EST Ano DO CEARA
PIUiFEmJRA MlINIl:lPALDE BARBAUiA

DECRETO N0

019/2020

DE 06 DE ABRIL DE 2020.
DlSPÔE
SOBRE A
SUSPENsAo DE
CONTRATOS TEMPORÁRIOS
E
ADOTA
OUTRAS MEDIDAS.

o PREFEITO

MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, AIlGEMIRO SAMPAIO NETO,
no uso de suas atTlbulç/les legais, e de acordo com (I disposto na ].ei Orgânica do
Munidplo de Barbalha/CE;
CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal n" 13, de 11 de março de
2020, que OeaelOu Estado de Emerg~ncia em Saüde Pública de lmportflnda internadonal
decor""nte do novo Coronavlrus - COVID-19, no âmbito do Munidplo de Barbalha;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal,
n" 14/2020,
que intensifica
medidas de combate ao novo Coronilv(rus - COVID-19, no Munidplo de Barbalha/CE;

iI5

CONSIDERANDO os termos do De<:reto Presidencial n" 10.282. de 20 de
março de 2020, que define os serviços públicos e as ativirladl!s essendals que n30 podem
S()frtorparallsaç,io, dentre os quais MO se insere as "tividades educacionais;
CONSIDERANDO
que
as atividades educacionais com alunos
paralisada5 nas Esoola~ do Munlclpio desde o dia 18 de março de 2020.

foram

CONSIDERANDO que os servidores efetivos da Secretaria de Educação de
Educaç30 do Munlclpio, gozarilio férias coletivas no periodo de 08 de abril a 07 de maio de
2020, de acordo com o Decreto Municipal nQ 16/2020, de 02 de abril de 2020, de maneira
que nesse periodo estarilio paralisadas atividades laborais nas Escola5 do Munidpio, salvo
em rt>laçi!ioas atividades dos vigias;
CONSIDERANDO que no periado de parall~açi!io das atividades escolares, as
atividades
dos servidores que mantém conll"atos temporários de excepcional interesse
público n30 serão ne<:essárias para a administração
munldpal,
por faltil de objeto
l:onll"iItuaJ (nen'ssidade
de substituiçi!io de servido~
efetivos) e da mesma não se
justifica a conl:essilio de ampliações
temporárias de Jornadas de lTabalho de professores,
em razão da ausência
atividades educacionais para os alunos durante o estado de
Pandl"mia.
CONSIDERANDO qUl" no âmbito da Escola Técnica do SUS. ETSUS, tilmbém
estão paralisadas
as atividades educacionais,
prescindindo
no referido órgão
da
ne<;essidade do exercido de atividades profissionais docentes,
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Art.1_, FiOlmsuspensos os oontratos de trabalho temporarios de l"xcepcional
interesse público realizados no Ilmblto da Secretaria de EdUCilçAo
do Muni.dplo, para as
atividades de professor substituto e au:dli"r de serviços gerai$:substituto; e na Esroia
Tknlc:a do SUS • ETSUS,pua as atividades de profe$sor, enquanto vigorar o estado de
Pandemia

do

novo

CORONAV[RUS _ eavlO 19,

11
9 1 - • Durante o perfodo de Sllspl.'nsâoCOntratual previsto no caput. não
haverá ohrigaçAo por parte da administração municipal de efetuar o pagarnt'nto de
nenhum tipo de remuneração em b"'nefldo do s••rvidor contratado, devendo as obrig.lÇÔt's
contratuais

do Município serem

novo Coronavfrus. eavlO 19.

rl'stabelecldas após o fioOlI do estado de p.mdemla do

1
9 2 - Durante o perlodo de vigl-ncia do Estado de Parn:h."miado novo
CORONAVIRUS
• COVIO19, fica vl!dada a conces$ào e/ou manutençllo de ampliações
t"'mporárias de Jornada de trab.illhoem benefldo de professores,
Art. Z'. Ourdnte a Vigênda do Estado de Pandemia do novo CORONAVIRUS
- COVIO19, ficam suspensos os pra~os de validade dos processos seletivos realizados
para contratação temporária de servidores na Seu •.•
taria de Educação do Munidpio e na
ETsus, previstos nos respectivos decretos homologatórios.
Art. 3', Este Decreto entra em vigor na data de sua pUblicaçllo,retToagindo
seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 18 de março de 2020, revogadas as
disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLlQUE.SE E CUMPRA-SE,
Prefeitura Municipaldl' Barbalha/CE, aos 6 de abril de 2020.
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