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 Instrução Operacional N° 02/2020 – SMAS 

 

 Anita Garibaldi, 22 de abril de 2020. 

 

Orientações sobre a execução dos serviços 

socioassistenciais no âmbito da Secretaria de 

Assistência Social de Anita Garibaldi no período 

de enfretamento ao Cornavírus (COVID – 19). 

 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 2773 que dispões dobre as medidas para 

o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19), 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 2774, que dispõe sobre as medidas de 

prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus nos órgãos e nas entidades da Administração Pública 

Municipal Direta e Indireta do Município de Anita Garibaldi/SC, 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n. 2775, que dispõe sobre a prorrogação do 

prazo de isolamento social, 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual de Santa Catarina nº 506, de 12 de março de 

2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual de Santa Catarina nº 509, de 17 de março de 

2020, que dá continuidade à adoção progressiva de medidas de prevenção e combate ao contágio pelo 

coronavírus (COVID-19) nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Estadual Direta e 

Indireta, 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual de Santa Catarina n. 515, de 17 de março de 

2020, que declara situação de emergência em todo o território catarinense, e n. 535 qual prorroga o 

prazo de isolamento social, 
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CONSIDERANDO a portaria da União n° 337. De 24 de março de 2020, que dispõe acerca de 

medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. 

CONSIDERANDO o disposto no decreto municipal nº. 2784 de 15 de abril de 2020. Dispõe a 

aplicabilidade automática dos Decretos e Regulamentos editados pelo Governo do Estado de Santa 

Catarina, com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do 

novo coronavírus (COVID-19), disciplina o uso de máscaras domésticas pela população, estabelece 

regras para o funcionamento dos serviços públicos, e dá outras providências. 

CONSIDERANDO a necessidade de intenso atendimento ao público, bem como o grande fluxo 

de pessoas que transitam cotidianamente nas unidades vinculadas a SMAS, através de seus níveis de 

Proteção Social Básica e Especial, de Média e Alta Complexidade, por meio de serviços administrativos 

como recepção e Cadastro Único para Programas Sociais, como também o trabalho com Famílias e 

Indivíduos por meio de atividades coletivas, visitas domiciliares, atendimentos 

particularizados/individualizados e Abordagem Social, a Secretaria de Assistência Social de Anita 

Garibaldi, vem por meio deste normatizar: 

 

1. Horário de atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS 

A partir do Decreto Municipal nº. 2784 de 15 de abril de 2020. A SMAS passará a funcionar 

das 13:00 ás 17:00 horas.  

 

2. Atendimento  

Os atendimentos acontecerão com agendamento através do telefone 49 – 3543 1238 e 49 – 

3543 0039. Sempre visando a não aglomeração de pessoas e prevenção da saúde dos 

servidores públicos municipais e usuários conforme Decretos Estaduais e Municipais. 

 

Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Samara Zanoni Dutra 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 


