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PORTARIA SMASDHTPPJ n°: 01, de 26 de Março de 2021. 
 

A Secretária Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais previstas no 

§2º. do Art. 58 c/c Arts. 198, II da Lei Orgânica Municipal (LOM) - nº: 4.637/2018 e 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- A PORTARIA Nº 188 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, de 03 de fevereiro de 2020, que 

declara ESPIN - Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus; 

 

2- O Decreto Municipal de n°: 541, de 14 de abril de 2020, que declara Estado de 

Calamidade Pública em Nova Friburgo; 

 

3- Que a Assistência Social é definida como serviço público e atividade essenciais (Decreto 

de n°: 10.282/2020, da Presidência da República, que regulamenta a Lei nº 13.979/2020 c/c 

Decretos municipais n°: 518, 534 e 591/2020, 939/2021, Inciso VI); 

 

4- A NOTA TÉCNICA 7/2020 da Subsecretaria de Gestão do SUAS e Segurança Alimentar 

Frente ao Coronavírus, 02 de abril de 2020, com recomendações gerais aos gestores e 

trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social dos Estados, Municípios e do Distrito 

Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades 

essenciais da Assistência Social, com medidas e condições que garantam a segurança e a 

saúde dos usuários e profissionais do SUAS; 

 

5- O §1º. do Art. 1º. do Decreto Municipal nº: 660/2020; 

 

6- Que a maioria dos servidores lotados na Secretaria de Assistência Social ainda não foram 

contemplados com a imunização pela vacina da PNI – Política Nacional de Imunização (Lei 

estadual 9.040/20 – Resolução 270/21, Memorando nº: 435/2021);  

 

7- A Lei estadual nº: 9.224/2021 c/c Decreto estadual nº:47.540/2021 e o Decreto municipal 

nº: 938/2021, que instituem e regulamentam o feriadão excepcional de 26 de março à 04 de 

abril de 2021. 

 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º. Que fica mantido o horário de expediente nos equipamentos públicos 

socioassistenciais municipais, notadamente CRAS – Centro de Referência em Assistência 
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Social e o CREAS – Centro de Referência Especializada em Assistência Social e CREM – 

Centro de Referência da Mulher, de Segunda a Sexta-feira, das 09:00 as 17:00 horas, exceto 

para a Casa de Acolhimento Institucional Vila Sorriso (CAIVS), que permanece em horário 

integral e ininterrupto. 

 

Art. 2°. Os servidores que atuam em atividades administrativas e de apoio na Gestão da 

SMASDHTPPJ cumprirão, diariamente, sua jornada de trabalho, trabalhando em regime de 

escala de revezamento, objetivando a diminuição de circulação nas vias públicas, bem como 

a aglomeração no ambiente de trabalho (Memorando nº: 299/2021, Ofício FETSUAS nº: 

017/202, Memorando nº: 1.309/2020). 

 

Art. 3º. O atendimento presencial à população nos equipamentos socioassistenciais do 

Município só será realizado mediante agendamento prévio, objetivando evitar aglomeração. 

 

Art. 4º. Só será permitido o atendimento presencial nos equipamentos socioassistenciais 

com a adoção das medidas de profilaxia, prevenção e higienização pertinentes, tais como: o 

uso de EPIs (máscaras, álcool em gel etc), e a limpeza dos ambientes com detergente, cloro 

ou água sanitária devidamente diluído em água. 

 

Art. 5º. Os equipamentos socioassistenciais do Município não abrangidos pelos artigos 1º e 

2º da Lei estadual nº: 9.224/2021, por força do seu Artigo 3º, permanecerão fechados nas 

datas regulares dos feriados de 21 e 23 de Abril. 

 

Art. 6º. Os casos omissos ou não previstos nesta Portaria serão dirimidos com base na Lei 

estadual nº: 9.224/2021, no Decreto estadual nº:47.540/2021 e no Decreto municipal nº: 

938/2021. 

 

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os efeitos da 

Portaria SMASDHTPPJ n°: 01, de 10 de agosto de 2020. 

 

 

Eliana de Fátima Mafort Lopes 

Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, 

Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude 

(Portaria Municipal: nº: 012/2021) 

Matrícula: 199.142 
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