Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ
Secretaria de Trabalho e Assistência Social - SETAS
*****

PORTARIA SETAS N° 02/2020

Tianguá, 24 de março de 2020.

Considerando a Lei Federal N° 8.742/1993, LOAS Lei Orgánica da Assistência
Social, que vem para garantir o minimo de atendimento as necessidades básicas da
sociedade, que visa proteger à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção
da incidência de riscos, proteção à famlia, à maternidade, à infância, à adolescência
e à velhice, amparo às crianças e aos adolescentes carentes a habilitação e
reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária.
Considerando o cenário mundial envolvendo as mobilizações para conter a
contaminação pela COVID-19, as orientações da Organização Mundial de Saúde, o
Ministério da Saúde do Brasil e outras instituições nacionais e internacionais.
Considerando a Lei Federal n° 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, que
"Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergência dee saúde pública de
importáncia internacional decorrente do coronavíus responsável pelo surto de
2019."

Considerando o Decreto Federal n° 10.282, de 20 de março de 2020, que
"Regulamenta a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços

publicos e as atividades essenciais". Notadamente no artigo 3, inciso II
"assisténcia social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade"
Considerando a Nota Técnica do Ministério de Cidadania quanto ao funcionamento
das Unidades de Acolhimento, durante ao período de enfrentamento a pandemia do
Coronavirus, publicada em 20 de março de 2020.
Considerando que foi decretado o Estado de Emergéncia em Saúde Pública no
Ceará pelo Goveno do Estado apoiado pelo Comite Estadual de Enfrentamentoà
Pandemia do Coronavirus, por meio do Decreto de N° 33.510, de 16 de março de
2020.
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Considerando

o

posicionamento

da Secretaria da

Proteção Social, Justiça,
Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará, emitido através nota de
6sclareomento e orlentação aos gestores municipais sobre as medidas para o
ohfrentamento e contenção da infecçáo humana pelo novo Coronavirus.

Considerando

o

Docreto

Municipal

n"

08/2020, de 19 de Março de 2020, artigo 6°

ue diz: "Fica prorrogado o ponto facultativo nas ropartiçbes públicas municipais de
20 do março ao dia 27 do março do 2020, oxceto unidades de Saúde/Profissionais
do Saide, Guarda Civil Municipol, Domutran, Vigiláncla Epidemiológica, Serviço de

Acolhimento Municipal o para os servidoros convocados para agöes do plano de
ontingóncia da proliforação do Novo Coronavirus.
Considerando a Portaria n° 335/2020, de 20 de Março de 2020, do Ministério
Cldadanla que estabelece medidas emergenciais na gestäo do Programa Bolsa

Famllia o do Cadastro Unico para Programas Sociais do Governo Federal,
decorréncia da Emergéncia em Saúde Pública de Importància Nacional.
Considerando a Resolução CMAS ° 05, de 18 de março de 2020, que regulamenta
a organizaçáo da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, frente à pandemia do

COVID 19
Considerando a responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Assistência Social
(SETAS) com os usuários que necessitam de amparo e proteção social na

superação das vulnerabilidades e violações de direitos.
Considerando também a

necessidade de

manter controlados os

fluxos

de

atendimento e aglomeraçoes como estratégia de prevenção e cuidados tanto dos

usuários quanto dos trabalhadores do SUAS.
Considerando que situaçbes pandémicas associadas a outros fatores podem
contribuir para o agravamento das situaçðes de risco e vulnerabilidade social.
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Resolve:

Arigo 1

Ficam suspensostodos os Serviços de Convivéncia e Fortalecimonto do

VInculos bem como o atendimentopresencial ao público em todos os

equipamentos

darede socioassistencial (Centro de Referencia da Assistência Social-CRAS.

Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social-CREAS, Cadastro

Unico, Centro de Referencia e Atendimento a Mulher-CRAM Polo de Atendimento
excetuando-se a
a Criança e o Adolescente Mario Frota e Maria Anice -PAMMA),
contando com o
Unidade de Acolhimento que continuará funcionando normalmente,
Fortalecimento de Vinculos,
suporte dos profissionais do Serviço de Convivência e

parceiros de

Artigo

outras

- Será

20

políticas públicas,

criada

uma

e sem a

realização

comissão formada por

representantes de todos

equipamentos da rede socioassistencial, que ficarão de
casos

de visitas.
os

sobreaviso para atender os

imediato.
que porventura necessitem de atendimento

Artigo 30

Será providenciado local para acolher, momentaneamente, a população

em situação de rua; garantindo a estes cidadãos acesso a higiene e alimentação.

Artigo

4

-

disponibilizados

Serão

Beneficios Eventuais, conforme

preconiza

a

Lei

Municipal n°976/2016 e Decreto de Regulamentação, reconhecendo a situação

como "emergéncia e calamidade pública".

Artigo

5- Tendo

em

vista

a

suspensão das atividades do Serviço de Convivência

e

Fortalecimento de Vinculos será disponitbilizado kits de alimentos às familias malis

vulneráveis das crianças e adolescentes atendidas pelo referido serviço.

Artigo 6

o

Conselho Tutelar, ligado administrativamente a esta Secretaria,

também estará fechado para atendimento ao Público; os ConselheiroS
disposição em regime de plantão de sobreaviso, onde atenderão às ocorrências

emergenciais.
Artigo 6- Serão disponibilizados contatos telefônicos e e-mails para os casos em
que necessite de atendimento imediato, bem como informações ligadas a
Assistência Social.
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Artigo 70 - Esta secretaria buscará meios de contribuir para:
Política;
a) Disseminação de informações importantes pertinentes a sua
psicossociais associadas
D) Estrategias para amenizar as manifestações

a

sensação de isolamento e exclusão;

c)

Estimular

através

importância
para

d)
Artigo

8°- Esta

recursos

midiáticos

da proteção sociofamiliar

superação

Colaborar

de

como

e

de

meios

potencial

informações

fator de colaboração

desta crise.

com os

portaria

demais setores na luta contra a

em

pandemia

da COVID-19.

vigor na data de s u a publicação.

CONTATos

E-mail: setasgest@gmail.com
Números de telefone disponiveis:

(88)

9.9660-1881/

(88)

a

9.9762-8052

Natália Felix da Frota
Secretária do Trabalho e Assistência Social

