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Creche e Ensino Infantil
- Distanciamento Social:
• Disponibilizar materiais e orientações aos pais ou responsáveis para 
realização de atividades educacionais de interação com as crianças;
• Colocar os berços ou outros locais onde as crianças dormem com 
distanciamento de 1 metro;
•Profissionais devem fazer uso de máscara a todo o momento e não 
permitir que crianças toquem a máscara, podendo adicionalmente utili-
zar a viseira para prevenção dessa situação;
• Organizar a entrada e a saída de pais ou responsáveis, que devem 
usar máscaras;
• Recomendar que a mesma pessoa, leve e busque a criança todos os dias;
• Fazer intervalos intercalados entre as turmas para reduzir a quantida-
de de crianças em um mesmo espaço;
• Atividades de movimento podem ser realizadas com grupos menores 
de crianças, preferencialmente ao ar livre, e os profissionais devem fa-
zer uso de máscara;
• Todos os profissionais devem higienizar as mãos frequentemente e 
após o contato com cada criança, especialmente antes e após trocar 
fraldas, preparar e servir alimentos, alimentar crianças e ajudá-las no 
uso do banheiro;
• Uso de máscara somente para crianças com idade superior a 2 anos, 
de acordo com a Nota de Alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria de 
29/05/2020. Em crianças menores, há risco de sufocamento;
• Brinquedos levados de casa devem ser de fácil higienização para ser 
higienizado na entrada da escola/creche;
• Crianças não devem manipular alimentos em atividades pedagógicas;
• Impedir que objetos de uso pessoal sejam usados por mais de uma 
criança, como copos e talheres;
• Mamadeiras e bicos devem ser higienizados seguindo procedimen-
tos apropriados, lavar com uso de escova, após submeter à fervura ou 
solução de hipoclorito de sódio� O mesmo deve ser feito com utensílios 
utilizados pelos bebês, como chupetas e copos;
• Profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar EPIs e 
seguir protocolos de higiene de manipulação dos alimentos;
• Higienizar brinquedos, trocador (após cada troca de fralda), tapetes de 
estimulação e todos os objetos de uso comum antes do início das aulas 
de cada turno e sempre que possível;
• Brinquedos que não podem ser higienizados não devem ser utilizados;
• Realizar ações permanentes de sensibilização dos estudantes, pais e 
responsáveis;
• Comunicar pais e responsáveis a importância de manter a criança em 
casa quando ela estiver doente;
• Opcionalmente, os alunos que não se adaptarem às medidas de se-
gurança de prevenção à saúde, em virtude da mudança em sua rotina 
diária (uso de máscara, distanciamento, higienização, etc�), deverão ser 
encaminhados à gestão escolar que orientará a família para que conti-
nue a realizar as atividades na modalidade remota�
- Recomendações:
• Recomenda-se capacitações de professores, funcionários e outras 
pessoas que atuarão nas escolas e creches, incluídas orientações so-
bre medidas sanitárias para se evitar o contágio e disseminação da CO-
VID-19;
• Atenção especial deve ser voltada à equipe responsável pela limpeza� 
Além da capacitação, o fornecimento de EPIs, insumos e materiais de 
limpeza contribuem para segurança dos colaboradores e para a higiene 
dos espaços;
• Recomenda-se a formação de equipes de limpeza para áreas comuns 
e banheiros, com definição de escalas para aumentar a frequência de 
higienização das superfícies e de locais como corrimões, maçanetas, 
bancadas, mesas, cadeiras e equipamentos;
• Disponibilizar alertas visuais (cartazes, placas, pôsteres, outdoors, 
totens, etc�), sonoros e audiovisuais (carros de som, comunicação via 
rádio, TV, etc�) e outras formas de comunicação (redes sociais, etc�) 
visando alcançar alunos e funcionários das creches e escolas, a saber: 
1� Quanto ao uso obrigatório de máscaras de proteção facial; 
2� Orientações para que as pessoas não toquem nos olhos, nariz e boca;
3. Recomendação para que cada funcionário/aluno leve seus materiais 
de uso individual e não compartilhe�
4� Quanto ao distanciamento físico mínimo de 1 (um) metro entre as 
pessoas;
5� Recomendação para que se evitem contato físico entre as pessoas 
(beijo, abraço, aperto de mão, etc�); 
6� Recomendações gerais sobre as medidas higiênico-sanitárias de 
contenção da disseminação da COVID-19�
- Especificidades: 
• Quando da utilização de materiais de auxílio à locomoção como: ca-
deiras de rodas, bengalas, andadores e outros, higienizar com água 
e sabão, ou álcool 70% ao chegar à escola, ao retornar para casa, e 
sempre após o deslocamento externo;

• Aos alunos com deficiência visual deve ser dado atenção redobrada 
quanto à higienização das mãos, pois a frequência de toque em lugares 
potencialmente contaminados é maior;
• Alguns alunos podem ter dificuldade em compreender as recomenda-
ções à nova rotina, necessitando assim de maior supervisão� Nesses 
casos, redobrar a atenção e os cuidados, é fundamental;
• Alunos com Síndrome de Down podem ter uma incidência maior de 
disfunções de imunidade, cardiopatias congênitas e doenças respirató-
rias, portanto, devem ser considerados grupo de risco;
• Alunos Surdos (usuários da Libras, usuário de implante coclear, apa-
relho auditivo) devem evitar tocar seu rosto sem que as mãos estejam 
higienizadas;
• Todos os alunos devem ser ensinados quanto à forma correta de hi-
gienização das mãos com álcool, lavagem com água corrente e sabão, 
além da utilização correta da máscara e distanciamento�
- Gerenciamento dos resíduos: 
• Disponibilizar lixeiras com tampa acionada por pedal nos corredores, 
salas e demais ambientes de circulação de pessoas;
• O aluno ou funcionário deve ser incentivado a fazer o descarte de em-
balagens e restos de alimentos diretamente na lixeira, para que se evite 
a manipulação de resíduos pelos trabalhadores da limpeza; 
• A coleta e descarte do lixo devem ser feitas com uso de máscara e 
luvas, o lixo deve ocupar até 2/3 da capacidade da lixeira para o reco-
lhimento do lixo final;
• Disponibilizar aos trabalhadores da limpeza insumos para higieniza-
ção das mãos como: lavatório com sabonete líquido, toalhas de papel 
descartáveis, lixeiras dotadas de tampa com acionamento sem contato 
manual e/ou dispensador/totens de álcool 70%;
• Cumprir com todas as medidas higiênico-sanitárias determinadas;
• Denunciar irregularidades e infrações sanitárias aos órgãos 
competentes�” (NR)

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 10�786, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Institui comissão para coordenar a realização de concurso público para 
a matrícula no Curso de Formação de Aluno Soldado Combatente do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC� 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso VI, da Constituição Estadual, 
DECRETA:
Art� 1º Fica instituída a comissão para coordenar a realização de concurso 
público para a matrícula no Curso de Formação de Aluno Soldado Comba-
tente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC� 
Art� 2º À Comissão do concurso público para a matrícula no Curso de 
Formação de Aluno Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Acre compete:
I - fornecer todas as informações necessárias à elaboração do concurso 
público, tais como número de vagas, descrição dos cargos com indi-
cação da localização das vagas, remuneração, requisitos para provi-
mento, e, ainda, disponibilizar à empresa realizadora toda a legislação 
atinente ao concurso público;
II - articular-se com a empresa realizadora, quanto às datas relativas às ati-
vidades constantes do Contrato, e fazer cumprir o respectivo cronograma;
III - acompanhar a elaboração do edital do concurso público e provi-
denciar sua aprovação, bem como acompanhar o desenvolvimento dos 
trabalhos por meio de seus representantes, que se encarregarão dos 
contatos com a empresa realizadora para esclarecimento de dúvidas, 
troca de informações e demais providências necessárias à realização 
do objeto do Contrato;
IV - noticiar, com antecedência, a empresa realizadora acerca do envio 
dos competentes editais à Imprensa Oficial;
Art� 3º A Comissão é composta por representantes dos seguintes ór-
gãos e entidades:
I – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG;
II – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – CBMAC� 
§ 1º A Presidência da Comissão será realizada pela Secretaria de Esta-
do de Planejamento e Gestão - SEPLAG� 
§ 2º A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG for-
necerá apoio institucional e técnico-administrativo e será responsável 
pelo assessoramento e pela organização de seus trabalhos�
§ 3º Cada membro da Comissão terá um suplente, que o substituirá em 
suas ausências e seus impedimentos�
§ 4º Os membros da Comissão e os respectivos suplentes serão indica-
dos pelos titulares dos órgãos que representam e designados em ato do 
Governador do Estado�
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§ 5º O Presidente da Comissão poderá convidar agentes públicos, especia-
listas e pesquisadores de instituições públicas e privadas e representantes 
de associações para participar de suas reuniões, sem direito a voto�
Art� 4º A Comissão se reunirá, em caráter ordinário, mensalmente e, 
em caráter extraordinário, mediante convocação de seu Coordenador�
Parágrafo único� O quórum de reunião da Comissão é de maioria abso-
luta e o quórum de aprovação é de maioria simples�
Art� 5º A participação na Comissão será considerada prestação de ser-
viço público relevante, não remunerada�
Art� 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação�
Rio Branco - Acre, 14 de dezembro de 2021, 133º da República, 119º do 
Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 10�787, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso VI, da Constituição Estadual, e tendo em vista o 
disposto no art� 3º, §4º do Decreto nº 10�786, de 14 de dezembro de 2021, 
RESOLVE:
Art� 1º Designar como representantes da Comissão que coordena a rea-
lização do concurso público para a matrícula no Curso de Formação de 
Aluno Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, de que trata 
o Decreto nº 10�786, de 14 de dezembro de 2021, os membros abaixo 
discriminados:
I – pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG:
a) Cleylton Franklin da Silva Araújo – Presidente;
b) Lunard Moreno Francisqueti – Suplente;
c) Valdemir Sotero da Silva Júnior – Membro;
d) Itaro Souza de Castro – Suplente;
III – pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – CBMAC:
a) Gilmar Torres Marques Moura – Membro;
b) Felipe Lima Carneiro – Suplente;
c) Mirla da Silva Santos – Membro;
d) Ricardo Moura da Silva – Suplente�
Art� 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação�
Rio Branco - Acre, 14 de dezembro de 2021, 133º da República, 119º do 
Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre 

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 10�788, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre o cumprimento do disposto no inciso XI, art� 7º da Portaria 
Interministerial nº 424, de 30 dezembro de 2016, no que tange a notifi-
cação sobre a liberação de recursos financeiros

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso VI, da Constituição Estadual,  
DECRETA:
Art� 1º Fica determinado que Administração Pública Estadual, ao rece-
ber verbas federais oriundas de convênios ou Contratos de Repasses, 
deverá notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e 
as entidades empresariais, com sede no Estado do Acre, no prazo de 
02 (dois) dias úteis, contados do recebimento dos recursos, por meio de 
publicação no Portal de Convênios do Estado, no endereço: www.http://
seplag.ac.gov.br/convenios.
Parágrafo único� As entidades privadas citadas no caput deste artigo, 
que desejarem receber individualmente as notificações, deverão solici-
tar por meio de requerimento junto a Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão - SEPLAG o cadastro para recebimento no seu endere-
ço eletrônico, no prazo estabelecido, a comunicação de recebimento de 
recursos federais pela administração pública estadual�
Art. 2° As notificações de que trata o Art. 1º, obrigatoriamente, deverá 
constar o nome do órgão concessor, o nome do órgão beneficiário, a 
data do recebimento, o valor recebido e a destinação dos recursos�
Art� 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação�
Rio Branco-Acre, 14 de dezembro de 2021, 133º da República, 119º do 
Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 10�791, DE 15 DEZEMBRO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso XXII, da Constituição Estadual,  
RESOLVE:
Art� 1º Exonerar DISNEY MENDES DE OLIVEIRA do Cargo em Comis-
são, referência CEC-1, da Secretaria de Estado de Comunicação – SE-
COM, nomeado através do Decreto nº 8�743, de 22 de abril de 2021�
Art� 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 15 de dezembro de 2021
Rio Branco-Acre, 15 de dezembro de 2021, 133º da República, 119º do 
Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 10�792, DE15 DE DEZEMBRO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso XX, da Constituição Estadual,  
RESOLVE:
Art� 1º Nomear, em substituição, VITOR HUGO CARVALHO CALIXTO 
para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de 
Estado de Comunicação – SECOM�
Art� 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 15 de dezembro de 2021�
Rio Branco-Acre, 15 de dezembro de 2021, 133º da República, 119º do 
Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 10�793, DE15 DE DEZEMBRO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso XX, da Constituição Estadual,  
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em substituição, ODAIR JOSÉ LEAL DE SÁ para exer-
cer o Cargo em Comissão, referência CEC-3, na Secretaria de Estado 
de Comunicação – SECOM�
Art� 2° Revogar o Decreto nº 607, de 5 de fevereiro de 2019�
Art� 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 15 de dezembro de 2021�
Rio Branco-Acre, 15 de dezembro de 2021, 133º da República, 119º do 
Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 10�794, DE15 DE DEZEMBRO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso XX, da Constituição Estadual,  
RESOLVE:
Art� 1º Nomear, em substituição, MARCOS VICENTE BATISTA DA SIL-
VA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-6, na Secretaria 
de Estado de Comunicação – SECOM�
Art� 2° Revogar o Decreto nº 2�623, de 3 de junho de 2019�
Art� 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 15 de dezembro de 2021�
Rio Branco-Acre, 15 de dezembro de 2021, 133º da República, 119º do 
Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre�

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 10�795, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe 
confere o art� 78, inciso XX, da Constituição Estadual,  


