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PORTARIACONJUNTANº14DE22DEABRILDE2020

Dispõe acerca da prorrogação do funcionamento
extraordinário da Secretaria Municipal de Assistência Social,
do Conselho Tutelar e dos equipamentos do CRAS e CREAS,
comomedidadeprevençãoecontroleparaoenfrentamento
dapandemiacausadapeloCOVID19.




O PREFEITO MUNICIPAL DE OLINDINA, Estado da Bahia, usando das atribuições que
lhe confere o art. 41, VI da Lei Orgânica Municipal, e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, considerando a necessidade do Serviço Público e da
Administração,e

Considerando o disposto no art. 196 da Constituição Federal, preconizando que “a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visemàreduçãodoriscodedoençaedeoutrosagravoseaoacessouniversaleigualitárioàs
açõeseserviçosparasuapromoção,proteçãoerecuperação”;

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção
HumanapelonovoCoronavírus(COVID19);

ConsiderandoaPortarianº188/GM/MS,de4defevereirode2020–que“DeclaraEmergência
emSaúdePúblicadeimportânciaNacional(ESPIN)emdecorrênciadaInfecçãoHumanapelo
novoCoronavírus(2019nCoV).”;

Considerando a Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020–que “Dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrentedocoronavírus”;

Considerando a Portaria n.º 356, de 11 de março de 2020 –que “Dispõe sobre a
regulamentaçãoeoperacionalizaçãododispostonaLeinº13.979,de6defevereirode2020,
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que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importânciainternacionaldecorrentedocoronavírus(COVID19)”;

ConsiderandoqueoeventoécomplexoedemandaesforçoconjuntodetodooSistemaÚnico
de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas
proporcionaiserestritasaosriscos;
Considerandoanecessidadedeseestabelecerumplanoderespostaaesseeventoetambém
para estabelecer a estratégia de acompanhamento aos munícipes que se enquadrarem nas
definições de suspeitos e confirmados para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019
nCoV);
Considerando,porfim,queasituaçãodemandaoempregourgentedemedidasdeprevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a
disseminaçãodadoençanoMunicípiodeOlindina

RESOLVEM:
Art.1ºOartigo4ºdaPortariaConjuntanº06de19demarçode2020passaráavigorarcoma
seguinteredação:
O setor do Cadastro Único atenderá por meio de agendamento prévio, através do telefone
(75)34462295
Art. 2º  A sede da Secretaria de Assistência Social, bem como os equipamentos
socioassistenciais,asaber:oCentrodeReferênciadeAssistênciaSocial–CRASeoCentrode
ReferênciaEspecializadodeAssistênciaSocial–CREAS,funcionarãoemperíodointegralcom
rodíziodeservidores,afimdeevitaraglomerações,atenderasdemandasevisandocumpriras
metasdoplanodecontingência.
Art. 3º Ficam prorrogados até 30 de abril de 2020todos os prazos e demais disposições
contidasnaPortariaConjuntanº06de19demarçode2020;
Art.4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, em reforço às medidas
estabelecidasdaPortariaConjuntanº06de19demarçode2020publicadanaediçãonº3151
doDiárioOficialdoMunicípio.
GabinetedoPrefeitoMunicipaldeOlindinaem22deabrilde2020.

VanderleiFulcoCaldas
PrefeitoMunicipal


MariaIrenildaMendesdosSantosSousa
SecretáriaMunicipaldeAssistênciaSocial
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