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1. Introdução  

 

O Município de Itaporanga D’Ajuda/SE possui uma população usuária dos serviços 

em saúde de 34.356 (trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis) habitantes; 

sendo que a maioria da população atendida no serviço público de saúde é de baixa 

renda, principalmente aqueles que pertencem aos grupos prioritários de doenças 

crônicas como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, cardiopatias, asma, 

bem como saúde mental. Diante da realidade vivenciada no Município, pode-se 

resumir o atendimento relacionados à demanda das urgências e emergências, da 

seguinte forma:  

 

✓ Dos 34.356 (trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis) habitantes da 

população usuária dos serviços em saúde, são realizados por mês uma média 8.500 

atendimentos na unidade de Plantão 24 h Dr. Ivan Paixão, sendo considerados 65% 

dos casos como sendo de baixa complexidade num hospital com atendimentos de 

média e alta complexidade; sendo que a sala de estabilização e a área azul são os 

setores mais frequentados durante os finais de semana;  

 

A transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada comunitária, conforme 

Portaria do Ministério da Saúde n. 454/2020, com possibilidade de aumento e 

agravamento de casos. O chefe do Poder Executivo Estadual, governador Belivaldo 

Chagas, através do Decreto nº 40.560 de 16 de março de 2020, decretou situação de 

emergência na saúde pública do Estado de Sergipe, em razão da disseminação do 

vírus COVID-19 (novo coronavírus) e regulamentou as medidas para enfrentamento 

da crise de saúde pública de importância internacional, nos termos da Lei (Federal) 

nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. Dessa forma, o Município de Itaporanga 

D’Ajuda editou e publicou o Decreto Municipal nº 7.590/2020 o qual declara situação 

de emergência em saúde pública no Município de Itaporanga D’Ajuda/SE, em razão 

de surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – coronavírus e dispõe sobre as medidas 

para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020.  

O presente relatório tem por objetivo demonstrar de forma consolidada as ações 

empreendidas para o combate à referida pandemia de acordo com a realidade do 

Município de Itaporanga D’Ajuda, do período de 06/06/2020 a 18/06/2020, com a 

previsão das ações até 20/06/2020. 
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06/06/2020 

 

Prefeitura de Itaporanga realiza mais uma Barreira Sanitária nas vias de acesso ao município. 

Dando prosseguimento as estratégias de enfrentamento à pandemia do Novo Coronavírus, o 

Comitê Municipal de Gerenciamento de Crise da Covid-19 realizou mais uma Ação de 

Controle Sanitário através das Barreiras Sanitárias nas duas principais vias de acesso à cidade 

de Itaporanga d’Ajuda. 

Profissionais das Secretarias de Saúde, da Assistência Social, da Administração, além de 

técnicos da Defesa Civil Municipal e voluntários, com o apoio da Polícia Militar, 

desenvolveram ações de monitoramento, higiene das mãos, aferição de temperatura, 

distribuição de máscaras, sanitização de veículos e triagem com encaminhamentos para a 

Clínica de Referência em Doenças Respiratórias. 

Na mesma data foi divulgado novo boletim no qual a Secretaria Municipal de Saúde informa 

que foi notificada oficialmente pela Secretaria Estadual de Saúde sobre óbito ocorrido no 

último dia 04 de junho, de uma paciente de Itaporanga, no Hospital Regional Dr. Jessé 

Fontes do município de Estância. Trata-se de uma mulher de 54 anos, moradora da Zona 

Rural. A paciente deu entrada no Hospital e foi testada positivo para a Covid-19, porém só 

houve a notificação de caso confirmado após o óbito. Com isso, Itaporanga passa a ter mais 

um caso confirmado e mais um óbito. Na oportunidade, a Secretaria aproveita para 

fortalecer a estratégia de conscientização sobre as medidas preventivas da Covid-19, 

recomendando a todos o USO DE MÁSCARA nos espaços públicos ou privados, visto que é 

um equipamento de proteção individual com maior efetividade no momento para a 

prevenção da Covid-19, além de ser obrigatório de acordo com lei estadual. Além disso, 

recomenda às pessoas que continuem cumprindo as orientações de ficar em casa e evitar 

aglomerações. 
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07/06/2020 

Divulgado novo boletim no qual a Secretaria Municipal de Saúde informa que foi 
notificada pela Secretaria de Estado da Saúde de mais um óbito de paciente que residia 
em Itaporanga, porém até a divulgação do boletim não foram informados os dados do 
mesmo. Ao mesmo tempo, a SMS comunica mais 2 (dois) casos confirmados de 
Coronavírus em Itaporanga, trata-se de uma mulher de 57 anos, moradora da Zona 
Urbana e um homem de 26 anos, morador da Zona Rural. Os pacientes foram orientados 
a cumprir isolamento domiciliar e estão sendo monitorados por profissionais de saúde, 
bem como as pessoas que convivem com eles no mesmo ambiente.  
A SMS também informa mais 1 (um) paciente positivado que cumpriu isolamento 
domiciliar e após avaliação médica foi liberado às suas atividades normais, trata-se de 
uma mulher de 25 anos, moradora da Zona Urbana. 
Na oportunidade, a Secretaria aproveita para fortalecer a estratégia de conscientização 
sobre as medidas preventivas da Covid-19, recomendando a todos o USO DE MÁSCARA 
nos espaços públicos ou privados, visto que é um equipamento de proteção individual 
com maior efetividade no momento para a prevenção da Covid-19, além de ser 
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obrigatório de acordo com lei estadual. Além disso, recomenda às pessoas que 
continuem cumprindo as orientações de ficar em casa e evitar aglomerações. 
 

 

08/06/2020 

Divulgado novo boletim no qual a Secretaria Municipal de Saúde informa que o óbito 

informado ontem no Boletim, se trata de um bebê de 49 dias, do sexo masculino, com 

residência em povoado. Ao mesmo tempo, a SMS comunica mais 14 (quatorze) casos 

confirmados de Coronavírus em Itaporanga, trata-se de cinco homens com idades entre 40 e 

89 anos, e nove mulheres com idades entre 23 e 63 anos. Destes, oito pacientes residem na 

Zona Urbana e seis residem na Zona Rural. Os pacientes foram orientados a cumprir 

isolamento domiciliar e estão sendo monitorados por profissionais de saúde, bem como as 

pessoas que convivem com eles no mesmo ambiente.  

A SMS também informa mais 2 (dois) pacientes positivados que cumpriram isolamento 

domiciliar e após avaliação médica foram liberados às suas atividades normais, trata-se de 

duas mulheres, ambas de 33 anos, uma moradora da Zona Urbana e outra moradora da Zona 

Rural. 

Na oportunidade, a Secretaria aproveita para fortalecer a estratégia de conscientização 

sobre as medidas preventivas da Covid-19, recomendando a todos o USO DE MÁSCARA nos 

espaços públicos ou privados, visto que é um equipamento de proteção individual com 

maior efetividade no momento para a prevenção da Covid-19, além de ser obrigatório de 

acordo com lei estadual. Além disso, recomenda às pessoas que continuem cumprindo as 

orientações de ficar em casa e evitar aglomerações. 
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09/06/2020 

 

Divulgado novo boletim no qual a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 12 (doze) 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga, trata-se de cinco homens e sete mulheres. 

Destes, sete pacientes residem na Zona Urbana e cinco residem na Zona Rural. Os pacientes 

foram orientados a cumprir isolamento domiciliar e estão sendo monitorados por 

profissionais de saúde, bem como as pessoas que convivem com eles no mesmo ambiente. 

Ao mesmo tempo a SMS informa mais 3 (três) pacientes positivados que cumpriram 

isolamento domiciliar e após avaliação médica foram liberados às suas atividades normais, 

trata-se de duas mulheres e um homem, uma moradora da Zona Urbana e dois moradores 

da Zona Rural. 
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10.06.2020 

 

Itaporanga recebe equipamento de apoio para ações de enfrentamento ao Coronavírus. 

O prefeito Otávio Sobral recebeu na manhã de hoje, 10, os agentes da Defesa Civil Estadual, 

Eduardo Souza e Diego Oliveira, que estiveram no município para fazer a doação temporária, 

por meio da Defesa Civil Municipal, de duas barracas de vinte metros quadrados, que 

deverão ser utilizadas como apoio nas ações de enfrentamento ao Coronavírus. Itaporanga é 

o segundo município a receber o equipamento, que poderá ser utilizado nas barreiras 

sanitárias, como também em ações das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social e 

outras. 

 

 

 
 

 

10/06/2020 

 

Divulgado novo boletim no qual a Secretaria Municipal de Saúde informa a confirmação de 

mais um óbito, trata-se de uma mulher, 47 anos, moradora da Zona Rural. Em tempo, a SMS 

comunica mais 10 (dez) casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga, trata-se de três 

homens e sete mulheres. Destes, sete pacientes residem na Zona Urbana e três residem na 
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Zona Rural. Os pacientes foram orientados a cumprir isolamento domiciliar e estão sendo 

monitorados por profissionais de saúde, bem como as pessoas que convivem com eles no 

mesmo ambiente. A SMS também informa mais 2 (dois) pacientes positivados que 

cumpriram isolamento domiciliar e após avaliação médica foram liberados às suas atividades 

normais, trata-se de uma mulher e um homem, ambos moradores da Zona Urbana. 

 

 
 

11/06/2020 

 

Divulgado novo boletim no qual a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 02 (dois) 

casos confirmados de Coronavírus em Itaporanga, trata-se de duas mulheres que residem na 

Zona Rural. As pacientes foram orientadas a cumprir isolamento domiciliar e estão sendo 

monitoradas por profissionais de saúde, bem como as pessoas que convivem com elas no 

mesmo ambiente. A SMS também informa mais 2 (dois) pacientes que foram liberados às 

suas atividades normais, trata-se de uma mulher, moradora da Zona Rural, e um homem, 

morador da Zona Urbana, que recebeu alta hospitalar. 
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12/06/2020 

 

Equipe do CREAS Centro de Referencia Especializado de Assistência Social, divulgou vídeo 

educativo em mobilização sobre os cuidados com a COVID-19 em relação às crianças e sobre 

a erradicação do trabalho infantil. 

O trabalho infantil ainda é uma realidade para milhões de meninas e meninos no Brasil. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Am 

ostra de Domicílios (PnadC), em 2016, havia 2,4 milhões de crianças e adolescentes de cinco 

a 17 anos em situação de trabalho infantil, o que representa 6% da população (40,1 milhões) 

nesta faixa etária. Cabe destacar que, desse universo, 1,7 milhão exerciam também afazeres 

domésticos de forma concomitante ao trabalho e, provavelmente, aos estudos. 

Em 2020, a Campanha 12 de junho tem por objetivo alertar para o risco de crescimento do 

trabalho infantil motivado pelos impactos da pandemia do novo coronavírus. Covid-19: 

agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. 

                                  
 

12/06/2020 

 

Divulgado novo boletim no qual a Secretaria Municipal de Saúde informa mais um óbito. 

Trata-se de uma mulher, de 61 anos, cardiopata, moradora da Zona Urbana, que estava em 

internamento hospitalar. 

Na oportunidade, a Secretaria aproveita para fortalecer a estratégia de conscientização 

sobre as medidas preventivas da Covid-19, recomendando a todos o USO DE MÁSCARA nos 

espaços públicos ou privados, visto que é um equipamento de proteção individual com 

maior efetividade no momento para a prevenção da Covid-19, além de ser obrigatório de 

acordo com lei estadual. Além disso, recomenda às pessoas que continuem cumprindo as 

orientações de ficar em casa e evitar aglomerações. 
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13/06/2020 

 

No boletim desse sábado, 13, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais um caso 

confirmado de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de uma mulher, de 46 anos, moradora 

da Zona Rural. Ao mesmo tempo, informa mais 12 pacientes que testaram positivo para o 

Coronavírus, que cumpriram isolamento domiciliar e, recuperados, foram liberados às suas 

atividades normais. Trata-se de seis homens e seis mulheres, destes cinco moradores da 

Zona Rural e sete da Zona Urbana. 
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14/06/2020 

 

No boletim desse domingo, 14, a Secretaria Municipal de Saúde informa mais três casos 

confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de duas mulheres, de 26 e 30 anos, e 

um homem de 26 anos. Destes dois pacientes são moradores da Zona Urbana e uma da Zona 

Rural. 

Na oportunidade, a Secretaria aproveita para fortalecer a estratégia de conscientização 

sobre as medidas preventivas da Covid-19, recomendando a todos o USO DE MÁSCARA nos 

espaços públicos ou privados, visto que é um equipamento de proteção individual com 

maior efetividade no momento para a prevenção da Covid-19, além de ser obrigatório de 

acordo com lei estadual. Além disso, recomenda às pessoas que continuem cumprindo as 

orientações de ficar em casa e evitar aglomerações. 
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15/06/2020 

 

Divulgado novo boletim no qual a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 29 casos 

confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de dezenove mulheres, com idades 

entre 24 e 66 anos, e dez homens com idades entre 24 e 61 anos. Destes vinte pacientes são 

moradores da Zona Urbana e nove são moradores da Zona Rural. A Secretaria comunica mais 

um óbito, trata-se de um homem de 55 anos, morador da Zona Urbana. Mais três pacientes 

que foram testados positivo para o Coronavírus, que cumpriram isolamento domiciliar, 

recuperados, foram liberados às suas atividades normais. Trata-se de duas mulheres da Zona 

Urbana e um homem da Zona Rural.  

Na oportunidade, a Secretaria aproveita para fortalecer a estratégia de conscientização 

sobre as medidas preventivas da Covid-19, recomendando a todos o USO DE MÁSCARA nos 

espaços públicos ou privados, visto que é um equipamento de proteção individual com 

maior efetividade no momento para a prevenção da Covid-19, além de ser obrigatório de 

acordo com lei estadual. Além disso, recomenda às pessoas que continuem cumprindo as 

orientações de ficar em casa e evitar aglomerações. 
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16/06/2020 

 

Nesta terça-feira, 16, a Secretaria Municipal de Educação realizou a segunda fase da 

distribuição dos Kits de Alimentação Escolar para as famílias de alunos da rede municipal, 

nas Escolas dos povoados Caueira, Rio Fundo Cachoeira, Rio Fundo do Félix, Rio Fundo do 

Arame, Assentamento 08 de Março, Ipanema, Mata do Ipanema e algumas escolas da sede 

da cidade. Na oportunidade, a Comissão de Mobilização Contra o Coronavírus acompanhou 

algumas entregas, com o intuito de verificar o cumprimento das orientações, como uso de 

máscara e distanciamento social, além de informar a população sobre os cuidados e realizar 

aferição de temperatura.  
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16/06/2020 

 

Divulgado novo boletim no qual a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 06 casos 

confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de quatro mulheres, com idades entre 

25 e 38 anos, e dois homens com 31 e 53 anos. Destes cinco pacientes são moradores da 

Zona Urbana e um é morador da Zona Rural. A Secretaria comunica mais vinte pacientes que 

foram testados positivo para o Coronavírus, que cumpriram isolamento domiciliar, 

recuperados, foram liberados às suas atividades normais. Trata-se de onze mulheres e nove 

homens, destes doze moradores da Zona Urbana e oito moradores da Zona Rural.  

Na oportunidade, a Secretaria aproveita para fortalecer a estratégia de conscientização 

sobre as medidas preventivas da Covid-19, recomendando a todos o USO DE MÁSCARA nos 

espaços públicos ou privados, visto que é um equipamento de proteção individual com 

maior efetividade no momento para a prevenção da Covid-19, além de ser obrigatório de 

acordo com lei estadual. Além disso, recomenda às pessoas que continuem cumprindo as 

orientações de ficar em casa e evitar aglomerações. 
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17/06/2020 

 

A Secretaria de Educação informa que encerrou o I Módulo das atividades remotas das 

escolas da Rede Municipal com muito sucesso. Mesmo diante de tantos desafios 

enfrentados com a Pandemia da COVID-19, as escolas conseguiram cumprir o acordado, os 

alunos e pais se dedicaram, e todas as atividades foram realizadas e entregues nas unidades 

de ensino. A Secretaria ainda informa que, por meio das escolas, já iniciou o II Módulo das 

atividades. As escolas já iniciaram a distribuição das atividades. A satisfação vem de alunos 

da Educação Infantil, Ensino Fundamental e do EJA. Na oportunidade a Secretaria de 

Educação divulga vídeo com o depoimento da aluna Dafne, da Escola Municipal Adolfo 

Rollemberg, no povoado Água Bonita, sobre as suas atividades remotas.  

 

 

 
 

 

17/06/2020 

 

A Secretaria Municipal de Educação deu continuidade nessa quarta-feira, 17, a distribuição 

dos Kits de Alimentação Escolar. Essa é a segunda etapa da distribuição a cerca de 4.500 

alunos da Rede Municipal de Ensino. As entregues aconteceram nas escolas dos povoados 

Araticum, Duro, Nova Descoberta, Costa, Várzea Grande, Ilha Mem de Sá, Dorcelina Folador, 

Paruí e algumas escolas da sede do município.  

“Estamos dando continuidade a segunda etapa das entregas dos Kits em vários povoados. 

Até essa quinta-feira, 18, nós encerramos a distribuição aos 4.500 alunos beneficiados da 
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rede municipal. Esse Kits são confeccionados com orientações das nutricionistas da 

Secretaria de Educação, com alimentados ofertados na merenda escolar do nosso 

município”, explica o secretário de Educação Ronaldo Oliveira.  

Na oportunidade, o Comitê de Gerenciamento de Crise da Covid-19 acompanhou as entregas 

em algumas escolas, com o intuito de verificar o cumprimento das orientações, como uso de 

máscara e distanciamento social, além de informar a população sobre os cuidados, como a 

higienização das mãos com água e sabão e álcool 70%, distribuição de máscaras para a 

população em geral, e realização de aferição de temperatura. “Precisamos fortalecer os 

cuidados e encorajar a população no enfrentamento, pois sabemos que a prevenção está em 

nossas mãos e que a cada um cabe fazer a sua parte. Todos juntos contra o Coronavírus”, 

disse a coordenadora do Comitê, Dra. Aline Ribeiro. 
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17/06/2020 

 

Divulgado novo boletim no qual a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 03 casos 

confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de duas mulheres, com idades de 27 e 

48 anos, e um homem com 37 anos, todos moradores da Zona Urbana. A SMS comunica mais 

um óbito, ocorrido no dia 15/06 no Hospital Jessé Fontes, em Estância, se trata de um 

homem de 70, morador da Zona Urbana. Mais dez pacientes que foram testados positivo 

para o Coronavírus, que cumpriram isolamento domiciliar, recuperados, foram liberados às 

suas atividades normais. Trata-se de nove mulheres e um homem, destes sete moradores da 

Zona Urbana e três moradores da Zona Rural.  

Na oportunidade, a Secretaria aproveita para fortalecer a estratégia de conscientização 

sobre as medidas preventivas da Covid-19, recomendando a todos o USO DE MÁSCARA nos 

espaços públicos ou privados, visto que é um equipamento de proteção individual com 

maior efetividade no momento para a prevenção da Covid-19, além de ser obrigatório de 

acordo com lei estadual. Além disso, recomenda às pessoas que continuem cumprindo as 

orientações de ficar em casa e evitar aglomerações. 
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18/06/2020 

 

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária esteve na fábrica da 

Maratá, onde foi recepcionada pelo engenheiro do Trabalho, Clayton Xavier, e pela 

supervisora Industrial, Fabiana Fonseca.  

Na oportunidade, a coordenadora do município conferiu todas as medidas adotadas pela 

empresa em todas as áreas, de produção a administrativo com o intuito de assegurar à 

população que todas as empresas se adequaram as medidas de enfrentamento ao 

Coronavírus e estão comprometidas com a saúde de seus funcionários, que podem ou não, 

ser munícipes itaporanguenses.  

 

 

  
 

 

18/06/2020 
 
Divulgado novo boletim no qual a Secretaria Municipal de Saúde informa mais 02 casos 
confirmados de Coronavírus em Itaporanga. Trata-se de uma mulher, de 41 anos, e um 
homem de 68 anos, um morador da Zona Urbana e outro da Zona Rural. Mais cinco 
pacientes que foram testados positivo para o Coronavírus, que cumpriram isolamento 
domiciliar, recuperados, foram liberados às suas atividades normais. Trata-se de três 
mulheres e dois homens, destes quatro moradores da Zona Urbana e um morador da 
Zona Rural.  
Na oportunidade, a Secretaria aproveita para fortalecer a estratégia de conscientização 
sobre as medidas preventivas da Covid-19, recomendando a todos o USO DE MÁSCARA 
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nos espaços públicos ou privados, visto que é um equipamento de proteção individual 
com maior efetividade no momento para a prevenção da Covid-19, além de ser 
obrigatório de acordo com lei estadual. Além disso, recomenda às pessoas que 
continuem cumprindo as orientações de ficar em casa e evitar aglomerações. 
 

 
 

 

18/06/2020 

 

Foi realizada a distribuição dos Kits de Alimentação Escolar e o II Módulo das atividades 

remotas das escolas para as famílias de alunos da rede municipal, nas Escolas dos povoados 

Salvador, Água Bonita, Camaçari Mirim, Campos, Tapera, Telha, Sapé, Gravatá e Chan. Na 

oportunidade, a Comissão de Mobilização Contra o Coronavírus acompanhou algumas 

entregas, com o intuito de verificar o cumprimento das orientações, como uso de máscara e 

distanciamento social, além de informar a população sobre os cuidados e realizar aferição de 

temperatura. 
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19/06/2020 

 

A Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda faz doação de telefone celular para a Equipe da Defesa 

Civil Municipal, a fim de que esta possa otimizar o desenvolvimento das suas ações. Na 

oportunidade foi divulgada logomarca da Defesa Civil Municipal e seu número de Contato 

que está disponível à comunidade para contatos referentes também às informações, 

dúvidas, denúncias e reclamações em consonância às normas e decretos alinhados à 

Pandemia da COVID-19. 
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AÇÕES PROGRAMADAS PARA AS PRÓXIMAS DATAS: 

• 20/06/2020 – Será realizada Barreira Sanitária na principal via de acesso da cidade e 

Terminal Rodoviário, além de Controle Sanitário no Mercado Municipal em razão da 

Feira Livre. 

• 22/06/2020 – Início do Projeto São João sem fumaça com ações na principal via de 

acesso da cidade, no terminal rodoviário, comércio local, agências bancárias e 

correspondentes; 

• 23/06/2020 - Projeto São João sem fumaça com ações nas comunidades dos Bairros 

Estação, Loteamento Santo Antonio, COHAB e Santa Terezinha. 

 

Legislação Municipal editada relacionada ao enfrentamento do COVID-19  

  

1. Decretos  

 

1. Decreto n° 7.590 – 17 de março – Declara Situação de Emergência em Saúde Pública no 

Município de Itaporanga D’Ajuda, em razão de surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – 

Coronavírus e Dispõe  sobre as medias para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal n° 

13.979, de 06 de Fevereiro de 2020. 

 2. Decreto n° 7.595 – 26 de março – Atualiza e estabelece novas medidas de enfrentamento 

e prevenção á epidemia causada pelo COVID-19 no Município de Itaporanga D’Ajuda, e dá 

outras providências.  

3. Decreto n° 7.596 – 01 de abril – Atualiza Decreto n° 7.595/2020 com Relação ás novas 

medidas de enfrentamento e prevenção á epidemia causada pelo COVID-19 no Município de 

Itaporanga D’Ajuda, e dá outras providências.  

4. Decreto n° 7.600 – 09 de abril – Dispõe sobre a redução 50% (cinquenta por cento) nos 

subsídios do Prefeito Municipal de Itaporanga D’Ajuda e dá outras providências.  

5. Decreto n° 7.606 – 16 de abril – Abre Credito Extraordinário no valor de 188.923 (Cento e 

Oitenta e Oito Mil e Novecentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos) e dá outras 

providências.  

6. Decreto n° 7.610 – 27 de abril – Dispõe estratégias com a Evolução do Cenário 

Epidemiológico em virtude da pandemia do coronavírus – COVID 19, no Município de 

Itaporanga d’Ajuda/SE, e dá outras providências.  

7. Decreto n° 7.611 – 30 de abril – Dispõe estratégias com o manejo de corpos no contexto 

da pandemia do coronavírus – COVID-19, no Município de Itaporanga D’Ajuda/SE, e dá 

outras providências.  

8. Decreto n° 7.613 – 04 de maio - Institui barreira sanitária para enfrentamento ao novo 

coronavírus (Covid-19), e dá outras providências.  

9. Decreto n° 7.614 – 04 de maio - Institui o Comitê Municipal de Gerenciamento de crise do 

coronavírus – COVID-19, e nomeia os seus membros.  
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10. Decreto n° 7.615 – 11 de maio – Acrescenta dispositivos ao Decreto n° 7.590, de 17 de 

março de 2020, que dispõe sobre o expediente administrativo nós órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal, em face das medidas para enfrentamento da emergência 

decorrente do Coronavírus (COVID-19), e dá providências correlatas.  

 

2. Portarias  

 

1. Portaria n° 054 – 18 de março – Dispõe sobre medidas adotadas pela Secretaria de 

Educação no tocante ao enfrentamento e prevenção no tocante ao enfrentamento e 

prevenção a pandemia do COVID-19 e dá outras providências.  

2. Portaria nº 055 – 18 de março – Dispõe sobre medidas adotadas pela Secretaria Municipal 

de Administração Geral no tocante ao enfrentamento e prevenção a pandemia do COVID-19 

e dá outras providências.  

3. Portaria n° 59 – 18 de março – Dispõe sobre medidas adotadas pela Secretaria de 

Assistência Social e Trabalho no tocante ao enfrentamento e prevenção a pandemia do 

COVID-19, e dá outras providências.  

4. Portaria n° 63 – 20 de março – “Dispõe sobre medidas adotadas pela Secretaria Municipal 

de Saúde, no tocante ao Enfretamento de prevenção á pandemia do COVID-19 e dá outras 

providências.  

5. Portaria n° 81 – 30 de março – Atualiza e estabelece medidas adotadas pela Secretaria 

Municipal de Administração Geral, no tocante ao enfrentamento e prevenção á pandemia do 

COVID-19 e dá outras providências.  

6. Portaria n° 84 – 01 de abril – Cria Comissão para o Planejamento e o Acompanhamento 

Logístico dos Procedimentos Necessários á Elaboração dos Critérios para Distribuição dos 

Kits de Alimentação Escolar, Nomeia Membros e dá outras providências.  

7. Portaria n° 100 – 28 de abril – Estabelece medidas adotadas pela Secretaria Municipal de 

Educação na adequação do Calendário Escolar 2020 e estratégias para o rendimento escolar 

no Município de Itaporanga D’Ajuda/SE, e dá outras providências.  

8. Portaria n° 103 – 06 de maio – Institui Equipe de Governança para coordenar a proposta 

de ensino remoto do Sistema Municipal de Ensino, enquanto durar a pandemia do COVID-19 

do Município de Itaporanga D’Ajuda SE, e dá outras providências.  

 

 

3. Instrução Normativa  

 

1. Instrução Normativa n° 001/2020 de 11 de maio de 2020 – Estabelece diretrizes e 

orientações para auxiliar as Instituições de Educação que integram o Sistema Municipal de 

Ensino nas atividades remotas, durante a pandemia do novo coronavírus COVID-19, no 

Município de Itaporanga D’Ajuda/SE e dá outras providências. 

 


