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PORTARIA GABINETE AADC n-°. 030/2021 
 

 A DIRETORIA EXECUTIVA DA AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL- AADC, no uso das atribuições estatutárias, que lhe são conferidas pelos 
Artigos 13 e 14 do Estatuto do Serviço Social Autônomo — AADC; 

CONSIDERANDO os DECRETOS Estaduais n°- 43.234 e 43.235 DE 23 DE DEZEMBRO DE 
2020, que dispõem sobre a grave crise de saúde pública, em decorrência da pandemia da 
COVID19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e trata a respeito das 
medidas a serem tomadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional, decorrente da COVID-19; 

CONSIDERANDO a publicação da EDIÇÃO EXTRA do Decreto Governamental n°- 43.236 de 28 

de dezembro de 2020 que estabelece a necessidade de novas medidas sanitárias, propostas 

pelo Comitê Intersetorial de Combate e Enfretamento ao COVID-19, de modo a garantir a 

contenção da elevação dos casos, no âmbito do Estado do Amazonas, e a consequente 

redução dos indicadores técnicos referentes  à transmissibilidade do vírus e de internações 

na rede pública e privada de saúde; 

CONSIDERANDO a publicação da Portaria n° 456/2020/GP/AADC que instituiu o retorno do 

regime de REVEZAMENTO das atividades presenciais para todos os colaboradores da 

administração interna da AADC, fixando o expediente laboral de 9h às 15h, ficando a 

escala a ser definida pelo Gestor de cada setor, devendo comparecer no mínimo dois 

funcionários de cada departamento por dia, com intervalo para o almoço de 30 minutos; 

CONSIDERANDO a publicação do Decreto n.°- 43.235, de 23 de dezembro de 2020 que 

ALTERA na forma que especifica o art. 1.°- do Decreto n.° 43.271, de 06 de janeiro de 

2021; 

CONSIDERANDO a Publicação da Portaria AADC n°- 009/2021 de 08 de janeiro de 2021 que 

implementaram medidas preventivas no combate a COVID-19 no âmbito da AADC, 

instituindo o excepcional regime de teletrabalho para todos os colaboradores, estagiários 

e jovens aprendizes da administração interna da AADC, fixando o expediente laboral das 9h 

às 15, até 31 de janeiro de 2021 

CONSIDERANDO a Publicação da Portaria AADC n-° 018/2021 de 25 de janeiro de 2021 que 

estabeleceu a RESTRIÇÃO provisória da circulação no âmbito da Agência/AADC para todos os 

colaboradores, estagiários e jovens aprendizes da administração interna da AADC, no 

período de 25 de janeiro até 31de janeiro de 2021; de acordo com o que estabeleceu a 

EDIÇÃO EXTRA do Decreto n.°- 43.303, de 23 de janeiro de 2021; 
 

CONSIDERANDO a Publicação da Portaria AADC n° 023/2021 de 01 de janeiro de 2021 que 

prorroga até dia 07 de fevereiro de 2021 a RESTRIÇÃO provisória da circulação no âmbito 

da Agência/AADC para todos os colaboradores, estagiários e jovens aprendizes da 

administração interna da AADC em consonância a EDIÇÃO EXTRA do Decreto 

Governamental n.° 43.341 de 29 de janeiro de 2021, que prorroga o Art. 1°- da EDIÇÃO 

EXTRA do Decreto n. 43.303, de 23 de janeiro de 2021; 
 

CONSIDERANDO a Publicação da Portaria AADC n°- 026/2021 de 08 de fevereiro de 2021 
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que prorroga até dia 14 de fevereiro de 2021 a RESTRIÇÄO provisória da circulação no 
âmbito da Agência/AADC para todos os colaboradores, estagiários e jovens aprendizes da 
administraşäo interna da AADC em consonância a EDIÇÃO EXTRA do Decreto 
Governamental n.° 43.376 de 05 de fevereiro de 2021, que prorroga de 08 até 14 de 
fevereiro de 2021, a restrição provisória da circulação de pessoas em espaços e vias 
públicas, de 19 horas às 06 horas da manhã, ressalvadas os casos de extrema 
necessidade; 

CONSIDERANDO a Publicação da Portaria AADC n°- 028/2021 de 15 de fevereiro de 2021 

que prorroga até 21 de fevereiro de 2021 a RESTRIÇÃO provisória da circulação no 

âmbito da Agência/AADC para todos os colaboradores, estagiários e jovens aprendizes 

da administração interna da AADC em consonância a EDIÇÃO EXTRA do Decreto 

Governamental N.° 43.411, de 13 de fevereiro de 2021, 
 

R E S O L V E: 

Art. 1º Em Cumprimento a EDIÇÃO EXTRA do Decreto Governamental N.° 43.450  de 19  
de fevereiro de 2021, que institui, no período de 22 a 28 de fevereiro de 2021, a 
restrição provisória da circulação de pessoas em espaços e vias públicas, no 
município de Manaus, no período de 19 horas às 06 horas da manhã, ressalvados 
os casos de extrema necessidade determinados no referido Decreto ; 
 

§1º Ficam prorrogados até dia 28 de fevereiro de 2021, os efeitos da PORTARIA 

GABINETE AADC nº 028/2021 de 15 de fevereiro de 2021 que estabeleceu a RESTRIÇÃO 

provisória da circulação no âmbito da Agência/AADC para todos os colaboradores, 

estagiários e jovens aprendizes da administração interna da AADC; 

Art. 2º  Ficam integralmente ratificadas todos os demais artigos das Portarias expedidas 

Portaria AADC nº 009/2021 de 08 de janeiro de 2021 , Portaria AADC nº 018/2021 de 01 

de janeiro de 2021, Portaria AADC nº 023 de 25 de janeiro de 2021, Portaria AADC nº 

026/2021 de 08 de fevereiro de 2021 e Portaria AADC nº 028/2021 de 15 de fevereiro de 

2021, que expressam ou implicitamente, não conflitem com as disposições desta 

Portaria. 
 

Art.3º. Determinar o encaminhamento desta Portaria a Gerencia de Recursos Humanos, 

para conhecimento e demais providencias pertinentes. 

Art.4 º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA 
AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL, em Manaus/AM, 22 de fevereiro de 
2021. 

 
EDVAL MACHADO JUNIOR 

AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC  

PRESIDENTE 

 
 

REJANE CRUZ DE SOUZA BARBOSA  
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC  

DIRETORA  


