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PORTA
ARIA Nº 0112 DE 07 DE
D ABRIL DE 2020.
Dispõe aceerca de Meedidas parra o Enfren
ntamento
da Emergêência de Saúde
S
Públlica de imp
portância
Internacional decorrrente do coronavírus, COVIDmbito do Sistema
S
Ún
nico de Assistência
19, no âm
Social- SUA
AS de Aracci-Bahia.
A SECR
RETÁRIA
A MUNICIP
PAL DE ASSISTÊNC
A
CIA SOCIA
AL, ESPOR
RTE E LA
AZER DO
MUNIC
CÍPIO DE ARACI- BAHIA,
B
no uso de suass atribuiçõess embasadaas na Lei Orrgânica do
Municíppio,
CONSIIDERANDO
O, a Portariia nº 337, de
d 24 de maarço de 20200, que dispõõe acerca dee medidas
para o enfrentamen
e
nto da emerrgência de saúde
s
públiica de impoortância inteernacional decorrente
d
do coronnavírus, CO
OVID-19, no âmbito doo Sistema Único
Ú
de Assistência Soocial;
CONSIIDERANDO
O, a Portaaria nº 54, de 1º de abril de 20020 da Seccretaria Naacional de
Assistênncia Social que aprovaa as recomenndações gerrais aos gesttores e trabaalhadores do
d Sistema
Único de
d Assistênncia Social (SUAS) doos Estados,, Municípioos e do Disstrito Federral com o
objetivoo de garantiir a continuidade da offerta de serv
viços e atividades essenciais da Assistência
A
Social, com mediidas e conndições quee garantam a segurannça e a saaúde dos usuários
u
e
profissioonais do SU
UAS;
CONSIIDERANDO
O, que a Assistência
A
B
tem papel funddamental naa proteção
Social no Brasil
social, na ampliaçção do bem
m-estar e nas
n medidaas de cuidaados integraais com a saúde da
populaçção mais vulnerável, dee forma sinéérgica ao Sistema Único de Saúde - SUS;
CONSIIDERANDO
O, a Decclaração dee Emergên
ncia em Saúde Pública de Im
mportância
Internaccional pela Organizaçã
O
ão Mundial da
d Saúde em
m 30 de janneiro de 20220, em decorrência da
Infecçãoo Humana pelo
p novo coronavírus (COVID-19
9);
CONSIIDERANDO
O, a dissem
minação doo novo corronavírus (C
COVID-19)) e sua claassificação
mundiall como panddemia, e as medidas addotadas no âmbito
â
de estados,
e
munnicípios e do
d Distrito
Federal para preveenir a dissem
minação do vírus, reforrça-se a im
mportância dde o Estado brasileiro
ocioassistenciais voltaddos à populaação mais
garantirr a oferta reegular de seerviços e prrogramas so
vulnerávvel e em risco
r
social e promoveer a integraação necesssária entre o Sistema Único de
Assistênncia Social e o Sistemaa Único de Saúde;
S
CONSIIDERANDO
O, a Portariia/MS nº 1888, de 4 de fevereiro
f
dee 2020, quee Declara Em
mergência
em Saúdde Pública de
d Importânncia Nacionnal (ESPIN)), em decorrrência da Innfecção Hum
mana pelo
novo cooronavírus (2019-nCoV
(
V);
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RESOL
LVE
Art. 1º - Flexibiliizar os horrários de attendimentoss presenciaais dos usuáários no âm
mbito dos
A
Social - CRAS e dos
d Centros Especialiizados de
Centross de Referêência da Assistência
Assistênncia Social - CREAS, Programa Bolsa Fam
mília e Secreetaria Muniicipal de Assistência
A
Social, passando
p
a funcionar das
d 08:00h às
à 12:00h po
or agendam
mento.
§ 1º - O agendam
mento deveráá prioritariaamente ser através dos telefones:: CRAS (75
5) 992034429, CREAS
C
(775) 99170-2161, Proggrama Bollsa Famíliaa (75) 992231-0615, Secretaria
Municippal de Assistência Soccial (75) 32666-2226, ou
u na própriaa unidade qquando o ussuário não
dispor do
d equipameento, com vistas
v
a reduuzir a circullação de pesssoas e evitaar a aglomeeração nos
equipam
mentos.
§ 2º - Serão
S
priorrizados os atendimento
a
os presenciaais individuualizados, ppara casos graves
g
ou
urgentes, e as dem
mais situaçõees, serão ateendidas de forma
f
remoota, visandoo evitar aglo
omerações
nos equuipamentos socioassiste
s
enciais, além
m de apoiar o isolamennto social.
§ 3º - Os atenddimentos prresenciais devem oco
orrer em ambientes
a
amplos, arrejados e
mpos, atentaando para a garantia dee sigilo e priivacidade ddo atendimento, ainda
constanntemente lim
que se opte
o por reaalizá-los em locais aberrtos como vaarandas, quuintais, tendaas, etc;
§ 4º - O acompanhhamento fam
miliar peloss CRAS e CREAS,
C
com a presença de memb
bros tidos
como grrupos de rissco, tais com
mo idosos, gestantes e lactantes, deverão ocorrer exclussivamente
de form
ma remota, via
v telefone ou whatsappp visando assegurar
a
suua proteção.
§ 5º - As visitas domiciliarees, só ocorrrerão em casos
c
extrem
mamente reelevantes e urgentes,
considerando as medidas
m
neccessárias paara a proteção e seguurança da saúde dos usuários
u
e
trabalhaadores (uso de EPI, disstanciamentto de pelo menos
m
1 metro entre aas pessoas, utilização
de espaçços mais areejados para conversar com
c
a famíllia e outras medidas peertinentes).
§ 6º - Não utilizaar senhas que
q passem
m de mãos em mãos para organnizar o aten
ndimento,
podendoo-se recorreer à listagem
m nominal, por
p exemplo
o, ou outrass alternativaas.
Art. 2º - Manter ass atividadess do Serviçoo de Acolhiimento Insttitucional- A
Abrigo Criaança Feliz,
observaando os cuiidados e orrientações para
p
a proteeção e seguurança da ssaúde dos usuários
u
e
trabalhaadores, bem
m como obseervando as orientações
o
de saúde loocal.
Art. 3° - Suspendeer temporariiamente os eventos,
e
enccontros, currsos de form
mação, oficiinas, entre
outras atividades
a
cooletivas.
Art. 4º - Interrompper temporaariamente as
a atividadees presenciaais do Serviiço de Conv
vivência e
bano e ruraal, ficando a equipe reesponsável
Fortaleccimento de Vínculos- SCFV em âmbito urb
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para arrticular conntatos virtuuais com os usuário
os, bem coomo, estarãão disponív
veis para
remanejjamento tem
mporário conforme neccessidade do
o município.
Art. 5º - Manter as
a visitas doomiciliares do Program
ma Primeiraa Infância nno SUAS em
e âmbito
urbano e rural, observando
as recomeendações: não
o
n
realizaar atividadees dentro domicílio,
d
limitanddo-se apenaas na área peri
p domicilliar (frente,, lados e fuundo do quiintal ou terrreno) com
distanciiamento dee no mínim
mo 1 metro dos usuáriios, sob usoo de máscaara e higien
nizaçãodas
mãos.
Art. 6º - Interrom
mper tempoorariamente as atividad
des do Cenntro Aracieense de Qu
ualificação
e
dispponível paraa remanejam
mento temporário confforme necesssidade do
Cidadã, ficando a equipe
municíppio;
Art. 7ºº - Flexibilizar os atendimento
a
os presenciiais do Coonselho Tuutelar por meio de
agendam
mento teleffônico, nos horários das
d 8h às 12h,
1
mantenndo normallmente o Regime
R
de
Platão, ambos
a
atravvés do teleffone (75) 999156-1076.
Art. 8º - Suspendeer temporariiamente as atividades
a
do
d SINE Baahia, em deccorrência daa ausência
de mateeriais, dispoonibilizandoo a equipe para remaanejamento de funçõess durante a vigência
dessa noormativa.
Art. 9º - Interrom
mper tempoorariamente as atividaades do Cenntro de Reeferência daa Mulher,
mento de fun
nções durannte a vigênccia dessa no
ormativa.
disponibbilizando a equipe paraa remanejam
Art. 10 - Adotar medidas
m
de segurança para
p
os proffissionais doo SUAS coom a dispon
nibilização
de mateeriais de hiigiene e Eqquipamentoos de Proteção Individdual - EPI, recomendaados pelo
Ministério da Saúdde, afastameento ou coloocação em teeletrabalho dos grupos de risco.
Art. 11 - Para os trabalhadorres que fazeem parte do
os grupos de
d risco, coonforme deffinição do
Ministério da Saúdde, é recomeendado o afa
fastamento ou
o a colocaçção em trabbalho remoto
o, visando
asseguraar sua protteção. Deveerá ser iguaalmente asssegurado o trabalho reemoto paraa os casos
suspeitoos de contam
minação, vissando à prevenção da transmissibi
t
ilidade do C
Coronavíruss.
Art. 122 - As meddidas determ
minadas poor esta porttaria poderãão sofrer m
mudanças a qualquer
momentto, e seu descumprimennto acarretaará responsaabilização correlata, noos termos daa lei.
Art. 13 - Esta portaaria entrará em vigor na
n data de su
ua publicaçãão.
Gabineete da Secreetária Mun
nicipal de Desenvolvim
D
mento Sociaal, Esporte e Lazer do
o
Municíípio de Araaci, Estado da Bahia, 20
2 de abril de 2020.
TTO
RITA ADRIIANA SANTOS BRIT
vimento Soccial,
Secretária dee Desenvolv
E
Esporte
e Laazer
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