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SEMANÁRIO OFICIAL
ATOS DO PREFEITO

EDIÇÃO ESPECIAL
Conforme Parágrafo Único do Art. 4 do

Decreto 5.348/2005 de 16/06/2005.

LEI ORDINÁRIA Nº 13.971, 22 DE JUNHO DE 2020.

Abre Crédito Extraordinário no
Orçamento Municipal, visando o
combate a Pandemia do Coronavírus
(COVID - 19), no Município de João
Pessoa - PB.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO DECRETA E EU SANCIONO
A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Extraordinário no valor de R$ 1.450.213,43
(um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e treze reais e quarenta e três
centavos), no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, na
forma abaixo discriminada:

13.000 - Secretaria Municipal de Saúde

13.301 - Fundo Municipal de Saúde

R$

10.122.5005 - 4511 - COVID - Manter e Implementar Ações

Relacionadas ao Combate a Covid - 19

3.3.90.30 - 1290 - Material de Consumo 1.250.213,43

4.4.90.52 - 1290 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00

TOTAL 1.450.213,43

Art. 2º As despesas com o Crédito Extraordinário aberto pelo artigo
anterior, correrão por conta do Excesso de Arrecadação de Recursos Transferidos
provenientes de ações da Justiça Federal-JF e do Ministério Público do Trabalho-MPT,
exclusivamente para ocorrer as despesas relacionadas ao combate a Pandemia do
Coronavírus ( COVID-19), no município de João Pessoa, conforme contas correntes nº
13.972-6 e 13.973-4, agência 1618-7 do Banco do Brasil S/A, de acordo com o artigo 43, §
1º, inciso II, da Lei 4.320/64, conforme discriminação a seguir:

R$

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - JUSTIÇA FEDERAL- JF/MINISTÉRIO
PÚBLICO DO TRABALHO-MPT (FONTE 1290 - CÓD. REC 398)................ 1.450.213,43

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO
PESSOA-PB, em 22 de junho de 2020.

Autoria: Executivo Municipal

LEI ORDINÁRIA Nº 13.972, 22 DE JUNHO DE 2020.

Abre Crédito Extraordinário no Orçamento
Municipal, visando o combate a Pandemia do
Coronavírus (COVID - 19), no Município de
João Pessoa - PB.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA, FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO DECRETA E EU SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Extraordinário no valor de R$ 300.000,00

(trezentos mil reais), no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de

Saúde, na forma abaixo discriminada:

13.000 - Secretaria Municipal de Saúde

13.301 - Fundo Municipal de Saúde

R$

10.122.5005 - 4511 - COVID - Manter e Implementar Ações

Relacionadas ao Combate a Covid - 19

4.4.90.52 - 1211 - Equipamentos e Material Permanente 300.000,00

Art. 2º A despesa com o Crédito Extraordinário aberto pelo artigo anterior,

correrão por conta de anulação de dotações orçamentárias, exclusivamente para ocorrer as

despesas com Equipamentos e Material Permanente, relacionadas ao combate a Pandemia do

Coronavírus (COVID-19), no município de João Pessoa, de acordo com o artigo 43, § 1º, inciso

III, da Lei 4.320/64, conforme discriminação a seguir:

01.000 - Câmara Municipal
01.101 - Diretoria Administrativa e Financeira

R$

01.031.5281 - 2594 - Encargos de Exercícios Anteriores
3.1.90.92 - 1001 - Despesas de Exercícios Anteriores 159.236,87
3.3.90.92 - 1001 - Despesas de Exercícios Anteriores 20.694,59

01.122.5001 - 2599 - Encargos com Pessoal Ativo da Câmara
Municipal (Área Administrativa)

3.1.90.04 - 1001 - Contratação por Tempo Determinado 5.000,00

01.122.5279 - 2471 - Administração Geral da Câmara
3.3.90.31 - 1001 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,

Desportivas e Outras 50.000,00
3.3.90.32 - 1001 - Material de Distribuição Gratuita 50.000,00
3.3.90.35 - 1001 - Serviços de Consultoria 15.068,54

TOTAL 300.000,00

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-
PB, em 22 de junho de 2020.

Autoria: Executivo Municipal
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LEI ORDINÁRIA Nº 13.973, 22 DE JUNHO DE 2020.

ABRE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO NO
ORÇAMENTO MUNICIPAL, VISANDO O
COMBATE A PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS (COVID - 19), NO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA,
FAÇO SABER QUE O PODER LEGISLATIVO DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE
LEI:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Extraordinário no valor de R$ 4.868.803,90 (quatro

milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e três reais e noventa centavos), no

orçamento da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, na forma abaixo

discriminada:

13.000 - Secretaria Municipal de Saúde

13.301 - Fundo Municipal de Saúde

R$

10.122.5005 -4511 - COVID - Manter e Implementar Ações Relacio-

nadas ao Combate à Covid - 19

3.3.90.30 - 1214 - Material de Consumo 4.000.000,00

3.3.90.30 - 1290 - Material de Consumo 388.803,90

3.3.90.39 - 1214 - Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica 480.000,00

TOTAL 4.868.803,90

Art. 2º As despesas com o Crédito Extraordinário aberto pelo artigo anterior,

correrão por conta do Excesso de Arrecadação de Recursos de Transferência do Sistema Único

de Saúde - SUS do Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde/FNS, para o Fundo

Municipal de Saúde/FMS, Transferência Fundo a Fundo - Bloco de Custeio e de Doações da

Justiça Federal, exclusivamente para ocorrer as despesas relacionadas ao combate a Pandemia do

Coronavírus (COVID-19), no município de João Pessoa, conforme contas correntes nºs 13.990-4

e 13.972-6, agência 1618-7 do Banco do Brasil S/A, de acordo com o artigo 43, § 1º, incisos II

da Lei 4.320/64, conforme discriminação a seguir:

13.000 - Secretaria Municipal de Saúde

13.301 - Fundo Municipal de Saúde

R$

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO :

MS/FNS/SMS/FMS ( FONTE 1214 - CÓD. REC 471) .. 4.480.000,00

JUSTIÇA FEDERAL - JP ( FONTE 1290 - CÓD. REC 398) 388.803,90

TOTAL GERAL 4.868.803,90

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-

PB, em 22 de junho de 2020.

Autoria: Executivo Municipal

LEI ORDINÁRIA Nº 13.974, 22 DE JUNHO DE 2020.

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, FAÇO
SABER QUE O PODER LEGISLATIVO DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial para inclusão
de novas Naturezas da Despesa (dotações orçamentárias) em Ações de Governo já existentes na Estrutura
Orçamentária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e na da Secretaria Municipal de
Proteção e Defesa do Consumidor no valor global de R$ 1.308.000,00 (um milhão, trezentos e oito mil
reais), na forma abaixo discriminada:

14.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
14.302 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$

04.122.5001.2849 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS

3.1.90.13 – 1311 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS 640.000,00
08.243.5585 – 4124 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA

COMPLEXIDADE (PFMC, PTMC, ACOLHIMENTO INSTI-
TUCIONAL E FAMILIA ACOLHEDORA)

3.3.90.14 – 1311 – DIÁRIAS CIVIL 10.000,00
3.3.90.33 – 1311 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 230.000,00

08.244.5570.2937 – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA
MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE DE GESTÃO
DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA / IGD-PBF

3.3.90.14 – 1311 – DIÁRIAS CIVIL 10.000,00
3.3.90.33 – 1311 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 95.000,00

08.244.5570.4369 – PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO
AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS/TRABALHO

3.1.90.04 – 1311 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
3.3.90.33 – 1311 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00

08.244.5570.4370 – PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV

3.3.90.30 – 1312 – MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00
3.3.90.14 – 1311 – DIÁRIAS CIVIL 10.000,00
3.3.90.33 – 1311– PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160.000,00

Procuradoria Geral do Município:

Sec. de Proteção e Defesa do Consumidor:

Secretaria da Infra Estrutura:

Secretaria do Trabalho, Produção e Renda:

Sec. Juventude, Esporte e Recreação:

Secretaria de Turismo:

Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres:

Secretaria de Desenvolvimento Urbano:

Secretaria da Ciência e Tecnologia:

Secretaria de Meio Ambiente:

Sec. de Segurança Urbana e Cidadania:

Secretaria da Defesa Civil:

Suprerint. de Mobilidade Urbana:

Autarq. Esp. Munic. de Limp. Urbana:

Instituto de Previdência do Munic.:

Adelmar Azevedo Régis

Sachenka Bandeira da Hora

Fernando Paulo Pessoa Milanêz

Adriana G. Urquiza

Zennedy Bezerra

Aberlado Jurema  Neto

Denis Soares

Francisco Noé Estrela

Adalberto Alves Araújo Filho

Lucius Fabiani de V. Sousa

Roberto Wagner Mariz Queiroga

Kleber G. L.  Santos

Rodrigo F. de F. Trigueiro

Prefeito

Vice-Prefeito:

Chefe de Gabinete:

Sec. de Gestão Govern. e Art. Política:

Secretaria de Administração:

Secretaria de Saúde:

Secretaria de Educação:

Secretaria de Planejamento:

Secretaria de Finanças:

Secretaria da Receita:

Secretaria de Desenv. Social:

Secretaria de Habitação:

Secretaria de Comunicação:

Controlad. Geral do Município:

Secretaria de Transparência:

: Luciano Cartaxo Pires de Sá

Manoel Alves da Silva Junior

Lucélio Cartaxo Pires de Sá

Hildevanio de S. Macedo

Lauro Montenegro Sarmento de Sá

Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior

Gilberto Cruz de Araújo

Aline da Silva Carolino

Sérgio Ricardo Alves Barbosa

Max Fábio Bichara Dantas

Vitor Cavalcante de S. Valério

Adriana Casimiro Batista de Souza

Josival Pereira de Araújo

Ludinaura Regina S. dos Santos

Ubiratan Pereira de Oliveira
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31.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR

31.301 – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS
DIFUSOS DO CONSUMIDOR

14.422.5030.2093 – CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR

3.3.90.49 - 1090 – AUXÍLIO TRANSPORTE 40.000,00

TOTAL...................... 1.308.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior
correrão por conta da anulação de dotações orçamentárias, de acordo com o artigo 43, § 1º, inciso III, da
Lei Federal nº 4.320/64, conforme discriminação a seguir:

14.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
14.302 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$
08.243.5585 – 4124 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA

COMPLEXIDADE (PFMC, PTMC, ACOLHIMENTO INSTI-
TUCIONAL E FAMILIA ACOLHEDORA)

3.3.90.30 – 1312– MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00
3.3.90.39 – 1311– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –

PESSOA JURÍDICA 240.000,00

08.244.5570.4370 – PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E
SCFV

3.1.90.04 – 1311 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
3.3.90.39 – 1311– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –

PESSOA JURÍDICA 285.000,00

28.845.5154.7060 - DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU
SUBVENÇÕES SOCIAIS

3.3.50.43 – 1311 – SUBVENÇÕES SOCIAS 640.000,00

31.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR

31.301 – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS
DIFUSOS DO CONSUMIDOR

14.422.5030.2093 – CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR

3.3.90.33 – 1090– PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40.000,00

Art. 3º As novas Naturezas das Despesas (dotações orçamentárias) em Ações de Governo já
existentes, referenciada no artigo 1º, serão alocadas na programação constante do Plano Plurianual e da
Lei Orçamentária Anual, relativa ao exercício financeiro de 2020.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB, em 22 de
junho de 2020.

Autoria: Executivo Municipal

Decreto n° 9.510/2020, de 26 de junho de 2020.

PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DE MEDIDAS

TEMPORÁRIAS AO ENFRENTAMENTO DA

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE

DO NOVO CORONAVÍRUS VETOR DA COVID-19,

SISTEMATIZA AS REGRAS RELATIVAS ÀS

MEDIDAS TEMPORÁRIAS, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, Estado da Paraíba, no uso

das atribuições que lhe conferem o art. 60, V, da Lei Orgânica Municipal e demais disposições

aplicáveis e, ainda,

Considerando que o Município de João Pessoa editou o Decreto nº 9.460, de 17 de

março de 2020, o qual estabeleceu medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública

de importância internacional, decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID19),

decretando situação de emergência no Município de João Pessoa, definindo outras medidas para

enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus e dando outras providências, o Decreto nº

9.470, de 06 de abril de 2020, o qual decretou estado de calamidade pública para enfrentamento

da pandemia decorrente do coronavírus, os Decretos nos 9.461, de 19 de março de 2020, 9.462,

de 20 de março de 2020, 9.481, de 01 de maio de 2020, 9.482, de 04 de maio de 2020, 9.487, de

09 de maio de 2020, 9.491, de 18 de maio de 2020, 9.496, de 30 de maio de 2020, e 9.504, de 13

de junho de 2020, os quais definem outras medidas para enfrentamento da pandemia decorrente

do coronavírus e dá outras providências;

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e suas

alterações, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

Considerando a avaliação do cenário epidemiológico do Município de João Pessoa

em relação à infecção pelo coronavírus (COVID-19), especialmente diante da existência de

registro de mais de oito mil e setecentos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus em João

Pessoa já confirmados até o momento neste Município pela Secretaria Estadual de Saúde, além

de diversos outros casos sob análise, sujeitos à confirmação;

Considerado ser a vida do cidadão o direito fundamental de maior expressão

constitucional, sendo obrigação do Poder Público, em situações excepcionais, agir com seu poder

de polícia para a proteção desse importante direito, adotando todas as ações necessárias, por mais

que, para tanto, restrições a outros direitos se imponham;

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto estabelece prorrogação de prazo de vigência de medidas

temporárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do novo coronavírus, vetor da COVID-19 e sistematiza as regras relativas às medidas

temporárias referentes a algumas atividades e serviços.

Parágrafo único. A retomada do funcionamento das atividades econômicas

suspensas durante o enfrentamento à pandemia será realizada de forma setorial e gradual,

considerando-se os riscos à saúde e a relevância socioeconômica de cada atividade, conforme

Plano Estratégico de Flexibilização, aprovado pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 2º De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da

coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus (COVID-19),

permanece suspenso, até ulterior deliberação, o funcionamento de:

I – qualquer atividade de comércio nas ruas, praias, lagoas e rios, praças ou outros

locais de uso coletivo e que promovam a aglomeração de pessoas, como feiras livres (inclusive

aquelas no entorno de mercados públicos), bancas, barracas de vendas de alimentos e

comerciantes ambulantes, nos logradouros públicos;

II – academias, centros de ginástica e estabelecimentos similares;

III – cinemas, teatros, circos, parques de diversão e afins.

IV – casas de shows e espetáculos de qualquer natureza;

V – boates, danceterias, salões de dança;

VI – casas de festas e eventos;

VII – feiras, exposições, congressos e seminários;

VIII – clubes de serviço e de lazer;

IX – bares, restaurantes e lanchonetes;

§ 1º - Não incorrem na vedação de que trata este artigo os serviços essenciais ou

atividades autorizadas a funcionar previstos neste Decreto ou elencados no Anexo Único do

Decreto nº 9.504, de 13 de junho de 2020.

§ 2º - As lojas e estabelecimentos comerciais funcionarão, exclusivamente por meio

de entrega em domicílio (delivery), inclusive por aplicativos, e como pontos de retirada de

mercadorias (drive thru), vedado, em qualquer caso, o atendimento presencial de clientes dentro

das suas dependências.
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§ 3º - Os shoppings centers, centros comerciais e estabelecimentos congêneres

funcionarão exclusivamente por meio de entrega em domicílio (delivery), inclusive por

aplicativos, e como pontos de retirada de mercadorias (drive thru), vedado, em qualquer caso, o

atendimento presencial de clientes dentro das suas dependências.

§ 4º - As clínicas de estética, salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos

de serviços pessoais permanecem autorizados a atender exclusivamente por agendamento prévio

e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de

distanciamento social.

§ 5º - As missas, cultos e demais cerimônias religiosas permanecem autorizadas a

serem realizadas on line, bem como por meio de sistema de drive-in, e nas sedes das igrejas e

templos, neste caso com ocupação máxima de 30% (trinta por cento) da capacidade e observando

todas as normas de distanciamento social.

§ 6º - Os estabelecimentos públicos e privados autorizados a funcionar devem

obedecer às regras de uso obrigatório de máscaras, de higiene, de quantidade máxima e de

distanciamento mínimo entre as pessoas, inclusive em filas de atendimento internas e externas,

devidamente sinalizadas, e observar demais exigências estabelecidas em normas complementares

da Secretaria Municipal de Saúde.

§ 7º - Os estabelecimentos públicos e privados autorizados a funcionar devem afastar

imediatamente funcionários com suspeita de contaminação do COVID-19 e aqueles com

diagnóstico confirmado, por, no mínimo, 14 dias, mesmo quando apresentem condições físicas de

saúde que possibilitem o retorno ao trabalho presencial.

Art. 3º. De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da

coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus, (COVID-19),

permanece suspensa, até 05 de julho de 2020, a circulação de veículos de transporte coletivo

urbano municipal.

Parágrafo Único -. As empresas de transporte público coletivo urbano deverão

permanecer disponibilizando nove linhas, com funcionamento nos seguintes horários: das 05:30h

às 08:30h e das 17:00h às 20:00h, exclusivamente para o transporte dos trabalhadores dos

serviços de saúde da rede pública e privada.

Art. 4º. Permanecem suspensas, até ulterior deliberação, as aulas, sem prejuízo da

manutenção do calendário recomendado pelo Ministério da Educação, nas unidades da rede

pública e privada de ensino, incluindo educação infantil, fundamental, nível médio, EJA –

educação de jovens e adultos, técnico e ensino superior.

Parágrafo único. Para evitar prejuízos de cumprimento no calendário acadêmico,

fica assegurado o ensino remoto (on line), nos termos da Portaria do Ministério da Educação

nº343, de 17 de março de 2020, a todas as escolas de ensino fundamental e médio e ensino

superior, na rede pública ou privada.

Art. 5º. De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da

coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus (COVID19),

permanece vedado o acesso às praias, ao calçadão das avenidas situadas nas faixas de beira-mar,

às praças e aos parques, no Município de João Pessoa, para prática de qualquer atividade, até

ulterior deliberação.

Art. 6º. De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da

coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus (COVID19),

permanece vedada, até ulterior deliberação, a permanência das pessoas em ruas, equipamentos e

logradouros públicos, tais como praças, alamedas, ciclovias, estacionamentos, entre outros, para

evitar aglomerações, nesse sentido devendo ser interrompidas reuniões para prática de quaisquer

atividades sociais, esportivas ou culturais, ressalvando o direito de ir e vir da população, desde

que estejam utilizando máscaras.

Art. 7º. Permanece obrigatório, em todo território do Município de João Pessoa, o

uso de máscara, mesmo que artesanal, pelas pessoas que tenham de sair de casa e circular em

vias públicas para exercer atividades ou adquirir produtos ou serviços essenciais.

§ 1º - O uso de máscara previsto no caput é compulsório nos espaços de acesso aberto

ao público, incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos

públicos, nos estabelecimentos privados que estejam autorizados a funcionar de forma presencial

e nos veículos públicos e particulares, inclusive ônibus e táxis.

§ 2º - Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores

de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus servidores, empregados,

colaboradores, consumidores, usuários e passageiros.

Art. 9º. Os estabelecimentos que prestem serviços de natureza privada ou atividades

de profissionais liberais (arquitetos, advogados, contadores, corretores de imóveis, economistas,

administradores, corretores de seguros, publicitários, entre outros) estão autorizados a funcionar,

a partir do dia 29 de junho de 2020, devendo atender exclusivamente por agendamento prévio,

observando todas as normas de distanciamento social, as regras de uso obrigatório de máscaras e

protocolos de higiene e as demais exigências estabelecidas em normas complementares da

Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 10. Os treinamentos de atletas profissionais estão autorizados a partir de 29 de

junho de 2020, observando todas as normas de distanciamento social e de higiene e as demais

exigências estabelecidas em normas complementares da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 11. As lojas de material de construção, elétrico e prevenção de incêndio estão

autorizadas a funcionar a partir de 29 de junho de 2020, obedecendo às regras de uso obrigatório

de máscaras, de higiene, de quantidade máxima e de distanciamento mínimo entre as pessoas,

inclusive em filas de atendimento internas e externas, devidamente sinalizadas, e às demais

exigências estabelecidas em normas complementares da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 12. A Secretaria da Saúde manterá monitoramento da evolução da pandemia da

COVID-19 no Município, em especial dos efeitos da suspensão gradual e setorial de restrições de

serviços e atividades nas condições estruturais e epidemiológicas, podendo elaborar novas

recomendações a qualquer tempo.

Parágrafo único. Portarias do Secretário de Saúde poderão estabelecer normas

complementares específicas, necessárias ao implemento das medidas estabelecidas neste Decreto.

Art. 13. Fica prorrogado, até o dia 31 de julho de 2020, o prazo de suspensão do gozo

de férias dos secretários municipais e diretores das autarquias e fundação, dos profissionais da

Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Controle Urbano,

da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania e dos Agentes de Mobilidade Urbana.

Art. 14. Permanecem suspensos, até ulterior deliberação, os prazos destinados à

prática de atos relativos aos processos administrativos municipais, bem como a contagem dos

respectivos prazos prescricionais, com exceção dos prazos administrativos previstos na

legislação fiscal, nas sindicâncias, nos processos administrativos disciplinares, nas

investigações preliminares e nos processos administrativos de apuração de responsabilidade.

§ 3º - A disposição constante no caput deste artigo não se aplica às crianças menores

de três anos e pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, deficiência intelectual,

deficiências sensoriais ou outras deficiências que as impeçam de usar uma máscara facial

adequadamente, conforme declaração médica.

Art. 8º. Os estabelecimentos que estejam funcionando por meio de serviço de entrega

ficam obrigados a:

I – disponibilizar espaço seguro para a retirada das mercadorias, de modo que haja o

mínimo contato direto possível entre pessoas;

II – disponibilizar de água potável aos profissionais de entrega, para sua hidratação,

conforme recomendam os protocolos de saúde;

III – disponibilizar máscaras, luvas e álcool-gel 70% aos profissionais de entrega,

sem prejuízo da disponibilização de lavatórios com água corrente e sabão, para que possam

higienizar devidamente as mãos, secá-las com papel toalha e após utilizar o álcool gel;

IV – orientar aos profissionais de entrega a higienizarem as mãos periodicamente,

como condição prévia, inclusive, para recebimento das mercadorias a serem transportadas.

Parágrafo único. Fica restrito o acesso dos profissionais da entrega às portarias ou

portas de entrada do endereço final, de modo que estes profissionais não adentrem as

dependências comuns desses locais, tais como elevadores, escadas, halls de entrada e outros,

ressalvando os condomínios horizontais e loteamentos fechados.

Art. 15. A inobservância do disposto neste Decreto sujeita o infrator às penas

previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.

Parágrafo único. Sem prejuízo das demais sanções civis e administrativas, a

inobservância deste Decreto pode acarretar a incidência do crime de infração de medida sanitária

preventiva de que trata o art. 268 do Código Penal ou de outros crimes previstos no Código

Penal.

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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SMS
PORTARIA SMS Nº027/2020 João Pessoa, 26 de junho de 2020.

Dispõe sobre as medidas a serem adotadas
para funcionamento das atividades de
escritórios de profissionais liberais durante a
pandemia do Covid-19, a partir de 29 de
junho de 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suas atribuições legais,
assim como com fulcro no parágrafo único do art. 9º do Decreto nº9.504/2020, de 13 de junho
de 2020,

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde – OMS classificou, em
11 de março de 2020, que a COVID-19, nova doença causada pelo novo coronavírus
(denominado SARSCoV2), é uma pandemia;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal de 1988,
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO o conjunto de ações implementadas pelo Município de João
Pessoa no âmbito do Plano de Contingência para Infecção Humana pelo SARS-coV-2;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.496/2020, de 30 de maio de 2020, que
ratificou o Decreto Estadual nº 40.289, de 30 de maio de 2020, com as regras do isolamento
social rígido, atingiu o objetivo proposto;

CONSIDERANDO, ainda, o teor do Decreto nº 9.504/2020, de 13 de junho de
2020, que sistematiza as regras relativas às medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus,
conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO o atual contexto epidemiológico em que nos encontramos,
com os dados que refletem a situação da pandemia com tendências de redução;

RESOLVE:

Art. 1º. As atividades dos escritórios de profissionais liberais deverão seguir as
determinações para a aplicação de medidas preventivas voltadas à contenção da curva de
disseminação da Covid-19.

Art. 2º As atividades dos escritórios de profissionais liberais deverão funcionar
observando as seguintes determinações:

I – Realizar o atendimento presencial de clientes de forma agendada, evitando
aglomerações;

II – Priorizar o atendimento remoto e o teletrabalho;
III – Evitar aglomeração de clientes, funcionários e colaboradores em recepções ou

salas de espera, mantendo-se o distanciamento entre as pessoas de, no mínimo, 1,5 metros nestes
locais;

IV – Admitir cliente previamente agendado apenas e se estiver utilizando máscara;
V – Qualquer equipamento que possua painel eletrônico de contato físico deverá ser

higienizado com álcool 70% ou preparações antissépticas, após cada uso;

VI – Manter, sempre que possível, os ambientes abertos e arejados, evitando o uso de
ar condicionados que não façam, de forma automática, a renovação do ar, além da necessidade
de manutenção dos mesmos, com adoção de medidas que auxiliem na renovação do ar;

VII – Disponibilizar álcool gel 70% nas recepções, salas e salas de reuniões;
VIII – Disponibilizar para funcionários e colaboradores máscaras, bem como álcool

gel 70%;
IX – Evitar fazer reuniões presenciais que impliquem aglomerações de

empregadores, funcionários e colaboradores;
X - Manter, sempre que possível, em trabalho remoto os profissionais enquadrados

nos grupos de risco, como idosos, diabéticos com doença não controlada, gestantes e
imunocomprometidos, e os que têm insuficiência cardíaca, renal ou respiratória crônica
comprovadas;

XI - Garantir o imediato afastamento dos trabalhadores sintomáticos de síndrome
gripal, até a realização de exame específicos, seguindo os protocolos das autoridades sanitárias
ou pelo período mínimo de 14 dias, contados a partir do início dos sintomas, bem como de todos
aqueles que tenham tido contato próximo com o trabalhador suspeito, ainda que assintomáticos,
consideradas as atividades produtivas, refeitórios, pausas, vestiários, etc., até a não confirmação
da contaminação;

XII - Impedir o retorno de trabalhadores quando ainda sintomáticos, de modo que o
trabalhador com resultado positivo seja mantido em isolamento domiciliar por, pelo menos, 14
dias, contados a partir do início dos sintomas, podendo retornar às atividades após esse período
desde que esteja assintomático por, no mínimo, 72 horas, tendo sido a condição avaliada pelo
médico. O trabalhador com resultado negativo retornará às atividades laborais desde que
assintomático por, no mínimo 72 horas, tendo sido a condição avaliada pelo médico.

XIII – Remover e/ou lacrar possíveis bebedouros de jato ou pressão com utilização
direta (sem o uso de copos ou afins);

XIV – Disponibilizar copos descartáveis, quando o consumo de água for através de
bebedouros, purificadores ou filtros que utilizem copos ou afins;

XV – Promover com os colaboradores/funcionários orientações sobre as regras
internas de higiene, para que estes sejam multiplicadores junto aos clientes, disseminando além
das medidas acima, o incentivo a lavagem de mãos ou higienização com álcool em gel 70% antes
do início do trabalho, após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em dinheiro, manusear
alimentos, lixo, ou objetos de trabalho compartilhados, antes e após a colocação

XVI –Reforçar todas as medidas de higienização em todos os ambientes e
equipamentos, incluindo piso, estações de trabalho, máquinas, mesas, cadeiras, computadores,
entre outros, ao início e término de cada dia e intensificar a limpeza de áreas comuns e de
circulação de pessoas, durante o período de funcionamento;

XVII – Priorizar, sempre que possível, lixeiras com dispositivos que evitem o
contato direto das mãos com sua superfície (pedal ou outro tipo de dispositivo, como
acionamento automático), devendo ser realizada frequente limpeza e higienização das lixeiras e o
descarte do lixo, ressaltando a obrigação de lixo específico para descarte de objetos
contaminantes (EPI, luvas, máscaras, etc.);

XVIII – Tomar as medidas cabíveis, nos casos de suspeita de contaminação entre os
colaboradores/funcionários, especialmente de afastamento do empregado e desinfecção dos
locais em que esteve, para evitar disseminação da doença, além da obrigação da comunicação a
autoridade sanitária municipal;

Art.3º As determinações trazidas no artigo anterior passam a constar nos roteiros de
inspeção sanitária para fins de atuação dos órgãos de vigilância sanitária no âmbito do Município
de João Pessoa.

§1º - As instituições devem elaborar diretrizes e protocolos próprios, em consonância
com o preconizado nesta portaria.

§2º As Instituições devem ainda dar publicidade às diretrizes e protocolos, expondo-
os em local visível ao público e aos profissionais envolvidos;

Art. 4º A aplicação de medidas preventivas de que trata o disposto nos artigos
anteriores não exaure todas as medidas cabíveis aos estabelecimentos, que deverão, ainda,
atender as demais medidas regulatórias estabelecidas pelos demais órgãos públicos responsáveis,
aos protocolos setoriais quando houver regulação específica, assim como orientações,
recomendações e resoluções dos respectivos conselhos profissionais.

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos ou esclarecidos pelo Secretário Municipal
da Saúde.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP

PORTARIA Nº. 466 Em, 19 de junho de 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no uso das
atribuições previstas no art. 60, inciso V e art. 76, inciso II, letra c, da Lei Orgânica para o
Município de João Pessoa, de acordo com o Decreto nº 4.985 de 18 de novembro de 2003, e
tendo em vista o que consta do Processo nº 2020/048010, e Ofício nº 849/SEINFRA de 19 de
junho de 2020.

RESOLVE:

I – Dispensar TERESA CRISTINA TELES DE HOLANDA, matrícula
nº 4.426-1, Pregoeiro, RITA DE CASSIA CARNEIRO DINIZ, matrícula nº 23.365-0,
GLAUBER INOCÊNCIO FEITOSA DE CARVALHO, matrícula nº 90.411-2, RAYANNE
RODRIGUES DE LIMA, matrícula nº 90.403-1, e DANIELLE QUIRINO RODRIGUES,
matrícula nº 73.858-1, da EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO DA SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA.

II – Designar TEREZA CRISTINA TELES DE HOLANDA, matrícula
nº 4.426-1, Pregoeiro Oficial, RITA DE CASSIA CARNEIRO DINIZ, matrícula nº 23.365-0,
RAYANE RODRIGUES DE LIMA, matrícula nº 90.403-1, e DANIELLE QUIRINO
RODRIGUES, matrícula nº 73.858-1, EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO, para compor a
COMISSÃO DE PREGÃO, da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

III – Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA SMS Nº028/2020

João Pessoa, 26 de junho de 2020.

Dispõe sobre as medidas a serem adotadas para
funcionamento das atividades de futebol
profissional (1ª etapa - treinos) durante a
pandemia do Covid-19, a partir de 29 de junho
de 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suas atribuições legais,
assim como com fulcro no parágrafo único do art. 9º do Decreto nº9.504/2020, de 13 de junho de
2020,

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde – OMS classificou, em 11
de março de 2020, que a COVID-19, nova doença causada pelo novo coronavírus (denominado
SARSCoV2), é uma pandemia;
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ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal de 1988, a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO o conjunto de ações implementadas pelo Município de João
Pessoa no âmbito do Plano de Contingência para Infecção Humana pelo SARS-coV-2;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.496/2020, de 30 de maio de 2020, que
ratificou o Decreto Estadual nº 40.289, de 30 de maio de 2020, com as regras do isolamento
social rígido, atingiu o objetivo proposto;

CONSIDERANDO, ainda, o teor do Decreto nº 9.504/2020, de 13 de junho de
2020, que sistematiza as regras relativas às medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus,
conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO o atual contexto epidemiológico em que nos encontramos, com
os dados que refletem a situação da pandemia com tendências de redução;

RESOLVE:

Art. 1º. As atividades de futebol profissional no município de João Pessoa deverão
seguir as determinações para a aplicação de medidas preventivas voltadas à contenção da curva
de disseminação da Covid-19.

Art. 2º As atividades de futebol profissional deverão funcionar observando as
seguintes determinações:

I – Retomar as atividades de treinos esportivos dos atletas profissionais, devendo ser
precedido o retorno dos treinos por avaliação física e exames médicos dos atletas;

II – Realizar testagem para coronavírus dos jogadores e membros de comissão
técnica antes do retorno, além de avaliações clínicas com questionários dirigidos;

III – Permitir o acesso ao clube apenas de atletas, membros de comissão técnica e
funcionários necessários às atividades de treinos;

IV – Utilização de máscaras pelos profissionais, com exceção dos atletas apenas nos
horários de realização dos exercícios físicos;

V – Realizar atividades de treino e recondicionamento físico exclusivamente ao ar
livre, sendo vedada a utilização de academias e piscinas dos clubes, neste momento;

VI - Realizar treinos de forma preferencialmente segmentada em períodos, utilizando
pequenos grupos separados, com distância segura entre atletas e horários agendados para a
chegada de todos;

VII – Não realizar cumprimentos físicos entre profissionais;
VIII – Manter distância mínima de 2m nos vestiários, permanecendo o menor tempo

possível, além de os atletas irem para os treinos uniformizados de suas casas;
IX– Limitar a quantidade de atletas e membros de comissões técnicas dentro dos

vestiários, dividindo em grupos se necessário;
X – Evitar a realização de reuniões presenciais, priorizando reuniões por

videoconferência e, não sendo possível, realizá-las em ambientes abertos e arejados, com
distanciamento entre os participantes;

XI – Os atletas deverão realizar hidratação e suplementação em ambientes não
confinados, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5m, bem como utilizando,
preferencialmente, descartáveis, sendo vedado qualquer uso compartilhado de objetos, alimentos,
uniformes, calçados, etc.

XII – Realizar tratamento médico e fisioterápico mediante agendamento prévio, de forma
individual, evitando-se aglomerações, respeitando o uso de EPIs (avental, máscara e luvas) e
cuidados de higiene;

XIII – Evitar aglomerações em refeitórios, diminuindo a capacidade para 50% (cinquenta
por cento) e mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas, bem como proibindo
que as pessoas sentem de frente a outras pessoas;

XIV – Utilizar, preferencialmente, utensílios descartáveis para a alimentação dos atletas,
membros de comissão técnica e funcionários;

XV – Disponibilizar e fiscalizar o uso de máscaras e demais equipamentos de proteção
por funcionários, colaboradores, membros de comissão técnica e demais profissionais, com
exceção do previsto no inciso IV;

XVI – Realizar treinamento de específico, por um profissional de saúde, para os cuidados
a serem adotados por suas atividades com relação à prevenção ao coronavírus;

XVII - Desinfectar as áreas comuns do clube, de forma rotineira, e principalmente antes e
após as atividades, principalmente academias, mesas e cadeiras de refeitórios e vestiários.

XVIII - Manter, sempre que possível, em trabalho remoto os profissionais enquadrados
nos grupos de risco, como idosos, diabéticos com doença não controlada, gestantes e
imunocomprometidos, e os que têm insuficiência cardíaca, renal ou respiratória crônica
comprovadas;

XIX - Garantir o imediato afastamento dos trabalhadores sintomáticos de síndrome
gripal, até a realização de exame específicos, seguindo os protocolos das autoridades sanitárias
ou pelo período mínimo de 14 dias, contados a partir do início dos sintomas, bem como de todos
aqueles que tenham tido contato próximo com o trabalhador suspeito, ainda que assintomáticos,
consideradas as atividades produtivas, refeitórios, pausas, vestiários, etc., até a não confirmação
da contaminação;

XX - Impedir o retorno de trabalhadores quando ainda sintomáticos, de modo que o
trabalhador com resultado positivo seja mantido em isolamento domiciliar por, pelo menos, 14
dias, contados a partir do início dos sintomas, podendo retornar às atividades após esse período
desde que esteja assintomático por, no mínimo, 72 horas, tendo sido a condição avaliada pelo
médico. O trabalhador com resultado negativo retornará às atividades laborais desde que
assintomático por, no mínimo 72 horas, tendo sido a condição avaliada pelo médico.

XXI – Remover e/ou lacrar possíveis bebedouros de jato ou pressão com utilização direta
(sem o uso de copos ou afins);

XXII – Disponibilizar copos descartáveis, quando o consumo de água for através de
bebedouros, purificadores ou filtros que utilizem copos ou afins;

XXIII – Promover com os atletas, membros de comissão técnica e funcionários
orientações sobre as regras internas de higiene, para que estes sejam multiplicadores junto aos
clientes, disseminando além das medidas acima, o incentivo a lavagem de mãos ou higienização
com álcool em gel 70% antes do início do trabalho, após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar
em dinheiro, manusear alimentos, lixo, ou objetos de trabalho compartilhados, antes e após a
colocação

XXIV – Priorizar, sempre que possível, lixeiras com dispositivos que evitem o
contato direto das mãos com sua superfície (pedal ou outro tipo de dispositivo, como
acionamento automático), devendo ser realizada frequente limpeza e higienização das lixeiras e o
descarte do lixo, ressaltando a obrigação de lixo específico para descarte de objetos
contaminantes (EPI, luvas, máscaras, etc.);

XXV – Tomar as medidas cabíveis, nos casos de suspeita de contaminação entre os
colaboradores/funcionários, especialmente de afastamento do empregado e desinfecção dos
locais em que esteve, para evitar disseminação da doença, além da obrigação da comunicação a
autoridade sanitária municipal.

Art.3º As determinações trazidas no artigo anterior passam a constar nos roteiros de
inspeção sanitária para fins de atuação dos órgãos de vigilância sanitária no âmbito do Município
de João Pessoa.

§1º - As instituições devem elaborar diretrizes e protocolos próprios, em consonância
com o preconizado nesta portaria.

§2º As Instituições devem ainda dar publicidade às diretrizes e protocolos, expondo-
os em local visível ao público e aos profissionais envolvidos;

Art. 4º A aplicação de medidas preventivas de que trata o disposto nos artigos
anteriores não exaure todas as medidas cabíveis aos estabelecimentos, que deverão, ainda,
atender as demais medidas regulatórias estabelecidas pelos demais órgãos públicos responsáveis,
aos protocolos setoriais quando houver regulação específica, assim como orientações,
recomendações e resoluções dos respectivos conselhos profissionais.

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos ou esclarecidos pelo Secretário Municipal
da Saúde.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA SMS Nº 029/2020

João Pessoa, 26 de junho de 2020.

Dispõe sobre as medidas a serem adotadas
para funcionamento das atividades de
comércio de materiais de construção
durante a pandemia do Covid-19, a partir
de 29 de junho de 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suas atribuições legais,
assim como com fulcro no parágrafo único do art. 9º do Decreto nº 9.504/2020, de 13 de
junho de 2020,

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde – OMS classificou, em
11 de março de 2020, que a COVID-19, nova doença causada pelo novo coronavírus
(denominado SARSCoV2), é uma pandemia;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal de 1988,
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO o conjunto de ações implementadas pelo Município de João
Pessoa no âmbito do Plano de Contingência para Infecção Humana pelo SARS-coV-2;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 9.496/2020, de 30 de maio de 2020, que
ratificou o Decreto Estadual nº 40.289, de 30 de maio de 2020, com as regras do isolamento
social rígido, atingiu o objetivo proposto;

CONSIDERANDO, ainda, o teor do Decreto nº9.504/2020, de 13 de junho de
2020, que sistematiza as regras relativas às medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus,
conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO o atual contexto epidemiológico em que nos encontramos,
com os dados que refletem a situação da pandemia com tendências de redução;

RESOLVE:

Art. 1ºAs atividades do comércio de materiais de construção deverão seguir as
determinações para a aplicação de medidas preventivas voltadas à contenção da curva de
disseminação da Covid-19.

Art. 2º As atividades do comércio de matérias de construção deverão funcionar
observando as seguintes determinações:
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ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3º Termo aditivo ao plano de contingência do
município de João Pessoa para enfrentamento da

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19)

JOÃO PESSOA

Maio 2020

I – Funcionar com a permanência simultânea de 01 (um) cliente a cada 10m² (dez
metros quadrados) de área do respectivo estabelecimento, a fim de evitar aglomeração de
pessoas, priorizando os serviços de delivery ou drive-thru, caso realizem;

II – Respeitar o distanciamento de 1,5m entre as pessoas em todos os ambientes,
internos e externos, para clientes e colaboradores, sinalizando posições no piso sempre que
necessário (regras de ouro), considerada a ocupação máxima acima descrita;

III - Admitir clientes apenas se estiverem utilizando máscaras;
IV – Realizar constante higienização de cestinhas ou carrinhos utilizados para

compras, após cada uso pelo consumidor;
V – Disponibilizar, de forma ininterrupta, em todos os ambientes da loja álcool em

gel 70% ou outros sanitizantes que tenham combate efetivo comprovado contra o novo
coronavírus, para uso dos colaboradores e clientes;

VI – Desestimular o uso de elevadores, devendo ser recomendada a utilização apenas
para pessoas com dificuldades ou limitações para deslocamento e quando necessário, com apenas
uma pessoa ou família por vez;

VII - Instalar barreiras físicas sempre que a distância mínima entre pessoas não puder
ser mantida;

VII - Respeitar todos os protocolos gerais de segurança sanitária, as chamadas
“regras de ouro”, compostas por cuidados comuns para todas as atividades econômicas
subdivididos em regras obrigatórias de: distanciamento entre as pessoas/clientes, cuidados de
higiene e regras de acompanhamento e comunicação de possíveis contaminações de seus
colaboradores/funcionários;

VIII - Fazer cumprir dentro de seus estabelecimentos todas as regras esculpidas nos
decretos municipais já publicados, a exemplo de exigir uso obrigatório de máscaras pelos
clientes e, principalmente, de fornecimento de EPI’s necessários para cada tipo de atividade,
principalmente para atividades de limpeza, retirada e troca do lixo, manuseio e manipulação de
alimentos e aferição de temperatura e outros cuidados médicos, sem prejuízo às leis trabalhistas
sobre o tema;

IX - Demarcar a distância correta entre as pessoas, em caso de haver bancos ou
cadeiras à disposição dos clientes, bem como em caso de haver filas para caixa ou atendimento;

X - Inibir qualquer tipo de consumo de produto alimentício no local, com exceção
dos funcionários nos respectivos horários, priorizando horários distintos, a fim de evitar
aglomerações;

XI -Avaliar a possibilidade de definição de turnos diferenciados ou zonas separadas
de trabalho, para evitar aglomerações;

XII - Evitar reuniões presenciais com trabalhadores. Se imprescindível, fazer em
locais abertos e mantendo a distância de segurança;

XIII - Evitar aglomerações nos intervalos, especialmente em vestiários, refeitórios e
ambientes de descanso, estabelecendo capacidade máxima em áreas comuns e distribuindo os
intervalos entre diferentes setores;

XIV– Minimizar o trabalho que exigir proximidade entre colaboradores. Trabalho
desta natureza deve ser planejado e gerenciado para estabelecer um sistema de trabalho seguro;

XV - Revisar as rotinas de recebimento de mercadorias e limitar o contato pessoal
onde as mercadorias são recebidas ou manipuladas;

XVI – Disponibilizar as mercadorias para coleta em local com controle exclusivo do
estabelecimento, não devendo estar expostos para retirada direta pelo prestador de serviço;

XVII – Coibir a provar ou consumo de alimentos, refeições, teste de acessórios, etc,
no local;

XVIII – Providenciar e exigir que funcionários e colaboradores façam sempre uso de
máscara dentro do estabelecimento, além de demais EPIs aplicáveis;

XIX - Utilizar intensivamente os meios de comunicação disponíveis para informar
aos clientes sobre as medidas adotadas de higiene e precaução;

XX - Utilizar todos os meios de mídia interna, assim como as redes sociais, para
divulgar as campanhas e informações sobre a prevenção do contágio e sobre as atitudes
individuais necessárias neste momento de crise;

XXI - Realizar, diariamente, no início do expediente, a medição de temperatura e o
acompanhamento da sintomatologia dos trabalhadores;

XXII – Remover para uma área afastada de outros funcionários e clientes, assim
como da área de alimento, até sua saída do estabelecimento para atendimento médico, aquele
trabalhador que fique doente no local de trabalho com sintomas típicos do COVID-19;

XXIII – Garantir que o transporte dos funcionários, quando a empresa for a
responsável, ainda que fretado, seja feito com assepsia prévia e sem excesso de passageiros,
estando sua capacidade limitada à quantidade de assentos do veículo, sendo programados de
forma a não permitir uma grande aglomeração de trabalhadores na partida e na chegada;

XXIV - Manter em trabalho remoto, sempre que possível, os profissionais
enquadrados nos grupos de risco, como idosos, diabéticos com doença não controlada, gestantes,
imunocomprometidos, e os que têm insuficiência cardíaca, renal ou respiratória crônica
comprovadas;

XXV - Realizar busca ativa diária, em todos os turnos de trabalho, em trabalhadores,
terceirizados, prestadores de serviços e visitantes com sintomas compatíveis com a síndrome
gripal (febre, tosse, coriza, dor de garganta e dificuldade respiratória), buscando, ainda,
identificar contato com casos suspeitos ou confirmados da doença no raio de 1,5m e/ou ambiente
domiciliar;

XXVI - Implantar protocolo para comunicação, identificação e afastamento de
trabalhadores com sintomas da COVID-19 antes do embarque no transporte para o trabalho,
quando fornecido pelo empregador, de maneira a impedir o embarque de pessoas sintomáticas,
incluindo eventuais terceirizados da empresa de transporte;

XXVII- Garantir o imediato afastamento dos trabalhadores sintomáticos de síndrome
gripal, até a realização de exame específicos, seguindo os protocolos das autoridades sanitárias
ou pelo período mínimo de 14 dias, contados a partir do início dos sintomas, bem como de todos
aqueles que tenham tido contato próximo com o trabalhador suspeito, ainda que assintomáticos,
consideradas as atividades produtivas, refeitórios, pausas, vestiários, etc., até a não confirmação
da contaminação;

XXVIII - Impedir o retorno de trabalhadores quando ainda sintomáticos, de modo
que o trabalhador com resultado positivo seja mantido em isolamento domiciliar por, pelo
menos, 14 dias, podendo retornar às atividades após esse período desde que esteja assintomático
por, no mínimo, 72 horas, tendo sido a condição avaliada pelo médico. O trabalhador com
resultado negativo poderá retornar às atividades laborais desde que assintomático por, no mínimo
72 horas, tendo sido a condição avaliada pelo médico.

XXIX - Disponibilizar testes moleculares ou sorológicos aos empregados que forem
enquadrados como casos suspeitos ou prováveis de doença pelo novo coronavírus (COVID19), a
partir de indicação de médico da empresa ou de médicos não vinculados a empresa (médicos do
SUS ou particulares), sempre que não enquadráveis nos critérios de testagem estabelecidos pelo
SUS ou havendo indisponibilidade pelo SUS; devendo-se considerar para a eleição do método
mais adequado, o período de contato com caso suspeito ou de início de sintomas e para a
interpretação dos resultados as instruções de bula, devendo-se repetir o teste se necessário.

XXX – Implantar rotina de testagem rápida sorológica (IGG/IGM), conforme o caso,
em trabalhadores que mantiverem rotina de trabalho presencial e desempenhem atividades em
ambientes compartilhados, com vistas à adoção de estratégias de monitoramento, controle da
cadeia de transmissão e redução de impacto, observados os critérios estabelecidos pelo
Ministério da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde.

XXXI – Remover e/ou lacrar possíveis bebedouros de jato ou pressão com utilização
direta do mesmo (sem o uso de copos ou afins);

XXXII – Disponibilizar copos descartáveis, quando o consumo de água for através
de bebedouros, purificadores ou filtros que utilizem copos ou afins;

XXXIII - O estabelecimento deve padronizar e realizar procedimentos que garantam
a higienização contínua dos locais de uso dos clientes, intensificando a limpeza das áreas com
desinfetantes próprios para a finalidade e realizar frequente desinfecção com álcool 70%, quando
possível, sob fricção de superfícies expostas, como maçanetas, mesas, balcões, corrimãos,
interruptores, elevadores, banheiros, lavatórios, entre outros.

Art.3º As determinações trazidas no artigo anterior passam a constar nos roteiros de
inspeção sanitária para fins de atuação dos órgãos de vigilância sanitária no âmbito do Município
de João Pessoa.

§1º - As instituições devem elaborar diretrizes e protocolos próprios, em consonância
com o preconizado por esta portaria.

§2º As Instituições devem ainda dar publicidade às diretrizes e protocolos, expondo-
os em local visível ao público e aos profissionais envolvidos;

Art. 4º A aplicação de medidas preventivas de que trata o disposto nos artigos
anteriores não exaure todas as medidas cabíveis aos estabelecimentos, que deverão, ainda,
atender as demais medidas regulatórias estabelecidas pelos demais órgãos públicos responsáveis,
aos protocolos setoriais quando houver regulação específica, assim como orientações,
recomendações e resoluções dos respectivos conselhos profissionais.

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos ou esclarecidos pelo Secretário Municipal
da Saúde.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
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1. INTRODUÇÃO

Conforme trazido no Plano de Contigência, assim como no seu primeiro e segundo

aditivos, e diante da intensificação da curva de crescimento de contágio da Pandemia vimos a

necessidade de readequação e aperfeiçoamento de ações traçadas ao enfrentamento do

coronavírus (COVID-19) no nosso município, conforme se expõe em tópicos a seguir:

2. AÇÕES

2.1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Colaborar com o Sistema Municipal de Vigilância Epidemiológica e a Rede

Assistencial de atenção básica, especializada – incluindo rede de urgência e emergência e

hospitalar do SUS para atuação na identificação, notificação, investigação e manejo clínico-

epidemiológico de casos prováveis de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda

Grave (SRAG) pelo SARS-CoV2, reduzindo a velocidade de transmissão comunitária de

casos no território de João Pessoa.

Dessa forma, a Vigilância Epidemiológica de João Pessoa atua em seu Sistema, em

conjunto com os Núcleos de Vigilância Epidemiológica Distritais e em Unidades

Hospitalares/UPA-24g, com os seguintes objetivos:

a) Acompanhar a tendência da morbidade e da mortalidade associadas à doença;

b) Monitorar indicadores de dispersão geográfica, de intensidade, de impacto e de

tendência;

c) Produzir e disseminar informações epidemiológicas;

d) Avaliar as características do surto e os instrumentos usados na avaliação;

e) Monitorar as cepas dos vírus respiratórios que circulam nas regiões do estado;

f) Atualizar protocolos de notificação, investigação, assistência à saúde e monitoramento

de contato de casos prováveis ou confirmados;

g) Detectar, notificar e investigar de forma oportuna, os casos graves da Doença

Respiratória Aguda pelo SARS-CoV2;

h) Desenvolver sistemas de monitoramento para coletar dados clínicos, epidemiológicos

e perfil viral;

i) Monitorar a circulação de rumores junto à imprensa e redes sociais, em conjunto com

a equipe do Centro Estratégico de Vigilância em Saúde de João Pessoa (CIEVS –JP);

j) Monitorar os resultados de laboratoriais, preferencialmente aqueles realizados pela

técnica de RT-PCR, para a infecção humana pelo SARS-CoV2 e outros vírus

respiratórios;

2.2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Intensificar ações conjuntas com os órgãos dos Ministérios Públicos, como a

fiscalização de instituições de longa permanência para idosos; laboratórios, casas de passagem

(pessoas em estado de vulnerabilidade), shoppings centers, entre outros;

Realizar apuração de denúncias em serviços hospitalares na rede municipal estadual

e privada;

Participar de ações conjuntas nos bairros, entre secretarias municipais, na realização

de barreiras sanitárias e fiscalização de atividades comerciais de bairro;

Intensificar a apuração de demandas provenientes dos órgão do ministério público

Estadual e do Trabalho;

Imprimir maior celeridade na análise de solicitação de emergência, como a mudança

de atividade comerciais e readequações de comércios em razão da COVID-19.

2.3 ATENÇÃO EM SAÚDE

A Atenção Primária, Secundária e Hospitalar em Saúde reforçarão suas atividades já

desempenhadas no atendimento de casos suspeitos e confirmados de COVID-19.

2.3.1 ATENÇÃO PRIMÁRIA

Deverão ser reforçadas suas ações, no intuito de garantir resposta rápida no que tange

à disseminação do vírus, identificando e confirmando os casos e imprimindo maior agilidade

no seu tratamento, com fins de promover a rápida recuperação e ainda:

· Ampliar a equipe de testagem à domicílio

· Implementar equipe sanitária para aferição de temperatura e testagem rápida dos

usuários/passageiros de transporte coletivo rodoviário, no terminal rodoviário do município,

pelo período de 30 dias, para monitoramento de infectados;

· Ampliar a testagem rápida a ser distribuída para todas as equipes de saúde da família.

2.3.2. ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Serão intensificadas as ações de monitoramento e tratamento de casos de Covid, no

intuito de dar maior agilidade na promoção da rápida recuperação e ainda

· Iniciar o teleatendimento de consultas especializadas nas Policlínicas, Centros de

pessoas com Deficiência e Centros de Práticas Integrativas e Complementares;

· Iniciar o atendimento agendado voltado aos profissionais de saúde nos Centros de

Práticas Integrativas e Complementares;

· Monitorar por meio da Central de Apoio Emocional dos casos testados positivo para a

Covid_19, bem como dos familiares e contactantes.

2.3.3 ATENÇÃO HOSPITALAR

Ainda considerando a situação epidemiológica de disseminação da doença causada

pelo COVID-19, bem como a necessidade de constante organização da rede hospitalar para

atendimento às pessoas com suspeita e casos confirmados de infecção , em especial, os casos

que apresentam graves sintomas, continuarão sendo sistematicamente e constantemente

avaliadas e monitaradas as demandas e ocupações de leitos, para que possam ser estabelecidos

novos procedimentos , mais eficientes e eficazes para evitar-se a escassez de oferta de eleitos

a evitar-se o colapso.

2.3.3.1. REDE HOSPITALAR

Serão reforçados os quantitativos de leitos, à medida que se efetivem o recebimento de

equipamentos e insumos necessários, além da contratação de mão de obra necessária, para

prestar atendimento ao pacientes infectados pela COVID-19, no âmbito da rede hospitalar sob a

gestão municipal.

Estão sendo envidados esforços, envolvendo setores de Recursos Humanos, Licitação,

Regulação, farmácia, além de financeiro, no intuito de adquirir novos equipamentos, insumos,

contratar pessoal e estabelecer o seguinte perfil de oferta leitos para tratamento da COVID-19,

no município de João Pessoa:

Plano de leitos COVID-19

ESTABELECIMENTO REFERÊNCIA
ENFERMARIAS

COVID
UTI

COVID

HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL ADULTO 20 50
HOSPITAL SÃO LUIZ ADULTO 40 -
PRONTOVIDA ADULTO 40 26
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY ADULTO 20 14

SUBTOTAL ADULTO 120 90

HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA P EDIÁTRICO 30 10

SUBTOTAL INFANTIL 30 10

TOTAL LEITOS COVID-19 JOÃO PESSOA 150 100

2.3.3.2. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H)

Os serviços prestados pelas Unidades de Pronto Atendimento intensificarão suas ações

no acolhimento de casos suspeitos e confirmados de COVID-19, de forma a garantir rápida

recuperação, com condutas de tratamento estipulados em protocolos municipais, a minimizar

casos de agravamento de quadro clínico e necessidade de hospitalização.

João Pessoa, 29 de maio de 2020.

ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR

Secretário Municipal de Saúde

TANIA MARIA VIEIRA DA CUNHA

Diretora de Atenção à Saúde

NAÉDINA GOMES DA SILVA

Gerente de Atenção Primária à Saúde

DANIEL BATISTA

Gerente de Vigilância Epidemiológica

VIVIAN STEVE DE LIMA

Apoio Técnico - DAS



SEMANÁRIO OFICIAL *    n° ESPECIAL *    Pág. 009/009João Pessoa, 26 de junho de 2020

SEDES

PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA DA
POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DA DOENÇA
SARS-COV-2 COVID 19

João Pessoa - Paraíba
Março /2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA – PARAÍBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES
ASSESSORIA TÉCNICA / SEDES

Luciano Cartaxo Pires de Sá
PREFEITO DE JOÃO PESSOA

Manoel Alves da Silva Júnior
VICE PREFEITO DE JOÃO PESSOA

Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Vitor Cavalcante de Sousa Valério
SECRETÁRIO ADJUNTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ana Paula de Lima Teixeira – CMAS / SEPLAN

Andréa Patrícia Teotônio de Lira - Controle Social/SEDES

Adriana Weiga de Queiroz Bonfim – SEDEC

Alessandra G. da Cruz - SMS

Cristiane Felipe Cabral Pereira – PSEMC/ SEDES

Daniel Batista - SMS

Débora Maria M. Cavalcante – PSB/ SEDES

Deborah Rufino Frutuoso Marques - SEDES

Edilene Brandão Viana – PSEAC / SEDES

Hugo Henriques de Luna – DAF / SEDES

Ivonete Rodrigues dos Santos – Gestora FMAS/ SEDES

José Geraldo de Aguiar Silva – CMAS

Juliana Teixeira Coelho – DAS/ SEDES

Juliana Silva da Costa – Revisão Ortográfica/SEDES

Klebert Cavalcante Limeira – Gestor FMDCA/ SEDES

Leidivan Elias de Sousa – Balcão de Direitos / SEDES

Lilian da Silva Pereira - DIPOP/ SEDES

Mariângela Duarte Pinto – DESSAN/ SEDES

Mauricio Dias Ferreira - SEDURB

Michelle Madruga Marques Moraes Reis – SEDES

Mônica Coelho Nóbrega Leite– SEDES

Nathalia Pereira Vieira – SEDEC

Ruth Gomes de Figueiredo Gadelha – Vigilância Socioassistecial/SEDES

Suzionara Soares Pacheco - DIPOP

Valéria Cristina Silva – SEMUSB

Valéria de Fátima Simões – Presidente / CMAS

Zuleide Pereira Barbosa – SEDES

GRUPO DE TRABALHO MUNICIPAL INTERSECRETARIAL DE ENFRENTAMENTO COVID 19

SIGLAS E ABREVIATURAS

AEPETI Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil
CAM Centro Administrativo Municipal
CEGES Coordenação Especial de Gestão Socioeducativa
Centro Dia Centro de Referência para Pessoa com Deficiência
Centro Pop Centro de Referência para População em Situação de Rua
CIEE Centro de Integração Empresas Escola
CMAS/JP Conselho Municipal de Assistência Social
CMDCA Conselho Municipal dos Direitos de Crianças e Adolescentes
CMDI Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
COMAD Conselho Municipal sobre Drogas
COMPED Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
COMSEA Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
CRAS Centro de Referência da Assistência Social
CRCs Centros de Referência da Cidadania
CREAS Centro de Referência Especializada da Assistência Social
CRMIPD Centro de Inclusão para Pessoa com Deficiência
CTs Conselhos Tutelares dos Direitos de Crianças e Adolescentes
DESSAN Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional
DIPOP Diretoria de Participação Popular e Inclusão Produtiva
EPI Equipamento de Proteção Individual
ESPIN Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
FMAS Fundo Municipal da Assistência Social
FMDCA Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
GT Grupo de Trabalho
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ILPI Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa
LA Liberdade Assistida
OMS Organização Mundial de Saúde
OSC Organização da Sociedade Civil
PAA Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar
PAEFI Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos
PAIF Programa de Atendimento Integral a Família
PAPPI Programa da Política de Pessoa Idosa
PBF Programa Bolsa Família
PCF Programa de Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz-PCF
PNAS. Política Nacional de Assistência Social
PPVida Programa de Proteção a Vida
PSC Prestação de Serviços à Comunidade
Ruartes Serviço Especializado de Abordagem Social
SAN Segurança Alimentar e Nutricional
SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
SEDEC Secretaria de Educação e Cultura
SEDES Secretaria de Desenvolvimento Social
SEDURB Secretaria de Desenvolvimento Urbano
SMS Secretaria Municipal de Saúde
SNAS Secretaria Nacional de Assistência Social-
SUAS Sistema Único de Assistência Social
TSE Tribunal Superior Eleitoral
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PREÂMBULO

A Política de Assistência Social, historicamente, materializa a defesa dos

direitos humanos dos/as cidadãos/ãs, por meio de ações conjugadas que consideram

garantir proteção socioassistencial, tendo como diretriz as seguranças de

sobrevivência, de acolhida; de convívio ou vivência familiar e dignidade humana.

As ações da política de assistência social são consideradas como serviço

público essencial. Considerando que, o conceito de serviço público essencial, de

modo amplo, é entendido como sendo aqueles serviços a serem prestados de modo

especial por serem realmente inadiáveis, justamente para abarcar os casos

relacionados à sobrevivência, saúde ou segurança pública. O Tribunal Superior

Eleitoral-TSE, para conceituar a essencialidade do serviço público, para fins do artigo

75, V, “d”, utiliza, por analogia, a regra do artigo 11, parágrafo único, da Lei da Greve

(Lei n. 7.783/1989), que assim preceitua: “são necessidades inadiáveis da

comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”.

O presente Plano de Contingência consiste de um importante instrumento de

planejamento preventivo para prestar os serviços e benefícios diante de tempos de

adversidade extrema, como é o caso da emergência sanitária em decorrência da

pandemia do novo coronavírus (COVID-19), este deve vigorar enquanto durar a

situação de calamidade, seguindo as instruções e orientações da Organização

Mundial de Saúde-OMS e normativas da Política Nacional de Assistência Social-

PNAS.

Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque
Secretário de Desenvolvimento Social

Vitor Cavalcante de Sousa Valério
Secretário Adjunto de Desenvolvimento Social

APRESENTAÇÃO

O Plano de Contingência da Política da Assistência Social para Emergência

em Saúde Pública SARS COV-2 COVID-19, aprovado pelo Conselho Municipal de

Assistência Social-CMAS/JP, por meio da Resolução 10/2020, é um documento de

planejamento elaborado para prevenir os impactos potenciais em cenários de riscos

específicos e estabelecimento de procedimentos para ações de monitoramento, em

resposta ao enfrentamento à infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

Consiste de um importante instrumento interventivo para reorganizar e/ou reordenar

os serviços, programas e projetos da política da Assistência Social do município de

João Pessoa, visando garantir o atendimento integral das proteções sociais, tendo

como diretriz as seguranças de sobrevivência, de acolhida; de convívio ou vivência

familiar.

A Política de Assistência Social, historicamente, materializa a defesa dos

direitos humanos dos/as cidadãos/ãs, por meio de ações conjugadas que consideram

garantir proteção socioassistencial. Conforme se aplica o conceito de serviço público

essencial, de modo amplo, é entendido como sendo aqueles serviços a serem

prestados de modo especial por serem realmente inadiáveis, justamente para

abarcar os casos relacionados à sobrevivência, saúde ou segurança pública.

Nesse sentido, e diante da atual situação emergencial de saúde pública de

importância internacional (ESPI), decorrente do COVID-19, em que coloca em perigo

iminente a sobrevivência e a saúde de todos os cidadãos, a Gestão Municipal, por

meio da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES, instituiu o Comitê de

enfrentamento ao coronavírus, através do Decreto n° 9.500 de 2020 para

construírem coletivamente e dialogar com o comitê de crise intergestores visando

elaborar, coordenar e monitorar o plano de contingência da Política de Assistência

Social e seus fluxos com os demais órgãos.

Considerando a Lei Federal nº 13.979, 06 de fevereiro de 2020, que dispõe

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional, e os Decretos do Estado n° 40.134, de 20 de março de

2020 e o Municipal n° 9.470, de 06 de abril de 2020 que trata da situação de

calamidade pública e Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional-ESPIN

decorrente do coronavírus e as portarias Federais n° 188 - 04/02/2020, n° 54

01/04/2020, n° 59 - 22/04/2020, n° 356 - 11/03/20, nº 337 - 24/03/2020, n° 369 -

29/04/20, n° 378 - 07/05/20 – que dispõem sobre medidas no enfrentamento da

emergência em saúde pública em decorrência do COVID 19 no âmbito do Sistema

Único de Assistência Social-SUAS e repasse financeiro emergencial de recursos

federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do

SUAS.

Os procedimentos a serem adotados serão gerenciados pelo órgão gestor da

política de assistência social por meio do planejamento com as Diretorias,

Coordenações e Assessorias que responde à integração de elementos como gestão,

serviços, programas, diagnóstico, orçamento, participação e controle social, mas que

não se esgotam em si, pois estamos falando de movimento e dinamicidade.

Lembrando-se da importância de padronizar com as publicações de Notas técnicas,

alertas, alarmes, incluindo as reuniões de monitoramento das respostas às

demandas, visando o enfrentamento aos eventos adversos associados ao COVID 19,

a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes.

A estratégia deste plano, iniciadas no mês de março de 2020, visa dinamizar,

reorganizar e/ou reordenar os importantes serviços e benefícios prestados no âmbito

da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de João Pessoa,

considerando a segurança de usuários e trabalhadores, numa convergência de

esforços, tendo como diretriz a oferta da proteção socioassistencial e a defesa dos

direitos humanos, no processo de isolamento social para fins de prevenção da

transmissibilidade e a mitigação dos impactos do COVID 19.

1. OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do presente Plano consiste em reorganizar e/ou reordenar

os serviços, programas e projetos socioassistenciais do município de João Pessoa

em virtude da pandemia do novo coronavírus, visando garantir o atendimento integral

das proteções sociais e segurança alimentar aos usuários do Sistema Único de

Assistência Social - SUAS.

1.1 Objetivos Específicos

ü Realizar o diagnóstico do território local;

ü Garantir as ações integradas com as demais políticas públicas por meio da

vigilância socioassistencial;

ü Reorganizar e/ou reordenar, coordenar e monitorar as ações dos serviços,

programas, projetos e benefícios socioassistenciais, preferencialmente por

agendamento remoto, priorizando os atendimentos individualizados quando

graves ou urgentes, evitando-se a aglomeração de pessoas nas salas de

espera ou recepção das unidades;

ü Acompanhar sistematicamente os Serviços de Acolhimento do território,

programas e criando fluxos e meios ágeis para comunicação com a gestão e o

monitoramento, de forma a possibilitar a rápida identificação e resolução de

necessidades emergenciais;

ü Adotar medidas e procedimentos para mitigar riscos relacionados à COVID 19

nos Serviços de Acolhimento, incluindo, quando necessário, a reorganização

e/ou reordenamento de unidades existentes ou a organização, em caráter

emergencial, de novas unidades;

ü Articular com a política de Saúde pactuando com a gestão da Saúde de fluxos

e procedimentos nos casos de suspeita ou confirmação de COVID 19;

ü Articular com as demais Secretarias: Educação, Segurança, Desenvolvimento

Urbano, Planejamento; bem como, articular com o Sistema de Justiça às

demandas oriundas do referido Plano de Contingência;
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ü Garantir informação à população usuária do SUAS;

ü Garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada e Equilibrava, através da

reorganização dos serviços de SAN

2. META

ü Viabilizar o acesso a serviços, programas, projetos e benefícios, visando à

garantia da proteção socioassistenciais aos munícipes de João Pessoa -

Paraíba;

ü Garantir condições de segurança em saúde dos trabalhadores do SUAS –

dispensar, temporariamente, do trabalho no equipamento, profissionais

considerados grupo de risco e quando possível, em teletrabalho; distribuição de

500 mil máscaras facial (para trabalhadores e usuários); disponibilização de

sabão/sabonete líquido e álcool 70 em todos os equipamentos;

ü Expansão do Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua, em

pelo menos, 130 vagas de acolhimento para adultos e famílias;

ü Expansão da Concessão do Benefício Eventual de Cesta Básica de Alimentos,

pelo menos, 20 mil unidades;

ü Intensificação das ações voltadas para população em situação de rua, a

exemplo, do Serviço Especializado em Abordagem Social/Ruartes – ampliando a

equipe em pelo menos 20% dos profissionais (por meio de remanejamento) e

estendendo os horários de atuação para finais de semana e feriados;

ü Ampliação dos atendimentos do Centro-Pop, de 80 (oitenta) para 180 (cento e

oitenta) pessoas atendidas/dia;

ü Ampliação da concessão de refeições pelas Cozinhas Comunitárias, de 1.000

(hum mil) unidades, para 2.000 (duas mil) por dia.

3. VIGÊNCIA DO PLANO

A vigência do Plano de Contingência, iniciada no mês de março de 2020,

compreenderá o movimento e dinamicidade do período de emergência necessária

para as ações que venham a mitigar os impactos da crise gerada pelo COVID – 19,

ou seja, até o retorno da normalidade.

4. CRIAÇÃO DO COMITÊ DE CRISE NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conforme a Decreto n° 9.500 de 2020 foi criado o Comitê de

enfrentamento ao coronavírus assumindo a responsabilidade de planejar, organizar e

gerenciar a execução das ações contidas neste Plano.

Considerando o Plano, o Comitê deve preparar um conjunto de

procedimentos contendo os fluxos e os protocolos para nortear o funcionamento dos

serviços socioassistenciais em um cenário composto por desafios frente ao COVID-

19.

As avaliações das ações ocorrerão com reuniões regulares e sistemáticas,

objetivando a discussão de forma democrática das demandas circunstanciais em

virtude do coronavírus e seus agravamentos, bem como manter este Plano

realinhado enquanto se fizer necessário sua vigência.

O Comitê é composto dos seguintes representantes:

i. Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque - Secretário /SEDES

ii. Ana Paula de Lima Teixeira – CMAS / SEPLAN

iii. Andréa Patrícia Teotônio de Lira - Controle Social/SEDES

iv. Adriana Veiga – SEDEC

v. Alessandra G. da Cruz – SMS

vi. Cristiane Felipe Cabral Pereira – PSEMC/SEDES

vii. Daniel Batista – SMS

viii. Débora Maria M. Cavalcante – PSB/SEDES

ix. Edilene Brandão Viana – PSEAC/SEDES

x. Hugo Henrique Luna Maciel - DAF/SEDES

xi. José Geraldo de Aguiar Silva – CMAS

xii. Juliana Teixeira Coelho – DAS/SEDES

xiii. Leidivan Elias de Sousa - Balcão de Direitos/SEDES

xiv. Lilian da Silva Pereira - DIPOP/SEDES

xv. Mariângela Duarte Pinto – DESSAN/SEDES

Este Grupo de Trabalho-GT é integrado com o Comitê de Crise da

Prefeitura Municipal por meio de representantes, no qual o Secretário tem

participação nas reuniões para que este possa trazer as informações e diretrizes de

âmbito geral norteando as ações no âmbito da Assistência Social, mantendo esse

plano sempre atualizado as normas do município, estado e união.

Entre as atribuições do Comitê, listam-se:

ü Conhecer os recursos previstos no orçamento municipal, destinados a atuação

em situação de calamidade, bem como, dialogar pela prioridade na aplicação dos

mesmos em virtude das necessidades locais;

ü Buscar orientações, bem como, ofertar capacitação aos trabalhadores sobre a

disponibilização dos EPIs, e em quais situações devem ser usados, bem como

solicitar que os profissionais da assistência social também recebam a vacina da

gripe, tal qual os profissionais de saúde;

ü Identificar os profissionais que estão no grupo de risco e orientar para o

afastamento e colocação em teletrabalho ou home office, observando os grupos

de risco definidos pelo Ministério da Saúde;

ü Implementar iniciativas de divulgação geral dos contatos telefônicos, para que as

famílias possam se comunicar, tirar suas dúvidas, fazer os agendamentos,

evitando que as mesmas venham aos equipamentos;

ü Realizar reuniões, preferencialmente, por meio de videoconferência com a

equipes de trabalhadores dos diferentes serviços;

ü Participar de reuniões intersetoriais para alinhamento da atuação;

ü Acompanhar/monitorar as ações planejadas e consequentemente, seu impacto;

ü Elaborar Relatórios Semanais sobre demandas e tomadas de decisões para

possível necessidade de divulgação e/ou acolhimento da população;

ü Organizar Relatório Final – com descritivo e quantitativo, abordando números de

atendimentos e estimativa de impacto das ações.

5. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO (IBGE 2019)

População estimada: 809.015

Área Territorial; 210, 044 Km2

Total de famílias inscritas no Cadastro Único em março de 2020: 103.452

famílias;

Famílias Programa Bolsa Família: 61.126 famílias

5.1 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Tipo Quantidade
Cadastro Único e Programa Bolsa Família 01
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS 13
Programa de Primeira Infância no SUAS 01
Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - SCFV (Meta de atendimento) – 2.810

01

Centros de Convivência 03
Programa Acessuas Trabalho 01
Programa Bolsa Universitária 01
Beneficio Eventual de Cesta Básica de Alimentos 01

Benefício Eventual de Natalidade 01

Programa de Auxílio Moradia 01
Benefício Eventual – Kit Funeral 01
Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura
Familiar - PAA

01

Restaurantes Populares (Segurança Alimentar e
Nutricional)

02

Cozinhas Comunitárias ((Segurança Alimentar e
Nutricional)

06

Banco de Alimentos (Segurança Alimentar e
Nutricional)

01

Unidade de Inclusão Produtiva 01
Marcenaria Escola 01
Lavanderias Comunitária 01
Centros de Refêrencia da Cidadania-CRCs 09
Centro intergeracional Sinhá Bandeira 01
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Centro de Referência Especializada da Assistência
Social-CREAS

04

Centro de Referência para População em Situação
de Rua – Centro Pop

02

Serviço Especializado de Abordagem Social –
Ruartes

01

Centro de Inclusão para Pessoa com Deficiência –
CRMIPD

01

Centro Dia para Pessoa com Deficiência 02

Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho
Infantil– AEPETI

01

Disque Denúncia – 156 01

Coordenação Especial de Gestão Socioeducativa /
CEGS

01

Conselhos Tutelares dos Direitos de Crianças e
Adolescentes

07
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Serviços de Acolhimento para Crianças e
Adolescentes

05

Serviço de Acolhimento para Adultos e Família 03
Casa de Passagem Para Pessoa Idosa 01
Residência Inclusiva para Pessoa com Deficiência 01

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 01

Programa de Proteção a Vida – PPVida 01
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Edital 01/2018 – Convênios par execução de
Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos-SCFV (com recurso do FMAS)

07

Edital 01/2018 – Convênio para execução de
Habilitação e Reabilitação da Pessoa com
Deficiência

01

Emenda Parlamenta – Convênio para Execução de
Serviços Diversos

11

Emenda Parlamenta Dirigida – Recurso Federal
repassado pela SIGTV

02

Edital 02/2020 – Convênio para execução de
Habilitação e Reabilitação da Criança com
Microcefalia

01

Edital 02/2020 – Convênio para Acolhimento da
Criança com Microcefalia

01

Edital 03/2020 – Convênio para Acolhimento de
Pessoa Idosa (Recurso FMI + FMAS)

04

Doação Dirigida - Convênio para Acolhimento de
Pessoa Idosa (Recurso FMI)

03

Edital FMDCA – Recurso Ordinário + Repassado da
IRRF

29

Convenes FMDCA – Doação Dirigida 03

Outros (estabelecimentos

5.1.1 Fluxo entre as Complexidades

5.2 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL / PLANEJAMENTO

A Vigilância Socioassistencial tem por objetivo prestar todo o apoio para a gestão da

política de assistência social, nos municípios em:

ü Auxiliar na produção de informações para elaboração do diagnóstico

socioterritorial;

ü Elaborar mapa da rede socioassistencial apresentando a cobertura de ações,

programas e projetos socioassistenciais, bem como os pontos focais para

acesso a benefícios eventuais e cadastro único;

ü Identificar áreas com maior incidência de pessoas em situação de

vulnerabilidade e risco social;

ü Indicadores para monitoramento e avaliação;

ü Realizar diagnóstico específico para povos tradicionais e identificação das

vulnerabilidades;

ü Monitorar as famílias beneficiárias do auxílio emergencial;

ü Realizar atividades de monitoramento e avaliação do Plano e ações de

enfrentamento ao COVID-19;

ü Sistematizar os instrumentais por serviço para Registro de Informações

Emergenciais.

Oportuno acrescentar que:

ü Será disponibilizado o Disque Social, um telefone central, divulgação de

contato, com ligação gratuita para que as famílias possam se comunicar para

retirar suas dúvidas, fazer os agendamentos, evitando que as mesmas se

desloquem até aos equipamentos;

ü Suspensão temporária da inscrição para o processo de seleção do Programa

Bolsa Universitária, eventos, encontros, cursos de formação, oficinas, entre

outras atividades coletivas.

5.3 DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL

Sabendo que as medidas necessárias de isolamento social originário do

COVID-19 afetam também a desigualmente social muito mais as áreas pobres. Essa

população considerada vulnerável aos impactos de saúde e sociais, caracteriza-se

com perfil de renda baixa que em sua maioria não possui acesso a condições para o

confinamento, higiene adequada, estando, assim, mais exposta à proliferação e

contaminação, bem como, com seu acesso a renda interrompido.

Como menciona os parâmetros para oferta dos serviços no âmbito do SUAS,

o município de João Pessoa vem a ofertar na Assistência os serviços e programas

nas Proteções Sociais da Básica e Especial: média e alta complexidade, tendo como

desafio enquanto Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), atender a

população e assegurar as respostas das seguranças sociais afiançáveis,

reafirmando também o compromisso que sustenta o Sistema Único de Assistência

Social em sinalizar como objetivo manifesto desta política as dimensões materiais e

imateriais impactadas com o advento do Coronavírus.

O atual cenário de pandemia trouxe um crescimento de público significativo

exigindo dos equipamentos da assistência social uma alta demanda dos serviços e

benefícios da política de assistência social, sobretudo cesta básica destacando-se

como um primeiro desafio, a garantir a vinculação da oferta deste benefício aos

serviços que são suportes para seguranças sociais. Conforme dados fornecidos pelo

Ministério da Cidadania (MC), o município de João Pessoa possui 103.452 famílias

inscritas no Cadastro Único, sinalizando para o programa social Bolsa Família

61.126 famílias, indicadores estes de públicos vulneráveis que representam um

percentual expressivo, entretanto, ainda não é possível dimensionar, até o momento

a população que não cadastrada no CadÚnico, mas que está em situação de

vulnerabilidade, necessitando também de todo auxílio.

É importante também sinalizar que com isolamento social, houve um

aumento das vivências de violências, violações de direitos e adoecimento mental.

Sobretudo violência doméstica, especialmente gravidez na adolescência e violência

contra mulher, ampliando o isolamento de públicos que tem em sua vivência o

afastamento com familiares e pessoas de referência afetiva como o público em

situação de acolhimento institucional, além do aumento do nível de insegurança

alimentar e nutricional. Números de difícil dimensionamento, mas que precisam do

olhar vigilante das equipes profissionais para a devida intervenção nestas situações

de violações.

Entendendo a importância da complementaridade entre a política de assistência

social e demais políticas sociais, serão apresentadas as ações e estratégias de

proteção socioassistencial para as populações consideradas vulneráveis,

principalmente com maiores índices de contaminação pelo coronavírus.
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5.4 Estratégias/Ações de Funcionamento Dos Serviços, Programas e

Benefícios

6. AÇÕES PLANEJADAS PARA SEDES E TODAS AS UNIDADES

a) Identificação dos/as trabalhadores considerados grupos de risco, para

dispensa/disponibilidade em teletrabalho;

b) Trabalhadores/as, que não compõe o grupo de risco, pactuou-se

escalonamento para dias de trabalho presencial e teletrabalho;

c) No âmbito da Secretaria os Setores (Diretorias e Assessorias) foram orientados

proceder ao distanciamento das mesas de trabalho, bem como, sobre a

realização de reuniões e discussões coletivas, por meio eletrônico;

d) Disponibilização de material de higienização (álcool 70) e de prevenção

individual, máscara facial em tecido e em acrílico – para todos os trabalhadores;

e) Medição de temperatura por meio de termômetro de testa, para trabalhadores e

usuários;

f) Estabelecer o fluxo do benefício eventual de cesta básica de alimentos – para

que não haja sobreposição da concessão de tal benefício e consequentemente

possível desproteção de munícipes;

g) Estabelecer fluxo no abrigamento das pessoas por ocasião dos desastres

naturais em razão das chuvas, em escolas, quadras de esporte e outros

equipamentos;

h) No Centro Administrativo Municipal-CAM, funcionam as ações político-

administrativas das Diretorias e Assessorias, dando suporte às ações práticas

das Unidades Descentralizadas que são distribuídas nos diversos territórios do

município de João Pessoa, ademais, funcionam 02 (dois) serviços que atendem

diretamente ao público da política de assistência social;

i) Foi planejada a realização de higienização dos ambientes, sistematicamente,

distribuído álcool 70 em todas as salas e está sendo exigido o uso das

máscaras de proteção individual;

j) Quanto aos serviços de atendimentos aos usuários:

I ) Balcão de Direitos – equipe técnica atuando por meio de escalonamento;

a) Cesta Básica de Alimentos – aviadas / concedidas pelos CRAS nos

territórios e também entregues diretamente nas comunidades;

b) Auxílio Natalidade – Concedidos pelos CRAS, entregues diretamente nas

comunidades;

c) Auxílio Funeral – atendimento remoto, por meio de celular, através do

número (83) 98825-6524, documentos encaminhados por whatsapp e

uma técnica vai ao encontro da família para dispensar o serviço;

II) Auxílio Moradia - equipe técnica atuando por meio de escalonamento;

quanto aos beneficiários, estes foram suspensos, temporariamente, de

obrigatoriedade vir proceder com as assinaturas mensais.

6.1 Proteção Social Básica

a) Cadastro Único e Programa Bolsa Família - atuam em expediente normal com

atendimentos por telefone para realização de consultas, orientações sobre

auxílio emergencial, e programa bolsa família e cadastro único, com

agendamento em caso de urgência para inclusão do cadastro único para tarifa

social e em casos de BPC, equipe acompanhando ações nos bancos para

sensibilização da população sobre a importância do isolamento social;

b) Centros de Referência da Assistência Social/ CRAS – foi pactuado para

funcionar em atendimento por meio do disque social (informações sobre os

serviços da assistência social, concessão de alguns benefícios e consulta ao

NIS), atendimento à população para concessão de cestas nutricionais e kits de

higiene pessoal e auxílio natalidade, entrega do PAA (Programa de Aquisição de

Alimentos), visitas em casos de necessidade emergencial e acompanhamento

remoto das famílias PAIF. Acompanhamentos das famílias desabrigadas

devidos as chuvas. Alguns trabalhadores foram remanejados, temporariamente,

para atuarem nos serviços da proteção de alta complexidade, cozinhas

comunitárias e barreiras sanitárias, este último, junto a Secretaria de

Desenvolvimento Urbano-SEDURB;

c) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV e Programa de

Primeira Infância no SUAS acompanhamento das famílias e usuários dos

serviços por meio remoto via ligação telefônica, WhatsApp ou grupos de

WhatsApp e redes sociais, repasse de informações por meios digitais como

vídeos informativos , videoconferências e quando em extrema urgência visitas

domiciliares , com foco na importância do isolamento social e nos cuidados e

prevenção do COVID 19, bem como em campanhas virtuais de temáticas

importantes como 18 de maio, também foi realizado entrega de kits pedagógicos

equipe dando suporte na alta complexidade e na entrega de da alimentação a

população em situação de rua:

d) Programa Bolsa Universitária – equipe fazendo atendimento remoto via

ligação telefônica e e-mails alimentando redes sociais sobre as principais

informações do programa. Equipe dando suporte no disque social, central de

doações e barreiras sanitárias;

e) Programa da Política de Pessoa Idosa – PAPPI e Clube da Pessoa

Idosa/Centro de Convivência - equipe dando suporte à central de doações,

informações e monitoramento dos idosos por meio remoto, vídeo aulas e

videoconferências;

f) Acessuas Trabalho - firmando parceria de cursos online a população que é

atendida pelo programa, parceria com Centro de Integração Empresas Escola -

CIEE realizando lives sobre empreender e como manter o equilíbrio emocional

em tempos de pandemia. Equipe dando suporte disque social, barreiras

sanitárias;

g) Centro de Referência da Cidadania – CRCs e Centro Sinhá Bandeira. A

Diretoria de Participação Popular e Inclusão Produtiva – DIPOP – como medida

de enfrentamento preventivo a pandemia pelo novo coronavírus, a Secretaria de

Desenvolvimento Social - SEDES, publicou um edital para selecionar pessoas

física e jurídica para confecção de máscaras facial. A equipe ficou responsável

pela condução do processo de articulação com os selecionados, distribuição dos

materiais e coleta das máscaras. Quanto aos Cursos de capacitação profissional

em todas as unidades encontra-se com atividades paralisadas, temporariamente.

Os/as profissionais considerados/as do grupo de risco foram dispensados/as

para manter-se em isolamento social em seus domicílios; as oficinas estão

executando e/ou dando suporte na confecção de máscaras facial em tecido, na

unidade Sinhá Bandeira e em dois CRCs; demais trabalhadores das unidades

CRCs e Sinhá Bandeira foram remanejados para Cozinha Comunitários e

Restaurantes Populares;
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h) Programa de Auxílio Moradia – a Equipe está funcionando com alguns

técnicos em horário reduzido e outros/as em teletrabalho. Foi planejada a

concessão de 200 (duzentos) benefícios de auxílios moradias, no valor de R$

350,00 (trezentos e cinquenta reais), para as pessoas em situação de rua e

imigrantes (Venezuelanos). Estes são encaminhados pelas equipes de

abordagem social-Ruartes, Centro-Pop e outros serviços socioassistencial. As

demais concessões continuam sendo mantidas e devidamente monitoradas,

conforme normativas próprias;

i) Benefício Eventual de Cesta Básica de Alimentos – O atendimento direto no

Setor de Balcão de Direitos e as atividades de visitas domiciliares estão,

temporariamente, suspensas. Para a concessão do Auxílio Alimentação (cestas

básicas), estão ocorrendo por meio de cadastro pela rede de Proteção Social

Básica às famílias em situação de vulnerabilidade e/ou extrema vulnerabilidade

social;

j) Benefício Eventual de Auxílio Natalidade – seguindo normas sanitárias

vigentes, temporariamente, não está atendendo no Centro Administrativo

Municipal-CAM, as demandas chegam advindas dos CRAS e os Kits são

concedidos nas diferentes comunidades de João Pessoa, onde são

encaminhadas pela rede de Proteção Social Básica;

k) Benefício Eventual / Auxílio Funeral – seguindo normas sanitárias vigentes,

temporariamente, não está atendendo no CAM. Está atuando de forma

ininterrupta, por meio eletrônico, através do número (83)98825-6524. Em que,

após o primeiro contato é solicitado o envio por WhatsApp dos documentos

(certidão de óbito, CPF, RG, comprovante endereço) e subsequente realizar o

atendimento à família com a dispensação do serviço solicitado. Quando

necessário, é realizado a visita à família para coleta de assinaturas em

documentos:

l) Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias – Seguindo protocolo

vigente em relação à prevenção ao COVID-19, os Programas seguem em pleno

funcionamento com propósito de garantir segurança alimentar as pessoas em

situação de vulnerabilidade social.

m) Central de Doações – Local para recebimento de doações oriundas da

sociedade civil para serem destinadas aos grupos prioritários do COVID-19 que

são as Instituições de longa permanecia para Pessoas Idosas, para a população

em situação de rua e demais serviços de SAN.

n) Banco de Alimentos – Equipamento de SAN responsável pelas logísticas do

Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA, doações da

cadeia de desperdício de alimentos, Central de doações e Cestas Nutricionais.

Publico beneficiário são famílias em situação de insegurança alimentar

cadastradas nas Cozinhas Comunitárias, CRAS, Centros Pop, Casas da Alta

Complexidade, Entidades Socioassistenciais vinculadas ao CMAS e demais

serviços do SUAS.

o) Previsto pela DESSAN – a criação de um local adequado (cozinha industrial

para refeição transportada) para produção de refeições para atender

exclusivamente a demanda da população em situação de rua;

p) Marcenaria Escola – Produção de pias portáteis com água potável, sabão

líquido, papel toalha e lixo para serem utilizados nos espaços externos das

unidades de alimentação e disponibilizados em vários locais públicos atendendo a

necessidade de lavar as mãos frequentemente, uma das estratégias de combate

ao COVID-19;

q) Polo de Costura Alto do Mateus – Produção de máscaras de TNT para

serem utilizados pelos profissionais da linha de frente da SEDES no intuito de

garantir a segurança dos mesmos e prevenção ao COVID-19;

r) Lavanderia Comunitária – conforme Decreto Municipal nº 9.460, de 17 de

março de 2020 as ações e serviços junto à população foram suspensos;

s) Centro de Referência para Inclusão Social - ações e serviços junto a

população, temporariamente, suspensos;

t) Em parceria com a Universidade Federal da Paraíba – Ação dos projetos do

Centro de Vocação, Tecnológica em Segurança Alimentar e Nutricional,

Cuidando de Quem Cuida e Gastronomia Descomplicada, juntos aos

Equipamentos de Segurança Alimentar com doações de álcool 70 líquido, face

Shields e de campanhas de arrecadação de alimentos;

u) Conselhos de Direitos associados à SEDES (CMAS1, - CMDCA2, COMPED3,

COMAD4, CMDI5 e COMSEA6) Os/as Técnicos/as e Secretários/as Executivos

encontra-se exercendo as atividades que lhes são pertinente, por meio remoto,

recebendo e expedindo documentos por e-mail e WhatsApp; Quanto às reuniões,

em comum acordo com a Assessoria de Controle Social/Sedes resolveu

suspender, temporariamente, as atividades realizadas no âmbito da Casa dos

Conselhos, ou seja, não há reuniões visitas institucionais de monitoramento e/ou

inscrição de Organizações da Sociedade Civil-OSCs, nem presenciais dos

Conselhos citados acima, contudo, as reuniões ordinárias e discussões

pertinentes a política de cada Conselho continuam ocorrendo por meio eletrônico,

videoconferência.

v) Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA –

Durante o período de pandemia pelo Coronavírus, o FMDCA tem-se mantido

funcionando em expediente interno, ou seja, temporariamente impossibilitado de

realização de visitas institucionais de monitoramento às OSCs.

E, com 32 (trinta e dois) Termos de Colaboração/Fomento em curso, o gestor

FMDCA em com acordo com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente – CMDCA resolveram expedir orientações às Organizações da

Sociedade Civil-OSCs contempladas com os recursos, além de solicitar que seja

elaborado e encaminhado um Plano de Contingência para o período da pandemia,

em alteração do Plano de Trabalho anteriormente aprovado.

6.2 Proteção Social Especial de Média Complexidade

1. Centros de Referência Especializado da Assistência Social / CREAS - ficou

pactuado que ficariam “abertos” para atendimento e acompanhamentos na

modalidade de teletrabalho remoto, por meio do telefone, um dia na semana, das

8:00h às 14:00h, compreendendo os atendimentos do serviço de proteção social a

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida

(LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e Serviço de Proteção e

Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI), ressaltamos que este

funcionamento estará alinhado com os Decretos, Portarias dos Órgãos de Justiça,

Ministério Público, Vara da Infância e Juventude e com Coordenação Especial

Municipal de Gestão Socioeducativa – CEGES. Realização de visitas domiciliares,

apenas, aquelas situações consideradas excepcionais de caráter emergencial,

como forma de garantir os direitos e a qualidade de vida dos usuários,

principalmente em situação das violações de direitos. Para atendimentos

presenciais nas unidades CREAS, apenas em caso emergencial, seguindo

recomendações da OMS. Articulação com as políticas de educação e saúde.

1 CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social

2 CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos de Crianças e Adolescentes

3 COMPED - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

4COMAD - Conselho Municipal sobre Drogas

5 CMDI - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

6 COMSEA - Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
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b) Centro de Referência Especializado para Pessoa em Situação de Rua /

CENTRO-POP – Atendimento diário (segundas-feiras aos domingos), na

unidade do POP, com oferta de higienização pessoal, segurança alimentar com

oferta das três principais refeições (café, almoço e jantar), entrega de Kits com

os seguintes materiais: álcool gel, máscaras e sabão; oferta da ficha para

acesso ao almoço (segunda-feira a sexta-feira) no Restaurante Popular, que

está sendo distribuído gratuitamente, nos finais de semana e feriado, o almoço

será ofertado no POP; solicitações para concessão Benefício Eventual Auxílio

Moradia. A Unidade POP 2 dispõe de 25 vagas para o isolamento social dessa

população, que passando 3 dias poderão ser transferidos para as Casas de

Acolhimento do Município. Articulação com as políticas de saúde;

c) Serviço Especializado em Abordagem Social/Ruartes – em razão da

natureza das ações que as equipes deste serviço desenvolvem, desde os

primeiros dias de declaração da pandemia que tiveram sua carga de trabalho

intensificada, com monitoramento e abordagens contínuas da população nos

logradouros dos vários bairros da cidade; orientações sobre os riscos da COVID

19 e da importância da higienização pessoal; entrega de Kits a população com

os seguintes materiais: álcool gel, máscaras e sabão; identificação e

atendimento de novos moradores em situação de rua, vindos de municípios

circunvizinhos, outros Estados e Países, venezuelanos e bolivianos; abordagens

em parceria com Prefeitura Municipal de João Pessoa – Paraíba, Secretaria de

Desenvolvimento Social-Sedes, Assessoria Técnica / Consultório na Rua;

encaminhamentos de pessoas em situação de rua para concessão do Benefício

Eventual Auxílio Moradia. Articulação com as políticas de saúde;

d) Centro Dia e Centro de Inclusão/Habilitação e Reabilitação da Pessoa

com Deficiência / CRMIPD – O atendimento ocorrerá por comunicação remota,

na qual a equipe multidisciplinar fará atividades orientandas às famílias acerca

das estimulações de forma individual e coletiva. Também, ocorrerá visita

domiciliar em caso emergencial. Articulação com as políticas de educação e

saúde;

e) Coordenação Especial de Gestão Socioeducativa / CEGES Articulação

com CREAS e órgão de Justiça no planejamento das ações aos

socioeducandos, organização das capacitações on-line, em parceira com Vara

da Infância e Juventude. Reuniões remotas com as equipes CREAS e

Coordenação da PSEMC;

f) Ações para Erradicação do Trabalho Infantil / AEPETI – a Equipe

encontra-se em teletrabalho, desenvolvendo ações de planejamento das

campanhas temáticas 18 de maio – violência sexual contra crianças e

adolescentes e 12 de junho – trabalho infantil, reuniões remotas com a rede de

proteção, CREAS, CRAS, Controle Social, FEPETI.

g) Disque Denúncia 156 – por tratar-se de um serviço que atua na acolhida de

situações que podem expor a pessoas, prioritariamente, crianças e

adolescentes, à ameaça, violência e/ou possível risco de vida, a equipe de

escuta qualificada permanece exercendo seus plantões, recebendo e

encaminhando as denúncias, normalmente das 8:00 às 17:00 horas.

6.3 Proteção Social de Alta Complexidade

a) Serviços de Acolhimento Institucional e Familiar para Crianças e
Adolescentes – Casa de Passagem Diagnóstica, Casa Lar Manaíra, Casa de
Acolhida Feminina, Casa de acolhida Morada do Betinho, Lar da Criança Jesus
de Nazaré e o Serviço de Família Acolhedora. Incluímos aqui também as
Instituições de acolhimento Casa Shalon e a Fundação Padre Pio de Pietrelcina,
estas são ONGs que realizam acolhimento por concessão. O funcionamento
desses serviços seguirá as orientações contidas na Recomendação Conjunta
nº 1 de 16 de abril de 2020 que dispõe sobre cuidados a crianças e
adolescentes com medida protetiva de acolhimento, no contexto de transmissão
comunitária do novo Coronavírus (COVID-19), em todo o território nacional e dá
outras providências. Recomendação Conjunta Nº 1 De 16 De Abril De 2020 -
Recomendação Conjunta Nº 1 De 16 De Abril De 2020 - Dou

b) Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias - Casa de

Passagem da Família, Casa de Acolhida Adulta I e Casa de Acolhida Adulta II.

c) PPVIDA - Programa de Proteção a Vida, serviço direcionado para Crianças e

adolescentes em situação de ameaça de morte.

d) Casa de Passagem para Pessoa Idosa – permanece funcionando

ininterruptamente;

e) Serviços de Acolhimento para Pessoa Idosa - Instituições de Longa

Permanência para Idosos ILPIs, unidades não-governamentais - ASPAN, Lar da

Providência, Nosso Lar, Divina Misericórdia. Os serviços de acolhimento para

Pessoas Idosas e de Pessoas com Deficiência continuará o funcionamento de

acordo com a Portaria Nº 65, de 6 de maio de 2020 1 que aprova orientações

e recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de

Assistência Social dos estados, municípios e Distrito Federal quanto ao

atendimento nos serviços de acolhimento de pessoas idosas ou com deficiência

no contexto de emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus

(COVID -19);

f) Serviços de Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência -

Residência Inclusiva.

6.4 Órgão Deliberativo Conselhos Tutelares dos direitos de crianças e

adolescentes - CTs

1http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-65-de-6-de-maio-de-2020-255614645

1http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-65-de-6-de-maio-de-2020-255614645

O colegiado de conselheiros tutelares, por meio de documento enviado à

Sedes, resolveu: 1) Suspender o atendimento presencial ao público em geral por

período entre 19 de março a 19 de abril de 2020, podendo o prazo ser reduzido ou

ampliado, a depender das atualizações dos dados em relação a pandemia do

COVID 19; 2) Os Conselheiros e Conselheiras Tutelares, estarão em escala de

plantão de sobreaviso, atendendo os chamados urgentes que se enquadrem em

suas atribuições, que serão recebidas pelos canais eletrônicos de denúncias do

Disque 100, Disque 123 e Disque 156, bem como pelo contato de cada conselho: CT

Região Sul: (83) 3218 9836, CT Norte: (83) 3214 7931, CT Mangabeira: (83) 3238

5468, CT Praia: (83) 3214 7081, CT Região Sudeste: (83) 3218 9123, CT Cristo: (83)

3218 6235 e CT Valentina (83) 3218 9046; 3) Conforme consta no documento,

entende-se por demanda urgente aquelas que ameacem a vida, a saúde e a

integridade física de crianças e adolescentes; 4) Os casos que não se enquadrem no

perfil de urgência, serão registrados e atendidos assim que normalizadas as

atividades. (5) essas medidas entram em vigor em 19 de março de 2020, com

vigência até 19 de abril de 2020, podendo ser a qualquer tempo revogadas ou

prorrogadas, a depender dos riscos da pandemia em decorrência do novo

coronavírus.

6.4.1 Fluxo de atendimento dos CTS
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7. ESTRATÉGIAS DE AÇÕES INTERSECRETARIAIS

7.1 Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e Secretaria Municipal de
Saúde (SMS)

a) Articulação e mobilização para fins de vacinação contra H1N11 e outras

vacinas disponíveis, para proteção dos trabalhadores do SUAS que se

encontra atuando nos serviços essenciais, prioritariamente;

b) Construir fluxo de atendimento em caso de suspeita de contaminação de

funcionários e pessoas em acolhimento;

c) Construir cronograma de treinamento dos funcionários e acolhidos nas

instituições de acolhimento;

d) Articulação e mobilização para fins de vacinação contra H1N1 e outras vacinas

disponíveis, para pessoas que se encontram em situação de acolhimento

institucional;

e) Vacinação prioritária das pessoas com deficiência, sendo o equipamento do

CRMIPD a referência para articulação e mobilização;

f) Publicizar informações sobre a concessão do benefício eventual do auxílio

funeral pela SEDES – o objetivo é prevenir o uso político do benefício,

especialmente, em ano eleitoral.

1 1 H1N1 – agente infeccioso considerado também perigoso, que integra o time dos vírus influenza
tipo A, do qual o H3N2 também faz parte.

1 1 H1N1 – agente infeccioso considerado também perigoso, que integra o time dos vírus influenza
tipo A, do qual o H3N2 também faz parte.

7.2 Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e Secretaria Municipal de

Educação e Cultura (SEDEC)

a) Estabelecer fluxo no abrigamento das pessoas por ocasião dos desastres

naturais em razão das chuvas, em escolas, quadras de esporte e outros

equipamentos;

b) Fornecimento de kit de higiene e proteção para alunos da rede, contendo

máscaras, álcool 70 e sabonete líquido;

c) Confecção de máscaras;

d) Ação Marmita Literária: oferta de refeições juntamente com material didático

para o alunado;

e) Ação de imunização domiciliar para alunos com deficiência durante a

campanha de vacinação contra a gripe;

f) Projeto Escuta Solidária: apoio psicológico e emocional para pais e estudantes

da rede municipal por meio do telefone 0800.281.3006;

g) Planejamento, acompanhamento e envio de atividades escolares online;

h) Planejamento, acompanhamento e envio de atividades escolares impressas

aos alunos que não tiveram acesso às atividades remotas;

i) Parceria com a TV Câmara proporcionando aos professores a gravação das

aulas do Ensino Fundamental II, para serem incluídas na plataforma e

veiculadas na própria TV;

j) Promover a formação dos professores de forma remota;

k) Criação e disponibilização de mídias com conteúdo acessível para alunos com

deficiência;

l) Plataforma online para atividades escolares;

m) Acompanhamento social das famílias de forma presencial, quando necessário;

n) Apoio a instalação de pias móveis em mercados públicos em parceria com a

SEDURB com o objetivo de garantir aos frequentadores desses espaços água

potável, sabonete líquido e papel toalha para a higienização. As ações da

Secretaria incluem também a disponibilização de álcool gel, controle do fluxo

de pessoas e orientações à população;

o) Solicitação dos serviços de higienização e desinfecção, de creches e escolas.

A medida sanitária adotada pela Prefeitura tem como principal objetivo evitar a

proliferação do coronavírus (COVID 19);

p) Suporte psicossocial para famílias em situação de vulnerabilidade;

q) Acompanhamento semanal junto às equipes gestoras de nossas unidades (infantil

e fundamental I e II).

7.3 Secretaria Desenvolvimento Social (Sedes) e Secretaria de Segurança e

mobilidade Urbana - SEMUSB

a) Estabelecimento de fluxo em relação a concessão do benefício] eventual de

cesta básica de alimentos – para que não haja sobreposição da concessão de

tal benefício e consequentemente possível desproteção de munícipes;

b) Estabelecer fluxo no abrigamento das pessoas por ocasião dos desastres

naturais em razão das chuvas, em escolas, quadras de esporte e outros

equipamentos.

7.4 Estabelecimento de fluxo em relação a concessão de Desenvolvimento
Social (Sedes) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEDURB

a) Articulação das equipes por ocasião das barreiras sanitária;

b) Articulação das equipes por ocasião de ações frente à situação de desastre

natural, enchentes e desabamentos;

c) Desinfecções e higienizações dos mercados, feiras e cemitérios públicos;

d) Ação de distribuição de máscaras e álcool gel 70 nos mercados;

e) Instalação de lavatórios, disponibilizando papel toalha e sabonete líquido em

todos os 19 Mercados públicos de João Pessoa;

f) Ação de controle nas barreiras de contenção entre os bairros;

g) Entrega de 500 cestas básicas e materiais de higiene pessoal, destinando a

ambulantes e comerciantes informais;

h) Fiscalização em praças e parques, em virtude do comprimento do Decreto

Municipal;

i) Fiscalização em todas as feiras livres, organizando e fazendo cumprir o

decreto vigente;

j) Participação na entrega das mais de 20,8 mil cestas nutricionais e kits de

higiene a pessoas em vulnerabilidade social e econômica.

7.5 Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e Secretaria De

Planejamento – SEPLAN

a) Articulação entre as secretarias para atender as demandas orçamentárias

para suprir as necessidades emergenciais decorrentes da pandemia

coronavírus.

8. ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO

Serão realizadas as seguintes ações:

ü Levantar os recursos que a Assistência Social tem para o exercício de 2020;

ü Remanejar o orçamento conforme a necessidade;

ü Levantar dos valores previstos na Lei Orçamentária Anual – LOA para atuação

em situações de Calamidade ou Emergência e pleitear parte deles para a

Assistência Social visando utilizar especialmente na oferta dos benefícios

eventuais. Observando que por ser ano eleitoral não poderia ultrapassar a média

de anos anteriores e nem criar novos, porém em virtude da situação de

emergência e calamidade, esta condição se altera, podendo o município atuar

de forma diferenciada buscando atender à necessidade provocada pela

epidemia;

Conforme recomenda o Ministério da Cidadania, em comum acordo, será

pactuado com Conselhos Municipal de Assistência Social-CMAS e Fundos de

Assistência Social, a melhor forma de utilizar os recursos financeiros disponíveis na

conta do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único.

Algumas sugestões de atividades que podem ser custeadas com os

recursos do IGD/PBF na crise:

ü Adquirir materiais ou equipamentos (EPI) adequados para proteger os

colaboradores, realizar operações especiais de atendimento;

ü Adequar a estrutura de atendimento às famílias;

ü Instrumentalizar o atendimento remoto ao público do Cadastro Único e

do PBF;

ü Adquirir/Locar veículos e meios de manutenção;

ü Fazer contratação temporária de cadastradores e entrevistadores, em

caráter de “força-tarefa”;
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ü Capacitar esse pessoal;

ü Elaborar e divulgar material informativo; entre outras.

MARCO LEGAL / REFERÊNCIAS

Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social

(Loas) Resolução 313, de 19 de março de 2020 – Conselho Nacional de Justiça

Resolução CNAS 33, de 12 de dezembro de 2012 – Norma Operacional Básica

do Sistema Único de Assistência Social (NOB SUAS)

Resolução 109, de 11 de novembro de 2009 – Tipificação Nacional dos Serviços

Socioassistenciais

Marco legal Portaria Secretaria Nacional de Assistência Social 63, de 30 de abril

de 2020.

Portaria Ministério da Cidadania 369, de 29 de abril de 2020. Portaria Ministério

da Cidadania 368, de 29 de abril de 2020.

Portaria Ministério da Cidadania 58, de 15 de abril de 2020. Portaria Conjunta

SNAS e SGFT 1, de 2 de abril de 2020

Portaria Ministério da Cidadania 54, de 1º de abril de 2020

Portaria Ministério da Cidadania 337, de 24 de março de 2020 – Medidas para o

enfrentamento da emergência de saúde pública pela Assistência Social

Portaria Ministério da Cidadania 330, de 18 de março de 2020 – Cad Único

Benefício de Prestação Continuada (BPC) Medida Provisória 926, de 20 março

de 2020;

Portaria Ministério da Cidadania 335, de 20 de março de 2020 – Cad Único

Programa Bolsa Família (PBF)

Portaria Secretaria Nacional de Assistência Social-SNAS 54, de 1 o de abril de

2020 – Aprovar recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema

Único de Assistência Social (Suas)

Portaria conjunta 1 o, de 2 de abril de 2020 – Secretaria Nacional de Assistência

Social (SNAS) e Secretário de Gestão de Fundos e Transferências (SGFT) –

Dispõe acerca da utilização de recursos do Cofinanciamento Federal no

atendimento às demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus

(Covid 19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social

SEMAM

PORTARIA N°. 08, de 22 de Junho de 2020.

O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO
PESSOA, no uso das suas atribuições legais e institucionais,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor PAULO ROBERTO MAIA LEITE, matrícula nº
91.368-5, para responder administrativamente e em caráter temporário, pelo Parque
Zoobotânico Arruda Câmara – BICA, tendo em vista que o Servidor JAIR CAMILO
NEGROMONTE AZEVEDO, matrícula nº 27.306-6, está afastado de suas atividades
laborativas por motivos de saúde, devidamente comprovado por atestado médico, pelo
período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 22 de Junho de 2020.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

João Pessoa, 22 de Junho de 2020.

Cumpra-se.
Publique-se.




