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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
1- RESOLUÇÃO 29.2020 CMAS – APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO 29.2020 CMASAPROVA PORTARIA 02.2020 SMAS - MEDIDAS PREVENTIVAS E EMERGENCIAIS,
CARÁTER TEMPORÁRIO, REDUÇÃO RISCO DISSEMINAÇÃO CORANAVÍRUSCOVID-19.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em reunião virtual, por motivo da
pandemia, 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 coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 388/2020 que dispõe sobre medidas de
prevenção ao contágio e de enfrentamento da epidemia do COVID-19 no âmbito do
município de Teixeira de Freitas;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 406/2020 que declara situação de emergência de
saúde pública no município de Teixeira de Freitas, Bahia, define outras medidas para o
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.797/2020 que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto nº 10.282/2020 que regulamenta a Lei nº 13.797/2020 e define
os serviços públicos e as atividades essenciais;

Chave de verificação: domtdf003434c424042020

Pág.: 1 de 9

Edição nº.3434 - XIV - Sexta, 24 de abril de 2020

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece, para
os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do
estado de calamidade pública;
CONSIDERANDO o Decreto nº 19.626/2020 que declara Estado de Calamidade em todo o
território baiano, afetado por doenças infecciosa viral – COBRADE1.5.1.1.0, conforme
Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de
2016, para fins prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19;
CONSIDERANDO a Portaria nº 54, de 1º de abril de 2020, que aprova recomendações
gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos
Estados, Municípios e do Distrito Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta
de serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com medidas e condições que
garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS;
CONSIDERANDO o teor da Medida Provisória nº 927/2020, que dispõe sobre medidas
trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecida pelo
Decreto Legislativo Nacional nº 06/2020;
CONSIDERANDO a Portaria nº 337, de 24 de março de 2020, publicada pelo Ministério da
Cidadania, que dispõe acerca das medidas para o enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social;
CONSIDERANDO a Portaria conjunta nº 01/2020 que dispõe acerca da utilização de
recursos no Cofinanciamento Federal no atendimento às demandas emergenciais de
enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS.
CONSIDERANDO a Portaria nº 036/2020 da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social, que dispõe acerca de procedimentos no processo de repasse de
recursos do cofinanciamento estadual para o benefício eventual e serviços
socioassistenciais no atendimento às demandas emergenciais de enfrentamento ao
Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.
CONSIDERANDO que a Assistência Social é legalmente reconhecida como serviço público
essencial à população em estado de vulnerabilidade, nos termos do inciso II, do art. 3º do
Decreto nº 10.282/2020;
CONSIDERANDO que a Política de Assistência Social, em situações de crise que
vulnerabilizam indivíduos e famílias, aumenta sua responsabilidade pública em garantir
proteção social à população usuária.
RESOLVE:
Art.1° Após análise, deliberação e aprovação da Plenária, conceder parecer favorável,
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aprovando integralmente a Portaria 02 de 20 de abril 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, 22 de abril de 2020.

Kacyana Faria Capucho Aramuni Gonçalves - Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social

2- PORTARIA 02.2020 SMAS - MEDIDAS PREVENTIVAS E EMERGENCIAIS, DE
CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DISSEMINAÇÃO DO
CORANAVÍRUS, CAUSADOR DO COVID-19 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O Secretário Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, tendo em vista o art. 11º do Decreto Municipal 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 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 coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 388/2020 que dispõe sobre medidas de
prevenção ao contágio e de enfrentamento da epidemia do COVID-19 no âmbito do
município de Teixeira de Freitas;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 406/2020 que declara situação de emergência de
saúde pública no município de Teixeira de Freitas, Bahia, define outras medidas para o
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.797/2020 que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto nº 10.282/2020 que regulamenta a Lei nº 13.797/2020 e define
os serviços públicos e as atividades essenciais;
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CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece, para
os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do
estado de calamidade pública;
CONSIDERANDO o Decreto nº 19.626/2020 que declara Estado de Calamidade em todo o
território baiano, afetado por doenças infecciosa viral – COBRADE1.5.1.1.0, conforme
Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de
2016, para fins prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19;
CONSIDERANDO a Portaria nº 54, de 1º de abril de 2020, que aprova recomendações
gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos
Estados, Municípios e do Distrito Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta
de serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com medidas e condições que
garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS;
CONSIDERANDO o teor da Medida Provisória nº 927/2020, que dispõe sobre medidas
trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecida pelo
Decreto Legislativo Nacional nº 06/2020;
CONSIDERANDO a Portaria nº 337, de 24 de março de 2020, publicada pelo Ministério da
Cidadania, que dispõe acerca das medidas para o enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social;CONSIDERANDO a Portaria conjunta nº 01/2020 que
dispõe acerca da utilização de recursos no Cofinanciamento Federal no atendimento às
demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
CONSIDERANDO a Portaria nº 036/2020 da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social, que dispõe acerca de procedimentos no processo de repasse de
recursos do cofinanciamento estadual para o benefício eventual e serviços
socioassistenciais no atendimento às demandas emergenciais de enfrentamento ao
Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.
CONSIDERANDO que a Assistência Social é legalmente reconhecida como serviço público
essencial à população em estado de vulnerabilidade, nos termos do inciso II, do art. 3º do
Decreto nº 10.282/2020;
CONSIDERANDO que a Política de Assistência Social, em situações de crise que
vulnerabilizam indivíduos e famílias, aumenta sua responsabilidade pública em garantir
proteção social à população usuária.

Resolve:
Art. 1º Esta portaria dispõe sobre medidas temporárias de prevenção da disseminação do
Coronavírus (COVID-19) na Secretaria Municipal de Assistência Social, sua vigência
perdurar durante o período de pandemia e entra em vigor a contar da data da sua
publicação.

Chave de verificação: domtdf003434c424042020

Pág.: 4 de 9

Edição nº.3434 - XIV - Sexta, 24 de abril de 2020

Art. 2º A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, funcionará das 07h00 as
13h00hs e adotará medidas de prevenção, cautela e redução do risco de transmissão para
preservar a oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios
socioassistenciais, adotando todas as medidas de segurança necessárias para o seu
funcionamento e de seus equipamentos quais sejam:
I – adoção da redução da jornada de trabalho, criar estratégias para diminuir a aglomeração
de pessoas nos locais de atendimento e suspenção temporária das atividades coletivas.
II – adotar medidas de segurança para os profissionais do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS, como a disponibilização de materiais de higiene e equipamentos de
proteção individual – EPI;
III – intensificar as atividades de:
a) disseminação de informação aos usuários acerca do cuidado e prevenção da transmissão
conforme orientações do Ministério da Saúde;
b) disseminação de informação à rede socioassistencial aos profissionais e usuários do
SUAS acerca das estratégias e procedimentos que serão adotados para assegurar as
ofertas essenciais;
c) acompanhamento remoto dos usuários, por meio de ligação telefônica ou aplicativo de
mensagem – WhatsApp, principalmente daqueles tidos como grupo de risco.
IV – organizar a oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais
preferencialmente por agendamento, priorizando os atendimentos individualizados graves
ou urgentes; e
V – não utilizar senhas que passem de mãos em mãos ou que requeira uso de botões
eletrônico para organizar o atendimento, podendo - se recorrer à listagem nominal, ou outras
alternativas
Art. 3º Os CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, funcionarão
das 07h00 às 13h00hs, reorganizando seus atendimentos preferencialmente para
contemplar a atenção às demandas relacionadas ao contexto da pandemia,
disponibilizando:
I – atendimentos remotos, por meio de ligação telefônica ou aplicativos de mensagem –
WhatsApp, com ampla divulgação à população;
II – redirecionar o atendimento presencial para as situações que não puderem ser
asseguradas por meio de atendimentos remotos, fazendo com que a população não fique
desprotegida;
III – suspensão temporária das atividades coletivas e grupais do Serviços de Proteção e
Atendimento Integral a Família (PAIF), como também do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com o objetivo de evitar aglomeração neste momento,
mas as equipes farão os atendimentos às famílias utilizando outros recursos, devendo após
os atendimentos alimentar os respectivos instrumentos técnicos.
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IV – a coordenação de Proteção Social Básica - PSB deverá monitorar diariamente a
frequência dos serviços, bem como, prover a formulação de novas ações voltas para
garantir as atividades essenciais, considerando a realidade e as demandas locais.
Art. 4º A execução do PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO
DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO foi suspensa temporariamente considerando a
orientação de evitar atividades coletivas para que não haja aglomerações enquanto perdurar
a pandemia, a equipe técnica foi remanejada para dar suporte a outros serviços.

Art. 5º Os requerimentos de BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC, estão
temporariamente suspensos conforme portaria nº 412 de 20 de março de 2020 do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, que não estão agendando novos requerimentos. Os
trabalhadores do SUAS podem articular com o INSS com base no Decreto nº 7.223/2010 a
antecipação do cronograma de pagamento do benefício enquanto perdurar a situação de
emergência e calamidade pública.

Art. 6º Os requerimentos dos Benefícios Documentação, Passagem e Passe Livre
(Municipal, Intermunicipal e Interestadual), ficam temporariamente suspensos.
Art. 7º Os requerimentos de Benefício Moradia, Natalidade, Funeral e Alimentação serão
realizados de forma agendada e individualizada para evitar aglomerações, como neste
momento de pandemia as visitas domiciliares só serão realizadas nos casos que sejam
extremamente relevantes e urgentes, adotaremos de forma temporária outro instrumento de
fundamentação do relatório técnico, como consulta ao Cadastro Único e outros.
Art. 8º Durante a situação de emergência de saúde pública, será ampliada a cobertura para
concessão dos Benefícios Eventuais sobretudo das cestas básicas para a população
atingida pela pandemia, conforme aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS, Resolução 28/2020, seguindo os seguintes critérios:
I – as equipes técnicas dos Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e da
Secretaria Municipal Assistência Social – SMAS, serão responsáveis pela concessão,
conforme regulamento local;
II – a provisão do Benefício Eventual deve ser ágil e garantida, realizada na perspectiva do
direito e livre de qualquer atuação assistencialista ou de exigências que provoquem
constrangimento aos usuários. Não podem ser exigidas contrapartidas para essa oferta e os
critérios de acesso devem ser amplamente divulgados. Também são vedadas quaisquer
formas complexas e vexatórias de comprovação de pobreza para a sua prestação.
Art. 9º O Setor do Cadastro Único e Programa Bolsa Família funcionará das 07h00
às13h00hs, atendendo somente os usuários com situações emergenciais como, cadastrar
famílias para ter acesso aos programas sociais e de proteção ou que estejam com o seu
benefício bloqueado.
Art. 10º O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, funcionará das 07h00 às 13h00hs, visando garantir a manutenção do atendimento
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de forma individualizada, haja visto a necessidade de acolhida, orientação e proteção à
população mais vulnerável.
I – atendimentos remotos, por meio de ligação telefônica ou aplicativos de mensagem –
WhatsApp, com ampla divulgação à população;
II – redirecionar o atendimento presencial para as situações que não puderem ser
asseguradas por meio de atendimentos remotos, fazendo com que a população não fique
desprotegida;
III - devem ser previstas ações voltadas para as situações de emergência envolvendo
violência ou outras violações de direitos. Também nesses casos, destaca-se a necessidade
de articulação e ação coordenada com outras políticas para a definição de fluxos ágeis e
encaminhamentos que possam ser acionados por meio remoto.
IV - planejamento, de acordo com a realidade local, das melhores formas de
acompanhamento e orientação aos indivíduos e famílias pelos CREAS, inclusive daqueles
que já estavam em acompanhamento na Unidade, com a utilização de atendimento remoto
e agendamentos prévios;
V - planejamento criterioso das visitas domiciliares que devem ser realizadas apenas nas
situações extremamente necessárias, observando, necessariamente, medidas para a
proteção e segurança dos trabalhadores e dos usuários;
VI - suspensão temporária das atividades coletivas e grupais do CREAS;
VII - a coordenação da Proteção Social Especial – PSE, deverá monitorar diariamente a
frequência dos serviços, bem como prover a formulação de novas ações voltadas para
garantir a proteção social;
Art. 11º O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, funcionará das 07h30 às 16h30hs considerando o
agravamento das vulnerabilidades e, ou riscos sociais.
I - manter o equipamento aberto e suspender temporariamente as atividades coletivas,
reorganizando o atendimento para intensificar a atenção às demandas de proteção no
campo da Assistência Social relacionadas ao contexto da pandemia;
II - adotar arranjos que evitem aglomerações para as provisões que precisarem de
atendimento presencial, utilização de ambientes amplos, arejados e limpos, podendo ser,
inclusive, locais abertos, como varandas e quintais, observadas as condições de
privacidade;
III - viabilizar acesso à alimentação, aos espaços para higiene pessoal e a kits de higiene,
de forma organizada, evitando-se aglomerações;
IV - manter a limpeza sistemática do ambiente e a observância de recomendações
sanitárias locais quanto à guarda de pertences individuais, considerando o tempo de
sobrevida do vírus em objetos, o que deve ser também informado aos usuários para o amplo
conhecimento dos riscos envolvidos;
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V - assegurar as atividades do Serviço Especializado em Abordagem Social - SEAS para
que as ações mencionadas acima alcancem também as pessoas em situação de rua que
estejam no espaço público. As equipes de abordagem social podem fazer uso de carro de
som e outros meios para facilitar o trabalho nos espaços públicos. Deve-se buscar a
articulação dessas equipes com as equipes da saúde que também atendam estes usuários
nos espaços públicos, como, por exemplo, os Consultórios na Rua;
VI – as equipes de Serviço Especializado em Abordagem Social - SEAS devem identificar as
pessoas em situação de rua, realizar se possível o encaminhamento para o espaço
preparado especialmente para atendê-los durante o período da pandemia.
Art. 12º O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER – CRAM funcionará
das 07h00 às 13h00hs, os acompanhamentos e atendimento serão previamente agendados
e individualizados para que não haja aglomerações, portanto os serviços continuam sendo
ofertados.
Art. 13º O ABRIGO INSTITUCIONAL LAR SAGRADA FAMÍLIA seguindo orientação do
Decreto Municipal 388/2020, art. 4º, XIV, ficará restringido de modo criterioso as visitas aos
serviços de acolhimento. Deve-se incentivar e viabilizar contatos REMOTOS dos acolhidos
com familiares e com outras pessoas com vínculos significativos, por meio de telefone,
whatsApp, chamadas de vídeo etc. Orientar familiares e usuários quanto à necessidade de
adoção dessas medidas, explicar a razão da restrição ao contato nesse momento e, ainda,
que está é uma situação temporária;
Art. 14º. Fica suspensa temporariamente as visitas domiciliares, caso sejam extremamente
relevantes e urgentes que aconteça nesse momento de pandemia, será realizado
planejamento criterioso para a proteção e segurança da saúde do usuário e do trabalhador
obedecendo as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias locais, para que o
usuário não fique sem atendimento.
Art. 15º Os trabalhadores que enquadrem no grupo de risco, poderão trabalhar
remotamente, desde que devidamente diagnosticados, conforme art. 4º, XI, do Decreto
Municipal 388/2020.
Art. 16º 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. 17º O servidor que estiver trabalhando e sentir qualquer sintoma referente ao
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coronavírus deverá 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. 18º 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, 20 de abril de 2020.

Gilberto Sousa Santos - Secretário Municipal de Assistência Social
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