar (saturação de O2 < 95%);
e) prostração;
f) produção de secreção;
g) congestão nasal ou conjuntival;
h) dificuldade para deglutir;
i) dor de garganta;
j) coriza;
k) sinais de cianose;
l) batimento de asa nasal;
m) tiragem intercostal;
n) dispneia; e/ou
o) mialgia.
Art. 3º Ficam suspensos, durante a vigência deste Decreto:
I – as atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos coletivos realizados pelos
Órgãos ou Entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, que contem
com 100 (cem) participantes ou mais e que impliquem na aglomeração de pessoas;
II – o atendimento presencial do público externo que puder ser prestado por meio
eletrônico ou telefônico; e
III – o atendimento para o público do Instituto de Identificação e das centrais Já,
mantendo seu funcionamento interno.
§ 1º Eventuais exceções à norma de que trata o caput deste artigo deverão ser avaliados
e autorizados pela autoridade máxima do órgão ou entidade.
§ 2º Os atendimentos que puderem ser prestados por meio eletrônico ou telefônico
deverão ser definidos em Portaria pelos respectivos órgãos e entidades, dela fazendo
constar os canais apropriados para comunicação direta.
§ 3º O atendimento ao público do DETRAN, Perícia Médica do Estado e Alagoas
Previdências terão seu fluxo reduzido, conforme portaria dos Chefes da Pasta.
Art. 4º Os servidores públicos que estiverem afastados deverão, antes de retornar ao
trabalho, informar à chefia imediata o país que visitou, apresentando documentos
comprobatórios da viagem.
Parágrafo único. Os servidores públicos que tem contato ou convívio direto com caso
suspeito ou confirmado também devem informar o fato à chefia imediata.
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ANEXO ÚNICO
ANEXO
ÚNICO
do que disciplina o inciso II do art. 2º deste Decreto.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades deverão adotar as providências necessárias para
PLANODE
DETRABALHO
TRABALHO INDIVIDUAL
PLANO
INDIVIDUAL
que os agentes de que trata o caput deste artigo informem, antes de retornar ao trabalho,
os países que visitou, apresentando documentos comprobatórios da viagem, bem como
TELEGERENTE
TELEGERENTE
para impedir que aqueles que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID-19
(coronavírus) participem de reuniões presenciais ou realizem tarefas no âmbitoNome
da da chefiaNomeimediata:
da chefia imediata:
repartição pública.
Matrícula:
Art. 9º É facultado aos servidores públicos que não se enquadrem nas hipóteses doMatrícula:
art.
6º deste Decreto optar pelo teletrabalho, quando possível, mediante autorizaçãoLotação:
da
Lotação:
chefia imediata, desde que cumprido os requisitos previstos § 1º deste artigo.

