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Secretaria de Assistência Social - SEAS 

PORTARIA DE Nº 004/2021 - SEAS 

Dispõe sobre as regras relativas às medidas 
temporárias para enfrentamento da emergência 
de _saúde pública, decorrente da pandemia da 
Covld-19 (novo Coronavirus), no ãmblto da 
Secretaria de Assistência Social de Camaraglbe 
(SEAS), decorrente o Decreto Estadual de nº 
50.433/2021, que determina, no ãmblto do estado 
ae · Pernambuco, quarentena as atividades 
sociais e econõmlcas a população, no período 
de 18 à 28 de março de 2021. 

A Secretária de Assistência Social de Camaragibe, no uso das atribuições legais e: 

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 
Humana pelo novo coronavirus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o decreto legislativo do Congresso Nacional nº 06 de 20 de março de 2020, 
que reconhece o estado de Calamidade Pública. 

CONSIDERANDO a Portaria/MS nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESP1N), em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o Decreto Federal Nª 10.282, de 20 de março de 2020, que define os serviços 
públicos e as atividades essenciais, inclui a Política de Assistência Social como política pública 
que afiança as seguranças· de renda, convivia ou vivência familiar, comunitária e social, acolhida, 
apoio e auxilio; 

CONSIDERANDO a edição, pelo Governo Estadual, do Decreto nº 48.833, de 20 de março de 
2020, pelo que declara situação anormal, caracterizada como "Estado de Calamidade Pública", no 
âmbito do Estado de Pernambuco, em virtude da emergência d~ saúde pública de importância 
Internacional decorrente do coronavlrus; 

CONSIDERANDO o decreto municipal nº 006/2020 de alterado pelo decreto municipal nº 007 de 
19 de março de 2020, que regulamenta, no munlclpio de Camaragibe, medidas temporárias para 
o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19), conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

CONSIDERANDO o decrete, municipal .nº .008 de 2S de março de 2020, que declara situação 
anormal, caracterizada como ''Estado .- de Calamidade Pública" no âmbito do município 
Camaragibe; CONSIDERANDO o dec,ato l199;slalivo nº 65 de 31 de março de 20~9:,%, 
reconhece o Estado de Calamidc1dt1 Públi<;a no :nuniclµi•> ds C&maragit>e. <$' _,.:> -.. 
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Secretaria de Assistência Social - SEAS 

CONSIDERANDO o decreto municipal nº 010 de 28 de abril de 2020 que estabelece a 
obrigatoriedade do uso de máscara para o exercício de atividade essencial no período de 
enfretamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus; 

CONSIDERANDO as recomendações do Ministério da Cidadania, através da Portaria Nº 54, de 1° 
de abril de 2020, que classifica a oferta dos serviços de assistência social como serviços 
essenciais e visando a garantia da continuidade dos serviços e atividades no período da 
Pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO a edição pelo Gove..;:.o Estádual do Decreto nº 50.433, de 15 de março de 
2021 , pelo que estabelece novas medidas restritivas em relação as atividades sociais e 
econômicas, no periodo de 18 a 28 de março de 2021, para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus; 

RESOLVE: 

Art. 1 º. Diante das novas medidas res\ritivas. estabelecidas no âmbito de todo território do estado 
de Pernambuco, em relação as ati1!P::adPilv$bciais ~· econômiCãs, no período de 18 a 28 de março 
de 2021, para enfrentamento da ·eÍl'.fergência de tàúdé puôlica de importância internacional 
decorrente do coronavirus, a Secretária' de Assistência Social de Camaragibe adotará uma série 
de medidas especificas com vistas a garantir o atendimento á população, a seguir elencadas: 

1 - Apl icar o revezamento dos profissiomiis lotados nesta Secretaria e em seus serviços, quando 
possível , preservando e respeitando o atendimento diário de todas áreas de atuação, para que 
seja garantida a eficiência dos resultados e da quaiidade do atendimento aos munícipes. 

li - Continuarão dispensados do trabalho presencial os servido,gs pertencentes ao grupo de risco, 
conforme Decretos municipais. Parágrafo Único. Os servidores que se enquadrarem neste inciso 
deverão encaminhar o laudo médico ao R&cursos Humanos da S.'Cn,laria de Assistência Social, a 
cada 90 dias, contendo o número da Cldi.sificação lntemc1cional de Doenças (CID), descrevendo a 
necessidade do afastamento e com dssinatura do médico, seguido do carimbo. 

Ili - Os servidores pertencentes ao grupo de risco continuarão autorizados a exercer suas 
atividades em "home office•, ~om o devido acompanhamento e monitoramento de sua chefia 
imediata que ficará encarregadâ de uidb.Jrur relatório de execução tios serviços neste período, 
devendo remeter a sede da S.e.::retari:: d~ Assistência Social, mensalmente anexo a folha de 
frequência funcional , observando-se, ainda, que esses servidvres permanecerão de sobreaviso. 

IV - O Atendimento, presencial nos serviços desta Secretaria deverão •cicorrer, neste período, de 
forma agendada e organizada com estratégias eficazes para atendimento imediato da população, 
com a finalidade de evitar filas e con~ntração de pe~oas. 

V - As visitas domiciliares realizadás~pelos 'serviços desta Secretaria estarão suspensas, neste 
período, com a exceção das vi~itas rec1.liz,adas. pe!o CREAS, CEAM e CONSELHO TUTELAR, 
a famílias e indivíduos vítimas ae·violincll! e/ou' violação de direitos, em que o risco social 
enfrentado devido a sua r.wtur11i:1, a inte,vwnçlo não permiti, ur realizada de outra forma. 
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Secretaria de Assistência Social - SEAS 
VI - Os servidores que apresentarem· sintomas ou tiveram contato com pessoas que 
apresentaram sintomas deverão comunicar às suas chefias imediatas e buscar o atendimento 
médico especializado nas unidades de saúde na rede pública ou privada. 

Art. 2•. Ficam mantidas as medidas de prevenção e segurança para os profissionais do SUAS 
listadas no Plano de Contingência para o enfrentamento a COVID-19 da SEAS que estão de 
acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Dentre elas, destaque-se: 

1 - Aferição de temperatura de todos que adentrarem nos se~iços desta Secretaria, inclusive os 
funcionários. · · 

li - Garantir o uso obrigatório de máscaras e a hlglenlzação das mãos com álcool 70%. 

Ili - Manter o distanclamenio social. 

Art. 3•, As determinaçõe& impostas por esta Portaria serão periodicamente avaliadas para 
verificação de sua efici,cia e análise acerca da necessidade de ajustes e de mvas medidas e ou 
providências. 
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Art. 4º. Esta Portaria terá sua vigênêià~ to.,cdrrer,te a11 Decretõ Estadual do Governo do Estado de 
Pernambuco de nº 50.433/2021, no ~rícido de 18 a 28 de março de 2021, inclusive em caso de 
sua prorrogação. 

C&maragibe, 17 de março de 2021. 
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