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PORTARIA 01 DE 2020 SMAS ESTABELECE MEDIDAS PREVENTIVAS....A REDUÇÃO
DO CORANAVÍRUS- COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL- RESOLUÇÃO 27.2020 CMAS APROVA
O Secretário Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, tendo em vista o art. 11 do decreto 388/2020 - Dispõe sobre medidas de
prevenção ao contágio e de enfrentamento da epidemia do covid-19 no âmbito do município
de Teixeira de Freitas,
Considerando:
a) que a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou, em 11 de março de 2020, que a
contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, se caracteriza como pandemia;

b) a portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo
corona vírus (2019-nCoV);

c) a necessidade de evitar contaminações em grande escala, restringir riscos e preservar a
saúde do público interno e externo;

d) os recursos de tecnologia da informação disponíveis e a possibilidade de realização das
atividades laborais em regime remoto,

Resolve:
Art.1º Esta portaria dispõe sobre medidas temporárias de prevenção da disseminação do
Coronavírus (COVID-19) na Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo período de 15
dias a contar da sua publicação.
Parágrafo único. O período de que trata o caput poderá ser alterado, após deliberação da
gestão, em caso de verificação da necessidade da medida.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Assistência Social funcionará das 07 às 12h, dando a
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oportunidade aos servidores que realizam trabalhos interno de realizar suas atividades
remotamente.
I - Os motoristas trabalharão em regime de escala, e poderão ser convocados a qualquer
momento, portanto precisam ficar de sobreaviso.
Art. 3º Os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, funcionarão no horário de
08 as 12hs, sob o regime de revezamento de servidores, com cronograma estabelecido pelo
coordenador do equipamento e atendimento via telefone.
Art. 4º O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo -SCFV, as oficinas do
Programa Acessuas Trabalho, bem como, todas as atividades de caráter comunitário, ficam
temporariamente suspensas.
Art. 5º Os requerimentos de Benefício de Prestação Continuada – BPC, fica
temporariamente suspenso, conforme portaria nº 375 de 17 de março de 2020 do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS.
Art. 6º Os requerimentos de Benefício Documentação, Benefício Passagem, moradia e
Passe livre (Municipal, Intermunicipal e Interestadual), ficam temporariamente suspensos.
Art. 7º O Setor do Cadastro Único e Programa Bolsa Família funcionará das 07 às12hs,
atendendo somente os usuários que estejam com o benefício bloqueado ou suspenso e sob
regime de revezamento de servidores.
Art. 8º A Proteção Social Especial de Média Complexidade funcionará das 08 às 12hs sob o
regime de revezamento de servidores.
I – O funcionamento do Centro Pop será mantido, garantindo espaços de higienização e
alimentação, porém serão suspensas as atividades de grupo e coletivas.
II – Permanecerá o funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social – CREAS e será realizado atendimento via telefone, sendo suspensas as atividade de
grupo, coletivas e de abordagem social, os acompanhamentos previamente agendados
serão mantidos, observando as recomendações da Organização Mundial de Saúde, para
que não acha aglomerações.
Art. 9º O Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM funcionará das 08 à 12hs
sob regime de revezamento de servidores e atendimento telefônico, os acompanhamentos
previamente agendados serão mantidos, observando as recomendações da Organização
Mundial de Saúde, para que não acha aglomerações.
Art. 10º O Abrigo Institucional Lar Sagrada Família seguindo orientação do Decreto
Municipal 388/2020, art. 4º, XIV, fica suspenso as visitações pelo prazo inicial de 15 dias.
Parágrafo único. Fica suspensa as visitas domiciliares para todos os equipamentos. E os
benefícios que demandem obrigatoriamente visitas domiciliares para sua concessão, deverá
ser adotada de forma temporária outro instrumento de fundamentação no relatório técnico,
como consulta ao Cadastro Único, dentro outros.
Art. 11º Os servidores que enquadrem no grupo de risco, poderão trabalhar remotamente,
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desde que devidamente diagnosticados, conforme art. 4º, XI, do Decreto Municipal
388/2020.
Art. 12º Deverão ser observadas por todos os servidores as orientações divulgadas pelo
Ministério da Saúde e atendidas as seguintes recomendações e orientações:
I – evitar aglomerações de pessoas, sobretudo nos ambientes onde não seja possível
garantir a ventilação adequada;
II – adiar reuniões presenciais que não seja estritamente necessárias, caso não seja
possível procurar locais com ventilação adequada;
III – os afastados do trabalho presencial devem manter uma rotina de cuidados conforme
orientações do serviço de saúde pública;
IV – no período em que estiver trabalhando remotamente o servidor deverá estar
à disposição da Secretaria nos mesmos horários que realizava suas atividades presencial.
Art. 13º A Secretaria deverá manter as seguintes orientações:
I – reforço das ações do serviço de limpeza e higienização da Secretária;
II - disponibilização de álcool em gel para os servidores que estiverem trabalhando de forma
presencial.
Art. 14º O servidor que estiver trabalhando de forma presencial e sentir qualquer sintoma
referente ao coronavírus deverão permanecer em isolamento domiciliar pelo período de 03
(três) dias, permanecendo os sintomas que seja acionada a equipe do Melhor em Casa,
para atendimento domiciliar, através de:
a. Pelo e-mail: secretaria.saude.teixeira@gmail.com
b. Pelos telefones nº (73) 3011-2779 e 3011-0999
Art. 15º Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de Assistência Social.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação

Teixeira de Freitas/BA, 30 de março de 2020

Gilberto Sousa Santos - Secretário Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO 27.2020 CMAS - APROVAÇÃO DA PORTARIA 01 DE 2020 SMAS
ESTABELECE MEDIDAS PREVENTIVAS E DE EMERGÊNCIAS, DE CARÁTER
TEMPORÁRIO, PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DISSEMINAÇÃO DO CORANAVÍRUS,
CAUSADOR DA COVID-19 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em votação virtual, realizada no dia 20
de março de 2020, no uso de suas competências e atribuições legais conferidas pela Lei nº
8.742 de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 12.435 de 6 de julho de 2011 – Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Lei Municipal Lei nº 1.019 de 29 de maio de
2018, que revoga as Leis 197/97 e 478/2009.
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou, em 11 de março
de 2020, que a contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, se caracteriza
como pandemia;
CONSIDERANDO a portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo corona vírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO as discussões e apreciações sobre a matéria,
RESOLVE:
Art.1° Após análise e deliberação do Plenário, conceder parecer favorável, aprovando
integralmente a Portaria 01 de 2020 da Secretaria Municipal de Assistência Social do
Município de Teixeira de Freitas;
Art.2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do
Município.
Publique-se, registre-se, cumpra-se;
Teixeira de Freitas – BA, 28 de março de 2020.
Kacyana Faria Capucho Aramuni Gonçalves - Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social
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