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PORTARIA Nº 02, DE 22 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

DISPÕE SOBRE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA 

POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA O 

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 

PÚBLICA. 

 

O Secretário Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, no uso de suas 

atribuições legais, em conformidade com o disposto no artigo 37, caput, e artigo 13, 

II, da Lei Complementar nº 004/2011 diante da Declaração Pública de situação de 

pandemia em relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial de Saúde – 

OMS, bem como pelas demais normas abaixo relacionadas: 

CONSIDERANDO que a Lei 13.979 de 06 fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus; 

CONSIDERANDO, que o Decreto Estadual nº 4593-R de 13 de março de 2020, 

decretou estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e 

estabeleceu medidas sanitárias e administrativas para a prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus (COVID-

19); 

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal de 410/2020, que dispõe sobre a adoção, no 

âmbito da administração pública direta e indireta, de medidas temporárias e 
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emergências de prevenção de contágio pelo COVID-19, bem como sobre 

recomendações no setor privado.  

RESOLVE: 

Art. 1º. No âmbito da política pública de Assistência Social ficam suspensas as 

atividades do CRAS, CREAS, SCFV e CadÚnico, entretanto os servidores ficarão em 

sobreaviso, podendo ser convocados/remanejados para atender outros serviços, 

respeitando as atribuições do seu respectivo cargo; 

Art. 2º. Em relação ao serviço da política de atendimento à criança e ao adolescente 

prestado pelo Conselho Tutelar do Município de Sooretama, fica suspenso o 

atendimento ao público, priorizando o atendimento por meio telefônico ou eletrônico, 

ficando o atendimento pessoal restrito a casos excepcionais; 

Art. 3º Ficam mantidos os serviços Institucionais de Acolhimento e Serviço de 

Benefício Eventual de Auxílio Funeral; 

Art 4º. Ficam mantidas as atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, em 

regime de revezamento e/ou home office; 

Art. 5º. Ficam suspensos, enquanto perdurar situação de emergência, os serviços a 

títulos de horas extraordinárias, extensão de carga horária e gratificações, com 

exceção dos serviços da Instituição de Acolhimento.  

Art. 6º. Essa portaria entra em vigor a partir da presente data e terá validade até 31 

de março de 2020 podendo ser prorrogada.  

Art. 7º. Fica a disposição dos servidores e demais necessitados o telefone para 

esclarecimento (27) 99882-8550.  

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

Prefeitura Municipal de Sooretama, Estado do Espírito Santo, aos vinte e dois dias do 

mês de fevereiro de 2020. 
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GUSTAVO DE CASTRO NEVES 

Secretário do Trabalho, Assistência Social e Cidadania 

 


