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Prefeitura Municipal de
Tremedal publica:
• Portaria Nº 001/2020 - “a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
e Cidadania de Tremedal, em Virtude da Pandemia do Coronavírus, Toma
Algumas Providências a Fim de Evitar Uma Maior Propagação do Covid19”.
• Portaria Nº 003/2020 - “Antecipa Férias do Meio do Ano e Concede
Férias a Servidores da Secretaria Municipal de Educação e dá Outras
Providências”.
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PORT
TARIA Nºº 001/202
20

“A Secretaria Municipal de Desen
nvolvimento
o
ocial e Cida
adania de Tremedal, em virtude
e
So
da
a pandemia
a do Corona
avírus, tom
ma algumass
pro
ovidências a fim de
e evitar uma
u
maiorr
pro
opagação do
d COVID-1
19”

A SE
ECRETÁR
RIA MUNIC
CIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA
AL DE TR
REMEDAL,
no uso
u de suass atribuições legais, conferidas
s pela Lei Orgânica
O
M
Municipal.

Con
nsiderando
o o Decreto
o Municipa
al nº 015 de 18 de março de 20
020

RES
SOLVE:

Art. 1º - Suspe
ender a pa
artir do dia 19 de março de 202
20 todo o a
atendimento coletivo
o
ao público
p
no
o Centro de
d Referên
ncia de As
ssistência Social (C
CRAS) e Serviço
S
de
e
Convvivência e Fortalecimento de
d Víncullos (SCFV
V), assim
m como as
a visitass
dom
miciliares, permanece
p
endo apen
nas os ate
endimento
os individualizados de
d caráterr
eme
ergencial co
om uma eq
quipe redu
uzida atravé
és de uma
a escala de
e profission
nais;

Art. 2º - Suspe
ender as atividades
a
de visitas domiciliare
es do Prog
grama Cria
ança Feliz,
ndo a equ
uipe responsável por manter contato on
nline ou p
por telefone com ass
fican
famíílias assistidas para acompanh
a
es;
amento e orientaçõe
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Art. 3º - Re
eduzir os atendimentos no Programa Bolsa Família, fic
cando um
m
profiissional no
o setor parra atender apenas as
s emergên
ncias relaccionadas a bloqueioss
e suspensões do benefíccio;

e
pa
ara a equipe do Conselho
C
T
Tutelar, fic
cando um
m
Art. 4º - Fazzer uma escala
o setor porr dia para atender
a
as
s demanda
as urgentess, permane
ecendo oss
consselheiro no
dem
mais em reg
gime de so
obreaviso (plantão do
omiciliar);

Art. 5º - Desig
gnar um ho
orário espe
ecial de funcionamen
nto, das 8 às 12 horras, do dia
a
03 a 07/04//2020, na sede
s
da Se
ecretaria Municipal
M
d Desenvvolvimento Social, no
de
o
20/0
CRA
AS e no Co
onselho Tu
utelar.

Pará
ágrafo ún
nico -Essa
as medida
as são em
mergenciaiss e as attividades que
q
serão
o
man
ntidas serão realizada
as de form
ma cautelos
sa seguind
do as recom
mendaçõe
es da OMS
S
– Orrganização
o Mundial de
d Saúde. Outras de
ecisões pod
dem ser to
omadas ou
u mudadass
ao lo
ongo desse
es 15 dias, de acordo
o com as permissões
p
s e orienta
ações.

Art. 6º- Estap
portaria en
ntrará em vigor na data de sua
s
publiccação, pod
dendo serr
revo
ogada ou modificada
m
a qualque
er tempo ou
u prorrogad
da caso a situação anormal
a
se
e
perp
petue.

m revogada
as todas ass disposiçõ
ões em con
ntrário.
Art. 7° - Ficam

Trremedal, 19 de març
ço de 2020
0

Re
egistre-se;
Pu
ublique-se;
Cumpra-se.
C

Gra
azielle Sou
usa Silva
Secretária
a Municipal de
d Desenvo
olvimento So
ocial e Cidadania
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PORTARIA Nº 003/2020
“Antecipa férias do meio do ano e
concede férias a servidores da secretaria
municipal de educação e dá outras
providências”.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais e,

CONSIDERANDO as medidas de prevenção preconizadas pelo Ministério da
Saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) acerca da disseminação do
COVID-19;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou
pandemia de COVID-19 nesta quarta, 11/03

CONSIDERANDO as medidas tomadas através das determinações dos Decretos
015/2020 e 016/2020;

CONSIDERANDO as férias dos servidores, disposto no art 192 da Lei 015/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam antecipadas as férias escolares que seriam concedidas
entre 22 e 28 de junho de 2020 para o período de 23 a 29 de março de 2020.

Praça Leonel Pereira Nº 10 – Centro – Fone/Fax: (077) 3494-2100 – CEP 45.170-000 CNPJ. 14.243.463/0001-99
Tremedal - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: S548WLI1AQHGO4AYD1CVDG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
19 de Março de 2020
5 - Ano - Nº 1970

Tremedal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL
Secretaria de Educação
Art. 2º - Ficam concedidas as férias coletivas aos servidores que ocupam
cargo da carreira de magistério e demais servidores, lotados na secretaria de educação,
no período de 23 a 29 de março de 2020.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.

Tremedal-BA, 19 de março de 2020
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Giselle Mary Silva Melo Oliveira
Secretária de Educação
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