MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARÁ
PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Designa servidora para exercer a função de Nutricionista da
ação emergencial e temporária de distribuição de gêneros alimentícios,
completada com produtos higiênicos essenciais para cidadãos do
Município que se encontrem em situações de risco social, decorrentes
de medidas de distanciamento social implementadas pelo Poder
Público no período de emergência de saúde pública de importância
internacional, causadas pela epidemia local do novo coronavírus,
covid-19, instituída pela Lei Municipal nº 551, de 21 de julho de 2020.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 350 de 27 de julho de 2020, e tendo em vista os autos do Processo
Administrativo nº 01260.2020.020.01, RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR a Sra. ÉLIDA LUSTOSA PEREIRA, Nutricionista - CRN nº 7472, 7ª
Região, para exercer a função de Nutricionista da ação emergencial e temporária de
distribuição de gêneros alimentícios, completada com produtos higiênicos essenciais para
cidadãos do Município que se encontrem em situações de risco social, decorrentes de medidas
de distanciamento social implementadas pelo Poder Público no período de emergência de
saúde pública de importância internacional, causadas pela epidemia local do novo coronavírus,
covid-19, instituída pela Lei Municipal nº 551, de 21 de julho de 2020.
Art. 2º. A Nutricionista cumpre executar as atribuições definidas no Decreto nº 350 de
27 de julho de 2020 e subordina-se a Secretária Municipal de Assistência Social.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Floresta do Araguaia/Pará, 27 de julho de 2020

Ivaneide Dias dos Santos
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 009/2017
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