
 

  
 
PORTARIA Nº 846/2021 

REGULAMENTA A ORGANIZAÇÃO DO 
FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA 
DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL 
- SETDAS, NO PERÍODO DE 18/03/2021 A 31/03/2021, 
FACE AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 
464/2021. 

 
 

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais, 

 
- considerando a CI/PMSMJ/SETDAS/Nº 090/2021, da Secretaria de Trabalho, 

Desenvolvimento e Ação Social, protocolizada sob nº 2479/2021em 19/03/2021; 
 
- considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção 
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);  

 
- considerando o Decreto Nº 4838 - R, de 17 de março de 2021, que dispõe sobre 

as medidas extraordinárias pelo prazo de 14 (quatorze) dias para o enfretamento da emergência de 
saúde decorrente do novo coronavírus (COVID-19), em todos os Municípios do Estado do Espírito Santo, 
e dá outras providências;  

 
- considerando o disposto no Decreto Municipal nº 464/2021; 
 
- considerando o disposto no Art. 80, Inciso II da Lei Orgânica do Município de 

Santa Maria de Jetibá. 
 
- considerando o disposto nos artigos 71 e 72, Inciso VI da Lei Orgânica do 

Município de Santa Maria de Jetibá.  
 

RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SETDAS 

 ENTRE OS DIAS 18/03/2021 À 31/03/2021 
 
Art. 1º. Visando assegurar a oferta de serviços e atividades essenciais durante o 

período disposto no Decreto Municipal nº 464/2021, as pessoas em vulnerabilidade e risco social, na 
garantia ao acesso aos direitos e proteção, os Serviços permanecerão abertos em horário regular de 
funcionamento, porém para a manutenção das atividades dos setores no período de 14 dias, a SETDAS 
reorganizou o funcionamento dos Serviços, considerando as particularidades de cada Setor, conforme 
segue: 
 

Seção I 
Do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS: 

 
Art. 2º. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) realizará os 

atendimentos da seguinte forma: 
 

I- Os CRAS realizarão os atendimentos emergenciais à população por meio de 
agendamento; 

II- Os agendamentos para atendimentos emergenciais serão realizados no Setor 
ou via contato telefônico, através dos números de telefone (027) 3263-1656/3263-2374 ou (27) 
99915-8544 (CRAS Localizado na Sede) e no telefone (027) 3263-4067 (CRAS II – Localizado em São 
João do Garrafão); 

 
 



 

III- Em relação ao acompanhamento das famílias do PAIF, os atendimentos serão 
realizados por meio de agendamentos nos respectivos Setores, por visita domiciliar ou por contato 
telefônico; 

IV- As visitas domiciliares que sejam configuradas como demandas emergenciais, 
serão realizadas e os profissionais devem seguir as orientações de precaução e proteção, munidos dos 
EPI’s; 

V- As atividades em grupo estão suspensas durante o período disposto no 
Decreto Municipal nº 464/2021; 

VI- Se houver necessidade, os servidores deste setor serão remanejados para 
outros Serviços para suporte. 
 

Seção II 
Do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS: 

 
Art. 3º. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

realizará os atendimentos da seguinte forma: 
 
I- O Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS), prestará 

os atendimentos emergenciais à população no que tange à violação de direitos; 
II- As atividades em grupo estão suspensas durante o período disposto no 

Decreto Municipal nº 464/2021; 
III- As visitas domiciliares que sejam configuradas como demandas emergenciais, 

serão realizadas e os profissionais devem seguir as orientações de precaução e proteção, munidos dos 
EPI’s; 

IV- Em relação ao acompanhamento das famílias do PAEFI, os atendimentos 
serão realizados por meio de agendamentos nos respectivos Setores, por visita domiciliar ou por contato 
telefônico; 

V- Estará suspenso durante o período disposto no Decreto Municipal nº 464/2021 
o acompanhamento dos adolescentes em Medidas Socioeducativas em Meio Aberto; 

VI- No que tange ao Serviço Especializado em Abordagem Social, este continuará 
sendo realizado, porém, os profissionais deverão utilizar todos os EPI’s necessários e seguir as 
orientações de precaução e proteção durante todo o atendimento, em que serão ofertados Kits de higiene 
pessoal aos usuários, de acordo com a avaliação técnica; 

VII- Os agendamentos para atendimentos de violação de direitos serão realizados 
no Setor ou via contato telefônico, através do número de telefone (027) 3263-4887 ou (27) 99724-1132 

VIII- Se houver necessidade, os servidores deste setor serão remanejados para 
outros Serviços para suporte. 

 
Seção III 

Do Setor do Cadastro Único: 
 

Art. 4º. O Setor do Cadastro Único realizará o atendimento da seguinte forma: 
 
I- O Setor do Cadastro Único realizará o atendimento à população por meio de 

agendamento; 
II- As atividades em grupo estão suspensas durante o período disposto no 

Decreto Municipal nº 464/2021; 
III- As visitas domiciliares configuradas como demandas emergenciais, estarão 

sendo realizadas e os funcionários deverão seguir as orientações de precaução e proteção, munidos dos 
EPI’s. 

IV- A atualização cadastral, realização de cadastros novos e transferência, serão 
realizados mediante agendamento; 

V- Os agendamentos serão realizados no Setor ou via contato telefônico, através 
do número de telefone (027) 3263-1656; 

VII- Se houver necessidade, os servidores deste setor serão remanejados para 
outros Serviços para suporte. 

 
 

 
 
 



 

 
Seção IV 

Do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV para Crianças e Adolescentes: 
 

Art. 5º. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para 
Crianças e Adolescentes funcionará da seguinte forma: 

 
I- As Atividades presenciais e visitas domiciliares com os participantes do SCFV – 

“Pedacinho de Casa” estarão suspensas durante o período disposto no Decreto Municipal nº 464/2021;  
II- Este Serviço realizará trabalhos internos durante o período disposto no Decreto 

Municipal nº 464/2021, efetuando contato telefônico com as famílias e planejamentos; 
III- O acompanhamento das atividades será realizado remotamente durante o 

período disposto no Decreto Municipal nº 464/2021; 
IV- Se houver necessidade, os servidores deste setor serão remanejados para 

outros Serviços para suporte. 
 

Seção V 
Do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV para Adultos e Idosos: 

 
Art. 6º. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para 

Adultos e Idosos funcionará da seguinte forma: 
 

I- As Atividades presenciais e visitas domiciliares com os participantes do SCFV – 
Adultos e Idosos estarão suspensas durante o período disposto no Decreto Municipal nº 464/2021;  

II- O SCFV realizará trabalhos internos durante o período disposto no Decreto 
Municipal nº 464/2021, efetuando contato telefônico com as famílias e planejamentos; 

III- O acompanhamento das atividades será realizado remotamente durante o 
período disposto no Decreto Municipal nº 464/2021; 

IV- Se houver necessidade, os servidores deste setor serão remanejados para 
outros Serviços para suporte. 

 
Seção VI 

Do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para Pessoa com Deficiência - PCD, 
desenvolvido na APAE: 

 
Art. 7º. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para 

Pessoa com Deficiência - PCD, desenvolvido na APAE, funcionará da seguinte forma: 
 
I- As Atividades presenciais e visitas domiciliares com os participantes do SCFV – 

para pessoas com Deficiência estarão suspensas;  
II- Este Serviço estará realizando trabalhos internos, contato telefônico com as 

famílias e planejamentos; 
III- O acompanhamento das atividades será realizado remotamente; 
IV- Se houver necessidade, os servidores deste setor serão remanejados para 

outros Serviços para suporte. 
 

Seção VII 
Da Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes: 

 
Art. 8º. A Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes funcionará da 

seguinte forma: 
 
I- As visitas domiciliares configuradas como demandas emergenciais serão 

realizadas e os profissionais devem seguir as orientações de precaução e proteção, munidos dos EPI’s; 
II- As visitas na Unidade de Acolhimento estão suspensas durante o período 

disposto no Decreto Municipal nº 464/2021, mantendo o isolamento das crianças e adolescentes e o 
contato será realizado através do telefone fixo da Unidade; 

III- serão adotadas novas medidas de rotina e higienização dos Servidores 
plantonistas, tais como: calçados utilizados fora das dependências da Unidade ficam na parte externa, ao 
chegarem à unidade as cuidadoras e auxiliares tomam banho e trocam a roupa, a limpeza da unidade 
deverá ser realizada de forma sistemática. 



 

 
Seção VIII 

Do Setor de Segurança Alimentar e Nutricional – SAN: 
 

Art. 9º. O Setor de Segurança Alimentar e Nutricional funcionará da seguinte 
forma: 

 
I - Serão mantidos os atendimentos ao público para entrega dos alimentos (Cesta 

Verde); 
II- As atividades em grupo estão suspensas durante o período disposto no 

Decreto Municipal nº 464/2021; 
III- As visitas domiciliares configuradas como demandas emergenciais serão 

realizadas e os funcionários deverão seguir as orientações de precaução e proteção, munidos dos EPI’s; 
IV- O Setor prestará as informações/orientações via contato telefônico através do 

número de telefone (027) 3263-4822 e também através de material impresso e grupo de WhatsApp 
disponibilizado aos beneficiários; 

V- Se houver necessidade, os servidores deste setor serão remanejados para 
outros Serviços para suporte. 

 
Seção IX 

Do Setor de Coordenadoria de Políticas da Mulher: 
 

Art. 10. O Setor de Coordenadoria de Políticas da Mulher atenderá da seguinte 
forma durante o período disposto no Decreto Municipal nº 464/2021: 

 
I- O Setor realizará os atendimentos à população por meio de agendamento; 
II- Os agendamentos para atendimentos emergenciais serão realizados no Setor 

ou via contato telefônico, através dos números de telefone (027) 3263-4822; 
III- As visitas domiciliares que sejam configuradas como demandas emergenciais, 

serão realizadas e os profissionais devem seguir as orientações de precaução e proteção, munidos dos 
EPI’s; 

IV- As atividades em grupo estarão suspensas durante o período disposto no 
Decreto Municipal nº 464/2021; 

V- Se houver necessidade, os servidores deste setor serão remanejados para 
outros Serviços para suporte. 

 
Seção X 

Do Setor da Vigilância Socioassistencial: 
 

Art. 11. O Setor da Vigilância Socioassistencial funcionará, durante o período 
disposto no Decreto Municipal nº 464/2021, da seguinte forma: 

 
I- As atividades pertinentes ao Setor continuarão a serem realizadas; 
II- As atividades em grupo estão suspensas durante o período disposto no 

Decreto Municipal nº 464/2021; 
III- Se houver necessidade, os servidores serão remanejados para outros 

Serviços para suporte. 
 

Seção XI 
Do Setor Administrativo da SETDAS: 

 
Art. 12. O Setor Administrativo da SETDAS funcionará durante o período disposto 

no Decreto Municipal nº 464/2021 da seguinte forma: 
 
I- O Setor Administrativo da SETDAS continuará realizando as atividades 

pertinentes ao Setor; 
II- As atividades em grupo/eventos estarão suspensas durante o período disposto 

no Decreto Municipal nº 464/2021; 
III- Se houver necessidade, os servidores serão remanejados para outros 

Serviços para suporte. 



 

IV- O Setor da Brinquedoteca, durante o período disposto no Decreto Municipal nº 
464/2021, estará com as atividades suspensas e realizará trabalhos internos, planejamento, atividades 
remotamente e se houver necessidade os servidores serão remanejados para outros serviços para 
suporte; 

V- A SETDAS recomenda ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional, que as reuniões ordinárias e as extraordinárias sejam realizadas em sistema virtual, por 
videoconferência, webconferência ou ferramentas similares do tipo à distância durante o período disposto 
no Decreto Municipal nº 464/2021; 

VI- A SETDAS orienta ao Conselho Tutelar que os atendimentos emergenciais 
devem ser realizados no Setor e quando houver necessidade de atendimento “in loco”, as Conselheiras 
deverão seguir as orientações de precaução e proteção, assim como realizar os atendimentos munidos 
dos EPI’s durante o período disposto no Decreto Municipal nº 464/2021. 

 
Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
  Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 
Santa Maria de Jetibá - ES, 24 de Março de 2021. 

 
 
 

HILÁRIO ROEPKE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


