PEDIDOS DE INFORMAÇÃO E RESPOSTAS – SIC

Como faço para ter acesso a Editais do DAEPA?


O DAEPA se trata de uma Autarquia, tendo site e Portal de Transparência de
domínio/gestão próprio link https://daepa.com.br/, podendo assim fazer a consulta, baixar
para seu computador ou realizar a impressão dos referidos editais.

Qual o reajuste dos servidores em 2020? E Quantas cestas básicas irão receber?


A partir de 01/01/2020 o servidor terá reajuste de 4% de acordo com a lei nº 5.159/2019; e
conforme discriminado na lei nº 5.158/2019, terá direito a 6 (seis) cestas básicas anuais.

Qual é o email da Prefeitura de Patrocínio?
* No link abaixo tem acesso aos emails da Prefeitura:
http://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pm/index.php/estrutura-organizacional/secretarios

Como a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social tem enfrentado o COVID-19, em
Patrocínio?



A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Patrocínio, no que diz respeito às
ações de enfrentamento à Pandemia do COVID 19, a SMDS tem realizado, com o fim de
minimizar a situação de dificuldades financeiras enfrentada por um número considerável de
cidadão brasileiros e via de conseqüência, do município de Patrocínio ações pontuais,
consistentes, entre outras na distribuição consciente de máscaras aos cidadãos do bairro,
fornecimento de água e lanches aos usuários das redes bancárias e lotéricas, nas filas de
atendimento, distribuição de cestas básicas, realizada exclusivamente por meio de cadastros
e avaliação técnica, previamente realizados junto aos CRAS, que são as portas de entrada
dos serviços do Desenvolvimento social. Necessário que se diga que a SMDS também
continua realizando, de maneira criteriosa e dentro e todas as medidas de proteção aos
servidores/técnicos os serviços de atendimento aos cadastrados junto ao Programa de
transferência de Renda do Governo Federal, denominada Bolsa Família, prestando auxílio
para os cidadãos que necessitem de orientações para cadastro para recebimento de auxílio
emergencial, também da lavra do Governo Federal. Com vistas a minimizar a situação, a
SMDS também tem oferecido acolhida a pessoas em situação de rua, observando os critérios

estabelecidos e recomendados pela OMS. A SMDS também encontra-se gerindo, por meio
de parceria com o governo estadual a disseminação do Programa Bolsa Merenda. Salienta-se
que também ocorre parceria com o Governo Estadual, em cestas básicas, cadastradas pela
SEDESE e que são distribuídas pela Secretaria.

Como a Secretaria Municipal de Educação está enfrentado o COVID-19, para o cumprimento
do ano letivo de 2020, em Patrocínio?


A Secretaria Municipal de Educação de Patrocínio, sobre as medidas do cumprimento do
ano letivo de 2020 nas escolas municipais em razão da pandemia esclarece que:

1. Estão estabelecidos os procedimentos emergenciais a serem adotados pela Secretaria
Municipal de Educação de acordo com os decretos municipais que dispõem sobre as regras
de ensino à distância na rede municipal de ensino. Desta forma, foi criada uma plataforma
de Ambiente Virtual na página oficial da Prefeitura Municipal de Patrocínio onde estão
sendo postadas por escola e turma as atividades escolares, como forma de proporcionar aos
alunos uma rotina de estudos diários.
2. Ressaltamos que, tão logo com o retorno das aulas presenciais e para que nenhum aluno
fique prejudicado, será elaborado um plano de intervenção pedagógica para sanar as
dificuldades encontradas no percurso.
Segue link para acompanhamentos das normativas/informações publicadas referente ao COVID-19
em Patrocínio/MG https://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pmp/index.php/47publicacoes/saude/7450-documentos-e-boletins-coronavirus

Quais os investimentos da área da Saúde em função da Pandemia - COVID-19?


Encontram disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Patrocínio, linkado ao site do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, podendo ser acompanhado por todos
cidadãos, os referidos investimentos.
Link para pesquisa: https://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pmp/index.php/47publicacoes/saude/7450-documentos-e-boletins-coronavirus

