




09/03/2021 Municipio de Cabo de Santo Agostinho

www.diariomunicipal.com.br/amupe/materia/A67E1CD6/03AGdBq24gzv5j-ZyqZdo2ylyY2XDy8y5UQOtxW3b5bOZZVnmCthpJZimZwFMpBXwDc… 1/2

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV 

PORTARIA CABOPREV Nº 005 DE 04 DE MARÇO DE 2021.

 
Ementa: Dispõe sobre suspensão do
atendimento ao público dos Instituto-
CABOPREV em virtude da pandemia do
COVID-19.

 
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social dos
Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho -
CABOPREV, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista
o disposto no inciso III e V, do artigo 16 c/c artigo 112 a 114,
da Lei nº 3.342, de 22 de dezembro de 2017.
 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde -
OMS classificou, em 11 de março de 2020, que o COVID-19,
nova doença causada pelo novo coronavírus (denominado
SARS-CoV-2), é uma pandemia;
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em
Saúde Pública de importância Nacional em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), bem
como a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe
sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-
19);
 
CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual Nº 50.346, de
1º de março de 2021, que estabelece novas medidas restritivas
em relação a atividades sociais e econômicas, por período
determinado, e consolida as normas vigentes, para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do novo coronavírus;
 
CONSIDERANDO o teor do Decreto Municipal Nº 1.997, de
8 de janeiro de 2021, que manteve a declaração de situação
anormal, caracterizada como “Estado de Calamidade”, no
âmbito do Município do Cabo de Santo Agostinho, em virtude
da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo coronavirus (COVID-19);
 
CONSIDERANDO as recomendações da Organização
Mundial da Saúde (OMS) e das autoridades sanitárias do País e
do Estado, no sentido de se buscar diminuir a aglomeração e o
fluxo de pessoas em espaços coletivos mediante o isolamento
social, para mitigar a disseminação do novo coronavírus
(COVID-19);
 
CONSIDERANDO a necessidade de ordenar o fluxo de
pessoas no âmbito da administração pública municipal do Cabo
de Santo Agostinho, a fim de evitar a disseminação do novo
coronavirus entre os servidores públicos municipais e, por
conseguinte, a interrupção dos serviços públicos;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de estabelecer novas
regras restritivas, por período determinado, em face dos novos
números de casos confirmados de pessoas contaminadas pelo
novo coronavírus e a elevada ocupação dos leitos de UTI
existentes no Estado;
 
CONSIDERANDO o DECRETO Nº 2.016, DE 03 DE
MARÇO DE 2021, que dispõe sobre a suspensão do
atendimento ao público no âmbito da administração pública
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municipal do Cabo de Santo Agostinho, pelo período de 03 de
março de 2021 a 17 de março de 2021.
 
RESOLVE
 
Art. 1º Suspender a partir do dia 04 de março até o dia 17 de
março de 2020, o atendimento presencial ao público em geral
do CABOPREV, mantendo os serviços administrativos
internos, em virtude da pandemia do COVID-19, com o seu
potencial de contágio e danos à saúde, sobretudo das pessoas
com mais de 60 anos.
 
Art. 2º O disposto no art. 1º não se aplica aos atendimentos
presenciais para os casos excepcionais de pensão por morte,
desde que haja prévio agendamento.
 
Art. 3º Esta Portaria retroage seus efeitos a 04 de março de
2021.
 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 
Cabo de Santo Agostinho, 04 de março de 2021.
 
JOSÉ ALBÉRICO SILVA RODRIGUES
Diretor Presidente do CABOPREV
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