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ATO DA PRESIDENTE 

PORTARIA FIA-RJ/P Nº 478, DE 27 DE ABRIL DE 2020 

       

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS TEMPORÁRIAS NO 

ÂMBITO DA FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA – FIA E DAS COLABORADORAS/ 

CONVENIADAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E 

DE ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO 

DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-

19), DO REGIME DE TRABALHO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIA/RJ, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a 

legislação estadual referente ao tema, 

 

CONSIDERANDO: 

 

- o Decreto Estadual nº 47.027, de 13 de abril de 2020, que dispõe sobre as medidas de 

enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19), em decorrência da 

situação de emergência em saúde; 

 

- a Portaria FIA-RJ nº 476, de 16 de março de 2020, que instituiu medidas temporárias, no 

âmbito da Fundação para a Infância e Adolescência – FIA, de enfrentamento da propagação 

decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

 

- a Portaria FIA-RJ nº 480, de 31 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias para 

o escalonamento do trabalho presencial e regime excepcional de trabalho remoto de servidor 

público no âmbito da fundação para a infância e adolescência - FIA em razão do novo 

coronavírus (covid-19); 

 

- a Portaria FIA-RJ nº 481, de 31 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias no 

âmbito da fundação para a infância e adolescência - FIA, e das colaboradoras/conveniadas de 

prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus 

(covid-19), do regime de trabalho; 

 

- o artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece a absoluta prioridade dos direitos de 

crianças e adolescentes, sua condição peculiar de desenvolvimento, proteção integral e melhor 

interesse, e a responsabilidade solidária entre Estado, família e sociedade a garantir esses 

direitos; 
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- o artigo 10 da Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146, que determina que em situações de 

risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência deverá ser 

considerada vulnerável e o Poder Público deverá adotar medidas para a sua proteção, seguindo 

os preceitos do direito à vida; 

 

- a necessidade de manter a oferta dos serviços socioassistenciais pela Rede de Atendimento 

FIA, pelo caráter essencial e imprescindível na atenção à proteção integral de crianças e 

adolescentes; e 

 

- que a situação demanda a manutenção das medidas de prevenção ao contágio, de enfrentamento 

da propagação, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, decorrente do 

novo coronavírus (COVID-19), sem prejuízo da continuidade dos Programas desta Fundação 

executados pelas Instituições Colaboradoras/Conveniadas; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Dispor, em consonância ao Decreto Estadual nº 47.027, de 13 de abril de 2020, acerca de 

medidas temporárias para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), no âmbito da Fundação para a 

Infância e Adolescência – FIA.  

 

Art. 2º. Ficam prorrogadas, de forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse 

da coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus (COVID-

19), até o dia 30 de abril de 2020, todas as medidas anteriormente adotadas pela FIA, através das 

portarias supramencionadas.  

 

Art. 3º. As medidas de que trata o caput do artigo 2º referem-se: 

 

I- ao regime de trabalho excepcional dos agentes públicos integrantes do quadro de pessoal da 

Fundação para a Infância e Adolescência – FIA; 

II- a todos os atendimentos às crianças e adolescentes, inseridos nos programas desta 

Fundação, realizados nas Unidades Próprias e nas Instituições 

Colaboradoras/Conveniadas. 

 

Art. 4º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas eventuais disposições em 

contrário. 

 

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2020. 

 

 

ANA LUCIA MANTUANO NOGUEIRA 

Presidente 
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