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1. APRESENTAÇÃO 

  

O Plano de Contingência é um instrumento de planejamento 

preventivo como uma alternativa para a organização/reorganização da oferta 

dos serviços socioassistenciais em tempos de adversidade, como este que 

estamos vivendo devido a pandemia do Coronavírus – (COVID-19) que 

compromete o fluxo normal das atividades. 

Seu propósito é promover a organização de procedimentos 

alternativos para a condução de ações durante este período indesejado, de 

forma que este afete o menos possível o funcionamento normal dos serviços 

públicos, bem como orientar os gestores, trabalhadores e usuários da política 

de Assistência Social de âmbito municipal sobre o funcionamento da 

Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, enquanto durar o período 

de estado de calamidade e situação de emergência em saúde pública em 

decorrência da pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

A Política Pública de Assistência Social é uma política que visa 

ofertar aos indivíduos, às famílias e aos grupos sociais a sobrevivência, a 

acolhida e o convívio familiar e comunitário, por meio de programas, projetos, 

serviços e benefícios de proteção social, divididos em Proteção Social Básica 

e Proteção Social Especial.  

Recentemente o Brasil tem passado por uma experiência severa 

de alteração de rotina, bem como impactos de saúde e impactos sociais, por 

conta da pandemia do novo coronavírus (COVID – 19), recomendando o 

isolamento social como medida de redução de contágio. O isolamento social 
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faz com que novas medidas sejam tomadas no ambiente de trabalho, assim 

como um olhar mais direcionado as famílias que se encontram em 

vulnerabilidade social, estas sendo público prioritário da política de assistência 

social.   

Logo, para o funcionamento do SUAS, nesse momento, 

identificamos os serviços e atividades essenciais em cada equipamento e 

reorganizamos as ofertas, considerando as demandas locais das populações 

mais vulneráveis e em risco social e a segurança de usuários e profissionais, 

destacando a importância do trabalho colaborativo, visando à promoção de 

ações intersetoriais coordenadas e a convergência de esforço, primando  pela 

oferta de serviços e atividades essenciais, visando à proteção das populações 

mais vulneráveis e em risco social, incluindo o desenvolvimento de medidas 

voltadas à garantia de sua proteção durante o período de isolamento social, o 

apoio à prevenção da contaminação do coronavírus e a mitigação de seus 

impactos.  

Diante das recomendações da Organização Mundial de Saúde – 

OMS objetivando o enfrentamento e a contenção da infecção humana pelo 

novo Coronavírus e considerando as normativas nacionais, estaduais e 

municipais, a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS apresenta 

seu Plano de Contingência.  

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde – OMS em 30 

de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

conoravírus – COVID-19 e as demais legislações do Ministério da Saúde, dos 

Governos Estaduais e Municipais, ambas trazem recomendações diante da 

atual crise sanitária, para que os poderes públicos constituídos em cada nível 

de atuação adotem medidas preventivas para a preservação da saúde e da 

vida em face da pandemia em decorrência da COVID-19.  
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As recomendações do Ministério da Cidadania, através da Portaria 

Nº 54, de 1º de abril de 2020, que classifica a oferta dos serviços de 

assistência social como serviços essenciais e visando a garantia da 

continuidade dos serviços e atividades no período da Pandemia da COVID-

19, a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos 

Humanos – SPS, reitera a necessidade para que os municípios elaborem o 

Plano Municipal de Contingência no âmbito do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS, para que os Gestores reafirmem compromissos, assegurando 

medidas de segurança e a saúde dos trabalhadores e usuários do SUAS na 

perspectiva de enfrentamento ao contágio e disseminação do vírus.  

Conscientes da atual realidade em decorrência da situação de 

emergência em saúde pública da doença COVID–19, o Plano de Contingência 

da Política de Assistência Social do município de Formosa do Rio Preto - BA 

foi elaborado seguindo as normativas dos órgãos Internacionais, Nacionais, 

do Governo Estadual e do Governo Municipal. Portanto, este Plano será o 

documento de referência da Política Municipal de Assistência Social, o qual 

irá nortear as ações que serão realizadas adequando-as ao momento vivido e 

adaptando-o quando necessário durante o período de execução.   

A área territorial de Formosa do Rio Preto é 15.901,745 km² e, 

segundo os dados estatísticos do IBGE (2018), a população residente no 

município é de 25.311 habitantes cuja maioria é residente da zona urbana e 

apenas 39% residem na zona rural (IBGE, 2017). Ainda de acordo com o 

IBGE, a proporção de pessoas ocupadas em 2016 era de 10,5% e 

considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo 

por pessoa, tinha 53.6% da população nessas condições. Estes dados 

constroem enormes contrastes na paisagem humana do município uma vez 

que o PIB per capita ano de 2016 foi de R$ 63.256,70. 

Devido à extensão territorial do município, ainda existem pessoas 

não cadastradas ao Cadastro Único. Mas, de acordo com este cadastro, até 

agosto de 2018, do total de 5.628 famílias: 

- 3.483 têm renda per capita familiar de até R$ 85,00; 

- 470 têm renda per capita familiar de R$85,00 até R$170.00; 
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- 931 têm renda per capita familiar entre R$170.00 e meio salário 

mínimo; 

- 744 têm renda per capita acima de um salário mínimo. 

O fato de quase 4.000 famílias, dispersas entre as periferias da 

cidade e do campo, estar em condição de pobreza ou extrema pobreza, indica 

a dificuldade objetiva que o município possui de romper com o ciclo de 

pobreza estruturada. Inclusive na perspectiva do Ministério do 

Desenvolvimento Social o número de famílias deve ser multiplicado por até 5 

membros familiares para se mensurar o volume de pessoas do conjunto 

familiar. Se assim o fosse, teríamos um número correspondente ao total da 

população de Formosa genericamente em condição de pobreza. 

 

3 . BREVE COMPREENSÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO 

SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS 

  

É ofertada através de um conjunto de ações, cuidados, atenções, 

benefícios e auxílios para redução e prevenção das vulnerabilidades sociais, 

a dignidade humana e a família como núcleo básico de sustentação efetiva, 

biológica e relacional. (NOB-SUAS/2012) 

É OFERTADA POR MEIO DE: 

Serviços Programas Projetos Benefícios 

São atividades 

continuadas que 

visam à melhoria 

de vida da 

população e cujas 

ações estejam 

voltadas para as 

necessidades 

básicas, 

observando os 

princípios, 

objetivos e 

diretrizes da 

Ações integradas 

e complementares 

delimitadas em um 

tempo, espaço, e 

voltadas para 

qualificar e 

melhorar os 

Benefícios e 

Serviços – Art.24 

da LOAS. 

Buscam 

subsidiar 

financeira e 

tecnicamente, 

iniciativas que 

garantam meios 

e capacidade 

produtiva para 

melhoria da 

qualidade de 

subsistência. 

É a 

transferência 

direta de 

valores 

monetários aos 

seus 

destinatários. 

Pode ser de 

natureza 

continuada ou 

eventual. 
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LOAS. 

Hierarquizados em: 

Proteção Social Básica – PSB       /       CRAS 

 de Alta Complexidade. 

 

 

 

4. OBJETIVO GERAL  

 

• Assegurar a proteção social das famílias e indivíduos em situação 

de risco e/ou vulnerabilidade social, contaminadas ou não, no município em 

situação de emergência e calamidade pública, de forma a reduzir os impactos 

gerados. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Definir ações emergenciais de gestão e ofertas da Assistência 

Social diante da pandemia; 

• Amenizar as consequências da pandemia para as populações 

mais 

Vulneráveis no município; 

• Proporcionar as informações de acesso aos benefícios sociais do 

governo, para atender a população mais vulnerável que sofre as 

consequências da pandemia; 

• Contribuir para a concretização da medida de isolamento junto às 

famílias e indivíduos em situação de risco e/ou vulnerabilidade social; 

• Colaborar para garantir a execução do isolamento social das 

famílias e indivíduos em situação de risco e/ou vulnerabilidade social; 

• Garantir alimentação para usuários em situação de extrema 

vulnerabilidade, impedidos de desenvolverem suas atividades laborais, 

estando contaminadas ou não. 

Proteção Social Especial – PSE    /       CREAS 

 de Média Complexidade;  
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6. DA OFERTA DOS SERVIÇOS E DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS 
DO SUAS, COM BASE NA PORTARIA Nº54, DE 1 DE ABRIL DE 2020. 

 
Para o funcionamento do SUAS, nesse momento, é necessário 

adotar medidas para identificar serviços e atividades essenciais em cada 

localidade e reorganizar as ofertas, considerando as demandas locais das 

populações mais vulneráveis e em risco social e a segurança de usuários e 

profissionais. 

Nesse contexto, destaca-se a importância do trabalho colaborativo 

e sinérgico entre SUS e SUAS em cada localidade, visando à promoção de 

ações intersetoriais coordenadas e a convergência de esforços. É importante 

que as definições no âmbito do SUAS estejam articuladas com o SUS e 

considerem o curso da pandemia em cada localidade, com atenção às 

recomendações dos Ministérios da Saúde e da Cidadania e das autoridades 

sanitárias locais, bem como as demais regulamentações nacionais, estadual, 

municipal relacionadas ao tema. Em cada localidade, portanto, o gestor da 

Assistência Social deve se articular com a área da saúde para uma avaliação 

cotidiana da evolução da pandemia e das medidas que devem ser adotadas. 

As definições e os arranjos locais no SUAS nesse momento devem 

primar pela oferta de serviços e atividades essenciais, visando à proteção das 

populações mais vulneráveis e em risco social, incluindo o desenvolvimento 

de medidas voltadas à garantia de sua proteção durante o período de 

isolamento social, o apoio à prevenção da transmissibilidade da COVID-19 e 

a mitigação de seus impactos. 

Em cada local, será necessário pensar continuamente na 

reorganização das ofertas, considerando o que pode ser temporariamente 

suspenso ou adiado, assim como o que precisa ser intensificado e 

implementado, observando medidas e condições que garantam a segurança e 

a saúde de usuários e profissionais. 

Na organização das ofertas deverão ser observadas medidas de 

prevenção recomendadas pelo Ministério da Saúde e pelo órgão gestor local 



 

                

 

 

 

11 

 

de saúde, de modo a minimizar riscos quando necessário o atendimento 

presencial. No atual contexto de pandemia, cabe intensificar o uso de 

tecnologias para o atendimento remoto, visando evitar aglomerações nos 

equipamentos socioassistenciais, além de apoiar o isolamento social. 

Conforme disposições da Portaria MC nº 337, de 24 de março de 

2020, os órgãos gestores da política de Assistência Social dos Estados, 

Municípios e do Distrito Federal poderão adotar medidas de prevenção, 

cautela e redução do risco de transmissão para preservar a oferta regular dos 

serviços, programas e benefícios socioassistenciais. 

7. RECOMENDAÇÕES GERAIS AOS GESTORES E TRABALHADORES 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DO DISTRITO 
FEDERAL, COM BASE NA PORTARIA Nº54, DE 1 DE ABRIL DE 2020. 

 

I - Os trabalhadores do SUAS são imprescindíveis para que a 

política de Assistência Social chegue a quem dela necessitar, devendo 

receber todo o suporte necessário à realização das atividades prestadas para 

oferta dos serviços, programas e benefícios oferecidos a partir dos 

equipamentos socioassistenciais; 

II - As equipes de referência e a gestão do SUAS nas diferentes 

esferas deverão identificar os serviços e atividades considerados essenciais 

de acordo com as especificidades de cada território e demandas da 

população local; 

III - Os serviços e as atividades essenciais deverão ser realizados 

considerando a realidade local, as orientações deste documento e outros 

normativos das diferentes esferas referentes ao tema, como a Portaria MC nº 

337, de 24 de março de 2020, além de outros do Ministério da Cidadania e do 

Ministério da Saúde; 

IV - A decisão sobre a adoção de regime de jornada em turnos de 

revezamento, a permissão para trabalho remoto, a suspensão temporária ou 

a manutenção de atividades dos serviços deve ser local, viabilizando, 

contudo, a oferta dos serviços e atividades essenciais e a adequação das 
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atividades às recomendações sanitárias para assegurar a proteção de 

trabalhadores e usuários; 

V - Deve-se assegurar ampla divulgação à população de 

informações sobre o funcionamento das unidades e dos serviços 

socioassistenciais, horários de atendimento e contatos para informações e 

agendamentos, quando for o caso, em meios acessíveis que alcancem as 

pessoas com deficiência; 

VI - A realização de eventos, encontros, cursos de formação e 

outros similares, na modalidade presencial, devem ser suspensos ou adiados, 

considerando as recomendações do Ministério da Saúde de não 

aglomeração; 

VII - Para os trabalhadores que fazem parte dos grupos de risco, 

conforme definição do Ministério da Saúde, é recomendado o afastamento ou 

a colocação em trabalho remoto, visando assegurar sua proteção. Deverá ser 

igualmente assegurado o trabalho remoto para os casos suspeitos de 

contaminação, visando à prevenção da transmissibilidade do Coronavírus; 

VIII - Cabe ao gestor da Assistência Social Municipal, Estadual ou 

do Distrito Federal definir regras e procedimentos para viabilizar o 

remanejamento temporário de trabalhadores, inclusive aqueles vinculados 

aos serviços cujas atividades venham a ser temporariamente suspensas. O 

remanejamento poderá ocorrer para suprir as necessidades de serviços que, 

devido à sua natureza essencial e/ou aumento de demanda, necessitem de 

substituição imediata de trabalhadores afastados ou em trabalho remoto, ou, 

ainda, de aumento do quantitativo de trabalhadores para garantir o adequado 

funcionamento e atendimento às necessidades da população durante o 

período de emergência em saúde pública; 

IX - Deve-se avaliar as possibilidades de cessão para a Assistência 

Social de profissionais de outras áreas com atividades temporariamente 

suspensas. É recomendável que tenham perfil e conhecimentos necessários 

para atuar no SUAS nesse momento. Esses profissionais poderão atuar em 
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suportes remotos, ou, quando extremamente necessário, no atendimento 

presencial, com as devidas orientações sobre medidas de segurança e uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

X - Nos casos de remanejamento de trabalhadores para atuar em 

novas atividades ou em serviços diferentes daqueles onde desempenhavam 

suas funções, a gestão Municipal, Estadual ou Distrital do SUAS deve 

disponibilizar orientações e informações necessárias ao bom desempenho 

das novas atividades. Sempre que possível, recomenda-se que, nos casos de 

remanejamento, o novo trabalhador passe um período inicial apoiado por um 

trabalhador já experiente na atividade, de modo a possibilitar a capacitação 

em serviço; 

XI - Estratégias de supervisão e suporte informacional e emocional 

aos trabalhadores são altamente indicadas, podendo ser organizadas de 

modo remoto, inclusive visando amenizar o estresse frente ao contexto; 

XII - O gestor da Assistência Social deve fazer parte do Comitê de 

Gestão de Enfrentamento ao Coronavírus, ou colegiado similar, da respectiva 

esfera de gestão; 

XIII - Devem ser amplamente disseminadas no SUAS, orientações 

quanto à medidas de higiene pessoal, limpeza sistemática do ambiente e de 

segurança no trabalho, observando as recomendações do Ministério da 

Saúde e das autoridades sanitárias locais, além daquelas divulgadas pelo 

próprio Ministério da Cidadania. Exemplos: aferir temperatura; lavar as mãos 

com água e sabão frequentemente ou fazer uso de álcool em gel; cobrir o 

nariz e a boca ao espirrar ou tossir; evitar tocar mucosas de olhos, nariz e 

boca; não compartilhar objetos pessoais; limpar os ambientes de modo mais 

sistemático; fazer uso de EPI, restringir contato físico; orientar profissionais 

quanto a procedimentos de higiene pessoal quando da entrada no serviço, no 

decorrer do expediente e de volta às suas casas; etc. Essas medidas são 

fundamentais para prevenir a transmissibilidade do Coronavírus. Deve-se 

orientar a todos, profissionais e usuários, quanto à importância dessas 
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medidas e do isolamento social, recomendando aos trabalhadores a adoção 

rigorosa destas orientações também no contexto de sua vida pessoal; 

XIV - A gestão da área da Assistência Social deve seguir as 

orientações das autoridades sanitárias locais para lidar com casos de 

suspeita ou confirmação de infecção pelo Coronavírus de trabalhadores ou 

usuários, considerando fluxos locais para comunicação e atendimento na 

saúde, além de procedimentos recomendados para afastamentos, isolamento 

e cuidados; 

XV - As equipes da Assistência Social precisam ter à sua 

disposição os EPI necessários ao desempenho de suas funções e devem 

receber as orientações necessárias quanto ao uso destes equipamentos - 

especialmente quando desempenharem atividades que requeiram contato 

direto com o público ou cuidado de pessoas em situação de dependência. 

Para tanto, recomenda-se ao gestor local da Assistência Social que articule 

junto à gestão local do SUS a possibilidade de capacitação e orientações. 

Destaca-se que devem ser consideradas as orientações sobre EPI do 

Ministério da Saúde explícitas no Anexo II deste documento, além de outras 

disponibilizadas em seu sitio eletrônico; 

XVI - As unidades de atendimento do SUAS devem possuir 

materiais de limpeza para garantir a perfeita desinfecção dos ambientes e das 

superfícies de trabalho, bem como EPI para os trabalhadores do serviço e 

profissionais de limpeza. A limpeza dos espaços nas unidades do SUAS, 

incluindo os espaços abertos, em que haja maior circulação de pessoas, deve 

ser realizada com maior frequência; 

XVII - Os espaços de uso público, recepção e banheiros devem ser 

dotados de materiais para higienização; 

XVIII - Sempre que possível, o atendimento deve ser realizado em 

áreas com boa ventilação; 

XIX - Considerando que o uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), como máscaras, luvas, álcool gel e similares são bens de 
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consumo imprescindíveis para o trabalho social nesse momento, considera-se 

mantida a relação direta dos serviços adquiridos com a "finalidade" 

estabelecida pela União e quanto ao cumprimento do "objetivo" dos serviços 

socioassistenciais. Logo, esses equipamentos podem ser adquiridos com o 

recurso do cofinanciamento federal; 

XX - Todos os materiais de custeio necessários à execução do 

serviço poderão ser adquiridos com recursos do cofinanciamento federal do 

próprio serviço, nos moldes do Art. 20 da Portaria MDS nº 113/2015; 

XXI - É de responsabilidade do gestor da Assistência Social o 

fornecimento de adequadas condições - equipamentos necessários, 

condições dos espaços, comunicação à distância e transporte para 

deslocamentos seguros das equipes, visando à realização das atividades de 

trabalho - a fim de que os trabalhadores permaneçam executando os serviços 

e as atividades essenciais com segurança; 

XXII - A Assistência Social deve apoiar a área responsável pela 

Segurança Alimentar e Nutricional em âmbito local, no que se refere, por 

exemplo, à coordenação de ações de distribuição de alimentos, podendo 

abranger desde a identificação das famílias mais vulneráveis, pessoas 

vivendo sozinhas ou em situação de rua que mais precisem deste tipo de 

proteção, até o referenciamento destas ações nas unidades de referência do 

SUAS de cada território. Nestes casos, devem ser delineadas logísticas de 

distribuição que otimizem esforços locais, envolvendo outras políticas e 

setores da sociedade, a fim de viabilizar tanto a aquisição quanto a entrega 

direta dos alimentos a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou 

risco social, sem que haja a necessidade de sua solicitação presencial. 

XXIII - A vigilância socioassistencial deve subsidiar o planejamento 

das ações com base em conhecimentos mais aprofundados do território, a 

partir do Cadastro Único, de outros instrumentos e recursos do SUAS e de 

outras políticas. A vigilância pode contribuir, por exemplo, para o mapeamento 

de grupos de risco no território, inclusive aqueles que vivem sozinhos, em 

famílias que vivem aglomeradas etc. 
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8. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO SUAS 
DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, COM 
BASE NA PORTARIA Nº54, DE 1 DE ABRIL DE 2020. 

 

Destacam-se algumas medidas de cunho geral que podem ser 

adotadas pela gestão local da Assistência Social para a preservação das 

ofertas da rede socioassistencial, com a devida proteção de trabalhadores e 

usuários. 

I - Disseminação de informações à rede socioassistencial, aos 

profissionais e usuários do SUAS acerca das estratégias e procedimentos que 

serão adotados para assegurar as ofertas essenciais, utilizando, inclusive, 

comunicação acessível às pessoas com deficiência; 

II - Flexibilização das atividades presenciais dos usuários nos 

equipamentos socioassistenciais, com vistas a reduzir a circulação de 

pessoas e evitar a aglomeração nos equipamentos. Deve-se dar especial 

atenção a idosos e outros grupos de risco, visando adotar estratégias que 

viabilizem seu atendimento sem a necessidade de deslocamentos às 

unidades de atendimento; 

III - Não utilização de senhas que passem de mãos em mãos ou 

que requeiram uso de botões eletrônicos para organizar o atendimento, 

podendo-se recorrer à listagem nominal, por exemplo, ou outras alternativas; 

IV - Disseminação de informação aos usuários acerca da 

pandemia, do cuidado e da prevenção da transmissão e dos riscos 

envolvidos, conforme orientações do Ministério da Saúde e das autoridades 

sanitárias locais. Adoção de mecanismos que viabilizem o acesso a essas 

informações pelas pessoas com deficiência, povos e comunidades 

tradicionais e pessoas vivendo em áreas isoladas. Sugere-se articulação com 

outras políticas e também com lideranças locais que possam, em suas 

comunidades, apoiar a conscientização e as medidas preventivas à 

transmissibilidade, incluindo o isolamento social e os cuidados com grupos de 

risco; 



 

                

 

 

 

17 

 

V - Planejamento articulado com a saúde local de ações 

direcionadas para povos e comunidades tradicionais visando assegurar-lhes 

provisões socioassistenciais para sua proteção, acesso a informações sobre o 

Coronavírus, riscos associados, grupos de riscos e recomendações para a 

prevenção da transmissibilidade; 

VI - Organização da oferta dos serviços, programas e benefícios 

socioassistenciais preferencialmente por agendamento remoto, priorizando os 

atendimentos individualizados graves ou urgentes e evitando a aglomeração 

de pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades; 

VII - Acompanhamento remoto dos usuários, por meio de ligação 

telefônica ou aplicativos de mensagens - como WhatsApp, principalmente 

daqueles tidos como grupos de risco, tais como idosos, gestantes e lactantes, 

visando assegurar sua proteção; 

VIII - Realização de atendimentos individuais, quando necessário, 

respeitando o distanciamento de, pelo menos, 1 metro entre as pessoas 

atentando para a garantia de sigilo e privacidade do atendimento, ainda que 

se opte por realizá-los em locais abertos como varandas, quintais, tendas, etc; 

IX - Suspensão temporária de oficinas e de outras atividades 

coletivas; 

X - Promoção de encaminhamentos para a inclusão em serviços de 

acolhimento: cada localidade precisará de fluxos que possam ser acionados 

rapidamente, priorizando-se o uso de telefone ou outros meios remotos que 

viabilizem o encaminhamento rápido e direto do usuário ao serviço de 

acolhimento que tenha vaga; 

XI - Encaminhamentos para outras políticas conforme 

necessidades identificadas, sobretudo para a saúde, por meio de fluxos 

previamente acordados. Nos casos de suspeita ou confirmação de 

contaminação pelo Coronavírus devem-se observar os fluxos estabelecidos 

pela área da saúde local para orientação e atendimento; 
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XII - Atuação articulada com a rede das demais políticas públicas e 

órgãos de defesa de direitos, visando identificar possíveis situações de 

desassistência e violência e assegurar o acesso a direitos e proteção; 

XIII - Realização de ajustes nos serviços de acolhimento, 

especialmente no atendimento à população idosa, às pessoas em situação de 

rua e a outros grupos considerados de risco, de modo a garantir a proteção e 

o atendimento adequado a esses públicos, bem como condições adequadas 

de segurança dos trabalhadores do SUAS que atuam nesses serviços. Deve-

se buscar estratégias e otimizar recursos locais para viabilizar a redução de 

aglomerações nestes serviços e o adequado isolamento social dos usuários, 

sobretudo dos grupos de risco; 

XIV - Substituição do sistema de buffet self-service pela distribuição 

de refeições individuais, como forma de prevenir a transmissibilidade. 

Nenhum serviço do SUAS que ofereça refeição de qualquer tipo (café da 

manhã, almoço, jantar, lanches, etc.) deverá adotar o sistema de buffet self-

service; 

XV - Desenvolvimento de ações no território para orientar a 

população sobre a pandemia e medidas preventivas importantes, sobretudo 

para a proteção de grupos considerados de risco. Pode-se utilizar carro de 

som, megafones, meios remotos, uso de cartazes e informativos em locais 

estratégicos. Para esta ação, sugere-se fazer articulação com outros serviços 

essenciais, visando otimizar esforços. Recomenda-se evitar distribuição de 

materiais físicos impressos que passem de mão em mão e disseminar 

somente orientações que estejam de acordo com as orientações do Ministério 

da Saúde e demais autoridades sanitárias; 

9. RECOMENDAÇÕES QUANTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E AOS CENTROS DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COM BASE NA 
PORTARIA Nº54, DE 1 DE ABRIL DE 2020. 

 

a) Manter os equipamentos abertos e suspender temporariamente 

as atividades coletivas, reorganizando o atendimento para contemplar a 
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atenção às demandas no campo da Assistência Social relacionadas ao 

contexto da pandemia; 

b) Flexibilizar as atividades presenciais, priorizando-se 

atendimentos individualizados apenas para as situações graves ou urgentes, 

evitando-se a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção das 

unidades; 

c) Considerar outros espaços disponíveis no território que possam 

também ser utilizados para as atividades dos CRAS e CREAS, de modo a 

prevenir aglomerações; 

d) Disponibilizar canais remotos de atendimento, por meio de 

ligação telefônica ou aplicativos de mensagens - como WhatsApp, com ampla 

divulgação à população; 

e) Redirecionar o atendimento presencial para as situações que 

não puderem ser asseguradas por meio de atendimentos remotos, fazendo 

com que a população não fique desprotegida; 

f) Planejar de modo criterioso as visitas domiciliares que sejam 

extremamente relevantes e urgentes nesse momento, considerando as 

medidas necessárias para a proteção e segurança da saúde dos usuários e 

trabalhadores (uso de EPI, distanciamento de pelo menos 1 metro entre as 

pessoas, utilização de espaços mais arejados para conversar com a família e 

outras medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias locais). 

g) Assegurar atividades essenciais, considerando a realidade e as 

demandas locais, como por exemplo: 

* Disponibilização de benefícios eventuais e acesso à alimentação 

e a outros itens básicos de subsistência; 

* Suporte para pessoas de grupos de risco morando sozinhas, 

famílias monoparentais com crianças pequenas e famílias vivendo 

aglomeradas em locais precários. Estas situações precisam ser mapeadas e 

conhecidas em cada localidade, com apoio da vigilância socioassistencial. 

Sugere-se, ainda, articulação com a Estratégia de Saúde da Família para 
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mapeamento destas situações e coordenação pelos CRAS das ações 

socioassistenciais no território voltadas ao apoio a estes grupos no isolamento 

social, com atenção especial às demandas de alimentação e acesso a outros 

itens básicos de subsistência, além do monitoramento da situação de saúde 

física e mental. 

* Devem ser previstas ações voltadas para as situações de 

emergência envolvendo violência ou outras violações de direitos. Também 

nesses casos, destaca-se a necessidade de articulação e ação coordenada 

com a política de saúde e órgãos de defesa de direitos para a definição de 

fluxos ágeis e encaminhamentos que possam ser acionados por meio remoto, 

inclusive para encaminhamento a serviços de acolhimento, quando for o caso, 

observada a legislação relacionada e os arranjos locais. 

* Oferta de atenção e realização de encaminhamentos e 

monitoramentos necessários à proteção em situações de violência e violação 

de direitos pelos CREAS, articulado a outros atores da rede local. 

Planejamento, de acordo com a realidade local, das melhores formas de 

acompanhamento e orientação aos indivíduos e famílias pelos CREAS, 

inclusive daqueles que já estavam em acompanhamento na Unidade, com a 

utilização de atendimento remoto e agendamentos prévios. 

* Planejamento criterioso das visitas domiciliares que devem ser 

realizadas apenas nas situações extremamente necessárias, observando, 

necessariamente, medidas para a proteção e segurança dos trabalhadores e 

dos usuários (como uso pelos trabalhadores de EPI, distanciamento de pelo 

menos 1 metro entre as pessoas, utilização de espaços mais arejados para 

conversar com a família, medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias 

locais, etc). 

10. RECOMENDAÇÕES QUANTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), COM BASE NA PORTARIA 
Nº54, DE 1 DE ABRIL DE 2020. 

 



 

                

 

 

 

21 

 

a) Suspender temporariamente as atividades coletivas, 

considerando a orientação de evitar aglomerações neste momento. Deve-se 

priorizar a avaliação quanto ao remanejamento destes trabalhadores para o 

suporte a outros serviços, sobretudo os serviços de acolhimento; 

b) Considerar possibilidades de suporte do SCFV para indicação, 

por meio remoto, de atividades que possam apoiar famílias e indivíduos já em 

situação de isolamento, levando-se em conta os diferentes ciclos de vida, os 

impactos do isolamento e a necessidade de organização de uma nova rotina 

de vida; 

c) Considerar possibilidades de somar esforços junto ao CRAS, de 

modo articulado à Estratégia de Saúde da Família, para orientações, 

monitoramento e suporte remoto a pessoas e famílias em situação de maior 

vulnerabilidade no contexto da pandemia, como por exemplo, grupos de risco, 

idosos e suas famílias e idosos morando sozinhos. Nesses casos, deve-se 

assegurar articulação sistemática com os CRAS, de modo a atender 

demandas identificadas no suporte remoto e realizar encaminhamentos para 

garantir a proteção dos usuários e o apoio ao isolamento social. 

11. RECOMENDAÇÕES QUANTO AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE:), COM BASE NA 
PORTARIA Nº54, DE 1 DE ABRIL DE 2020. 

 

a) A prestação de benefícios eventuais em situações de 

emergência e calamidade está prevista no caput do Art. 22 da LOAS, Lei nº 

8.742, de 07 de dezembro de 1993, e foi regulamentada pelo Decreto nº 

6.307/07, que define emergências como situações que causam perdas, riscos 

e danos à integridade pessoal e familiar, podendo-se englobar a atual 

pandemia pelo Coronavírus nessa definição; 

b) Durante uma calamidade, famílias em situação de 

vulnerabilidade podem ter sua condição agravada, ao tempo em que famílias 

que anteriormente não precisavam de suportes da Assistência Social podem 
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passar a demandá-los, sendo importante qassegurá-los localmente, de 

acordo com as demandas apresentadas ao SUAS. 

12. DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
- EPIs  

 

Será ofertado aos profissionais do SUAS equipamentos de 

proteção individual (EPI) de acordo com a atividade presencial que exercer, 

podendo ser todos ou alguns itens abaixo relacionado:  

 Máscara   

 Luvas  

 Protetor ocular ou protetor de face  

 Álcool gel 70º  

 Uso de sabão e água potável para lavar as mãos com frequência.   

13 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

Os serviços de proteção social básica são aqueles que 

potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus 

vínculos internos e externos, por meio do protagonismo de seus membros e 

da oferta de um conjunto de serviços locais que visam à convivência, 

socialização e ao acolhimento, em famílias cujos vínculos familiares e 

comunitários não foram rompidos. Destina-se à população que vive em 

situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privações (ausência 

de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos) e/ou fragilização de 

vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social descritos no 

diagnóstico social.  

No que se refere ao aprimoramento da metodologia do trabalho 

com famílias, na perspectiva da qualidade dos serviços ofertados e ao 

atendimento à Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o conceito 

de família é assim entendido: 

CONCEITO DE FAMÍLIA 
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Um conjunto de pessoas unidas, seja por laços consanguíneos, 

seja por laços afetivos e/ou de solidariedade (PNAS, 2004, p. 28);  

 

As ações do PAIF se voltam para potencializar a família enquanto 

unidade de referência fortalecendo seus vínculos internos e externos de 

solidariedade, através do protagonismo de seus membros e da oferta de um 

conjunto de serviços locais. 

 

13.1 Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais:  

 

No nível da Proteção Social Básica a SEMTAC oferece os seguintes 
Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais: 

 

• Programa de Atenção Integral as Famílias - PAIF 

• Serviço de Atendimento Psicossocial;  

• Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 

- Grupo de Convivência para Idosos;  

- Grupo de Convivência para crianças   

- Grupo de Convivência para adolescentes  

- Grupo de Mães/Mulheres;  

- Oficina de Balé 

- Oficina de Jiu-Jitsu 

• Benefício de Prestação Continuada - BPC;   
• BPC na Escola 

- Serviço de Socialização da Pessoa com Deficiência;  

• Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 

CADÚNICO.  

- Programa Bolsa Família - PBF 
- Carteira do Idoso  
- IDjovem  
- Tarifa Social de Energia Elétrica 
- Isenção de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos 
- Programa Minha Casa Minha Vida 
- Outros 

• Programa Criança Feliz - PCF  
• Passe Livre Interestadual 
• Passe Livre Intermunicipal  
• Benefícios Eventuais;  

- Plantão Social; 
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Para realizar as atividades da Proteção Social Básica existe no 

Município, um (1) CRAS, e este conta com a estrutura de mais dois imóveis 

alugados, para garantir o funcionamento com maior qualidade dos seus 

serviços, programas e benefícios direcionados aos usuários.  

Uma (1) Casa de apoio próxima ao CRAS para o funcionamento do 

Cadastro Único / Programa Bolsa Família – PBF e uma (1) Casa para 

realização de oficinas e projetos sociais de inclusão produtiva direcionada ao 

público alvo do PAIF e SCFV. Sob a coordenação: 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 

Coordenador do CRAS (Proteção Social Básica):  
Roneide Saraiva de Souza 

End: AV. Bahia, nª 205, Centro, CEP: 47990-000 

E-mail: crasfrp@hotmail.com 

Telefone: Tel (77) 3616 – 2399 

14. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  

 

É um serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com 

um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de 

direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção 

de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, 

comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das 

famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as 

submetem a situações de risco pessoal e social.  

O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, 

potencialidades, valores, crenças e identidades das famílias. O serviço 

articulam-se com as atividades e atenções prestadas às famílias nos demais 

serviços socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e com os demais 

órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.  

Deve garantir atendimento imediato e providências necessárias para a 

inclusão da família e seus membros em serviços socioassistenciais e/ou em 

programas de transferência de renda, de forma a qualificar a intervenção e 

restaurar o direito. No Município de Formosa do Rio Preto – BA, a PSE está 

mailto:crasfrp@hotmail.com
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vinculada ao Centro de Referência Especializada de Assistência Social – 

CREAS.   

 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
CREAS 

Coordenadora do CREAS (Proteção Social Especial):  

Leisle Corado Pires Nogueira  

End: Rua Itaberaba, nº229, Centro, CEP: 47990-000 

E-mail: creas.frp@hotmail.com 

Telefone: (77)3616-2332 
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15. CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS, PROGRAMA E BENEFÍCIOS. 
 

A) IDENTIFICAÇÃO B) PÚBLICO ALVO  C) AÇÕES D) ORÇAMENTO 

 Centro de 
Referência de 
Assistência 
Social – CRAS 
 

 Famílias e seus membros 
em situação de 
vulnerabilidade social, em 
virtude da pobreza, 
privação, fragilização de 
vínculos afetivos-
relacionais, adolescentes 
com gravidez precoce, 
pertencimento social 
(discriminação de gênero, 
éticas, idade, por 
deficiência, etc.) em 
especial para as famílias 
beneficiárias do Programa 
Bolsa Família e Benefício 
de Prestação Continuada. 

 Reestruturar o funcionamento do 
CRAS, com a implantação de 
rodizio dos profissionais que 
integram a equipe do PAIF, bem 
como do SCFV e PCF, para que 
estes possam realizar o 
atendimento das demandas 
espontâneas dos usuários que 
chegarem ao CRAS.  

 Realizar atividades com 
atendimentos remotos.  

 Reestruturar a rede de serviços. 
 Confeccionar material 

informativos, folders/banner. 
 Acolher e tirar dúvidas dos 

usuários. 
 Prestar informações sobre o 

perfil de acesso ao Auxílio 
Emergencial. 

 Orientar os usuários como 
acessar os aplicativos do 
Governo. 

 Realizar visitas domiciliares 

 Parte com recurso 

próprio do FMAS e parte 

com recurso do 

Cofinanciamento do 

Governo Federal  

 Ag: 1062-6 
 C/C 195170  

 CNPJ: 18.001.983/0001-46 

 
Obs: Ressaltamos que 
realizamos o Termo de 
Aceite - Emergência – 
COVID-19, do Governo 
Federal. Este liberou 
recursos para auxiliar na 
compra do EPIs 

 Conta: 207845 
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quando urgente. 
 Concluir processo de aquisição 

de um automóvel para as ações 
da Proteção Social Basica. 

 Encaminhar as demandas 
relacionadas a rede de serviços. 

 Incentivar a confecção de 
máscaras de tecidos para serem 
utilizadas pelos usuários e seus 
familiares. 

 Realizar vinhetas e entrevistas na 
rádio local para esclarecer e tirar 
dúvidas dos usuários sobre: os 
benefícios sociais; a importância 
do isolamento social e os 
cuidados necessários para evitar 
a contaminação com 
coronavirus.   

 Garantir EPIs necessárias aos 
funcionários. 

 Orientar a população quanto à 
prevenção através da 
higienização das mãos e a 
utilização do álcool 70%, bem 
como outras estratégias; 

 Informar aos requerentes de BPC 
sobre o Decreto nº 7.223/2010, 
sobre a antecipação do 
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cronograma de pagamento do 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) enquanto 
perdurar a situação de 
emergência e calamidade 
pública; 

 Realizar uma reforma na sede do 
CRAS (pintura, ampliação de 
ambientes, restauração de 
paredes e manutenção hidráulica 
e elétrica), para garantir um 
ambiente mais higienizado e 
seguro para o atendimento dos 
usuários.  

 Garantir em caso de urgência a 
solicitação, ou renovação do 
passe livre interestadual para 
pessoas com deficiência, 
comprovadamente carente que 
necessitam viajar para fora do 
Estado de origem, com a 
gratuidade de passagens de 
ônibus. 

 Garantir em caso de urgência a 

solicitação, ou renovação do 

passe livre intermunicipal para 

pessoas com deficiência, 

comprovadamente carente, que 
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necessitam viajar no Estado da 

Bahia com a gratuidade de 

passagens de ônibus entre as 

cidades. Dependendo da 

deficiência ele(a) terá direito de 

cadastrar 3 acompanhantes. 

 Promover atendimento remoto 
por telefone para contribuir no 
acolhimento e escuta dos 
usuários que necessitam de 
Atendimento Psicossocial 

 Benefícios 
Eventuais 

 Destinados aos cidadãos e 
às famílias que estejam 
passando por alguma 
situação emergencial em 
virtude de nascimento, 
morte, situações de 
vulnerabilidade temporária 
e /ou calamidade pública. 

 Disponibilizar 2000 cestas 
básicas as famílias (zona urbana 
e rural) em situação de 
vulnerabilidade social. 

 Garantir assistência natalidade e 
funeral quando houver  

 Recurso Próprio do FMAS  

 BPC na Escola  Crianças e adolescentes 
com deficiência de 0 a 18 
anos, que recebem o 
Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência 
Social (BPC). 

 OBS: Aplicação dos 
questionários estão suspensos 
neste período de pandemia. 

 

 

------------------ 
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A) IDENTIFICAÇÃO B) PÚBLICO ALVO  C) AÇÕES D) ORÇAMENTO 

 Cadastro Único 
/Programa Bolsa 
Família 

 Perfil para o Cadastro 
Único: Famílias que 
ganham até meio salário 
mínimo por pessoa; ou 
Famílias que ganham até 3 
salários mínimos de renda 
mensal total. 

 Perfil para o Bolsa Família: 
famílias em situação de 
extrema pobreza e 
pobreza, identificadas no 
Cadastro Único para 
Programas Sociais do 
Governo Federal, com 
renda mensal por pessoa 
de até R$ 89,00 ou renda 
mensal por pessoa de R$ 
89,01 a R$178,00, desde 
que possuam crianças ou 
adolescentes de 0 a 17 
anos em sua composição. 

 Garantir o pleno funcionamento 
da Casa do Bolsa Família, visto a 
essencialidade dos serviços 
prestados. No entanto, visando a 
proteção à saúde e do mesmo 
modo evitando aglomerações, foi 
instituído o regime de plantões 
entre os servidores públicos, 
instituído o regime de 8h diárias. 
Conforme a Portaria Nº 328, de 18 
de março de 2020, os serviços de 
alterações das bases cadastrais 
estão suspensos pelo prazo de 
120 dias, como medida a evitar 
as aglomerações 

 Utilizar os meios de comunicação 
para orientar a população a 
procurar a sede da Casa do 
Bolsa Família somente nos casos 
de extrema urgência através dos 
números de telefones (77 3616-
2306 e 99906-2725) para 
informações e esclarecimentos 
de dúvidas. 

 Disponibilizar aos usuários local 
para higienização das mãos 

 Confinanciado: pelo 

Governo Federal 

 Mantém transferência 

direta de renda para famílias 

consideradas pobres e 

extremamente pobres. 

 O Programa Bolsa Família 
– PBF transfere renda 
diretamente para os 
usuários. 
 Porém para mantermos o 
funcionamento do programa 
os repasses desses 
recursos são realizados pelo 
Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS) 
para o Fundo Municipal de 
Assistência Social (FMAS) 
do município.  
 Ag: 1062-6 
 C/C 195146 IGD/PBF 
 C/C 195154 IGD/SUAS 
 CNPJ: 18.001.983/0001-46 
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como água e sabão e álcool em 
gel. 

 Fornecer EPIs a todos os 
funcionários.  

 Prestar as informações 
necessárias aos usuários sobre 
os benefícios sociais.  

 Realizar manutenção nas 
maquinas (computadores) 
existentes, para garantir mais 
rapidez nos atendimentos;   

 Reestruturar o local de 
atendimento ou espera, 
instalando provisoriamente 
tendas e disponibilizando 
cadeiras na área externa para 
evitar aglomerações na parte 
interna e consequentemente 
garantir o distanciamento e 
acomodação dos usuários que 
aguardam atendimento;  

 Garantir em caso de urgência a 
solicitação, ou renovação da 
carteira do idoso para assegurar 
a gratuidade ou desconto de, no 
mínimo, 50% no valor das 
passagens interestaduais – 
ônibus, trens ou barcos.  
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 Garantir em caso de urgência a 
solicitação, ou renovação da 
Identidade Jovem, ou 
simplesmente ID Jovem,  

 Garantir as orientações sobre as 
medidas de segurança para 
prevenir a contaminação do 
coronaviros.  

 Garantir o serviço de informação 
e cadastramento no CADÚnico 
do código das contas de energia 
das famílias com renda de até 
meio salário mínimo por pessoa, 
para que elas possam ter 
redução nas contas de energia, 
(Tarifa Social de Energia 
Elétrica).   

 

A) IDENTIFICAÇÃO B) PÚBLICO ALVO  C) AÇÕES D) ORÇAMENTO 

 Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 
de Vínculos – 
SCFV 

 Usuários: Crianças, 
adolescente, jovens e 
idosos 

 OBS: Devido o SCFV funcionar 

com grupos de crianças, 

adolescentes, jovens e idosos, as 

atividades presenciais foram 

suspensas para evitar 

aglomerações e possíveis 

contaminações com o 

coronavírus. Portanto, a equipe 

 Cofinanciado pelo 

Governo Federal. 

Obs: Ressaltamos que o 

Governo Federal não tem 

repassado regularmente os 

valores. 

 Ag: 1062-6 
 C/C 195170  
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do SCFV adotou outras 

metodologias para promover o 

acompanhamento dos usuários.   

 Executar a ações estratégicas 

elaboradas pela equipe da 

Proteção Social Básica que 

possibilitam interagir e assistir 

os usuários a distância. 

 Realizar visitas remotas quando 

necessário. 

 Assegurar EPIs para todos os 

funcionários.  

 Proporcionar para as crianças, 

adolescentes e idosos, 

atendimentos, por telefone e 

recebendo em domicílio de 

auxílio alimentação para as 

famílias vulneráveis, que não 

podem suprir suas necessidades 

básicas de alimentação.  

 Identificar os usuários do SCFV 

que estejam passando por 

maiores situações de extrema 

vulnerabilidade social.  

 Utilizar as redes sociais para 
divulgar materiais sobre a 
pandemia aos usuários.  

 CNPJ: 18.001.983/0001-46 
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 Articular com profissionais de 
várias áreas (saúde, educação, 
economia, direito, trabalho...) que 
possam gravar vídeos com 
conteúdos direcionados aos 
usuários do SCFV.  

 Incentivar a confecção e 
distribuição de máscaras para os 
usuários do cadastro único /PBF 
da zona urbana e rural que 
possivelmente estejam nas filas 
dos Bancos: Caixa Econômica, 
Banco do Brasil, Casa Lotérica, 
necessitando de proteção.  

 

 

A) IDENTIFICAÇÃO B) PÚBLICO ALVO  C) AÇÕES D) ORÇAMENTO 

 Programa 
Criança Feliz - 
PCF 

 Usuários: crianças de 0 a 6 
anos e Gestantes 

OBS: Devido a pandemia do 
coronavírus as visitas domiciliares 
semanais do PCF foram suspensas, 
porém algumas estratégias foram 
montadas para que as crianças e 
gestantes do programa possam ser 
assistidas. 
 Utilizar as redes sociais para que 

as visitadoras do PCF possam 
encaminhar informações aos 

 Cofinanciado pelo 
Governo Federal.  

 Ag: 1062-6 
 C/C 198161 
 CNPJ: 18.001.983/0001-46 
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usuários. 
 Garantir o acompanhamento com 

atividades remotas pelo 
whatsapp. As famílias que não 
possui este meio de 
comunicação são realizadas 
visitas seguindo todas 
orientações de segurança como 
uso de EPIs e mantendo a 
distância de 1,5 meio. 

 Ofertar parcerias junto a equipe 
do CRAS no atendimento dos 
usuários que vão em busca de 
acesso ao Auxílio Emergencial, 
e/ou informações diversas. 

 Orientar e disponibilizar 
máscaras e álcool em gel para os 
usuários do PCF.  

 Confeccionar e distribuir 
informativos de prevenção as 
doenças para os usuários.  

 Disponibilizar EPIs para todos 
funcionários; 

 Comprar dois celulares para os 
trabalhos a serem desenvolvidos 
pelas visitadoras, através dos 
grupos de whatsapp com os 
usuários.  
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 Garantir a estruturação da rede. 

 

 

A) IDENTIFICAÇÃO B) PÚBLICO ALVO  C) AÇÕES D) ORÇAMENTO 

 Centro de 
Referência 
Especializado de 
Assistência Social 
– CREAS 
 

 Famílias e indivíduos em 
situação de risco pessoal 
ou social, por violação de 
direitos. 

 Manter o funcionando do CREAS 
dando continuidade aos 
atendimentos e 
acompanhamentos, adotando as 
medidas de higiene 
recomendadas pela OMS e MS, 
de maneira a resguardar os 
profissionais e garantir a 
proteção dos nossos usuários. 

 Garantir: 
 Atendimentos psicológicos; 
 Visitas domiciliares (em casos 

extremos); 
 Atendimento de Serviço Social; 
 Atendimento Jurídico; 
 Atendimento da coordenação; 
 Encaminhamentos; 
 Acompanhamentos e Campanha 

virtuais. Seguindo os cuidados 
de saúde previstos nas 
orientações gerais dos órgãos de 
saúde, tendo como objetivo 
amenizar consequências 

 Parte com recurso próprio 
do FMAS e parte com 
recurso do 
Cofinanciamento do 
Governo Federal  

 Ag: 1062-6 
 C/C 195170  
 CNPJ: 18.001.983/0001-46 

 
Obs: Ressaltamos que o 
Governo Federal não tem 
repassado regularmente os 
valores. 
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decorrentes do distanciamento 
social recomendado pelos 
órgãos de saúde e sanitários; 

 Realizar contato telefônico 
periódico com as famílias em 
acompanhamento para que estas 
possam tirar dúvidas e 
apresentar demandas, assim 
como a disseminar as 
informações acerca do cuidado e 
prevenção da transmissão, 
conforme orientações da saúde; 

 Articular com a rede de proteção 
a troca de informações entre 
atores envolvidos no cuidado 
dos usuários; 

 Desenvolver trabalhos em 
parceria com a rede de serviços 
da Proteção Social Básica para 
que juntos possam atender as 
demandas das famílias e seus 
usuários. 

 Informar aos usuários sobre a 
importância de se prevenirem do 
coronavírus. 

 Incentivar a confecção e 
distribuição de máscaras para os 
usuários em atendimento, como 
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forma de prevenir a 
contaminação do coronavírus. 

 Disponibilizar EPIs para todos os 
funcionários. 

 

 

Neste período de pandemia devido o coronavírus, alguns serviços ofertados na sede da SMAS, permanecem em funcionando, 

porém em dias reduzidos e obedecendo as orientações gerais dos órgãos de saúde, para manter o distanciamento e evitar a 

contaminação do coronavirus.  

 

 

A) IDENTIFICAÇÃO B) PÚBLICO ALVO  C) AÇÕES D) ORÇAMENTO 

 Setor de 
Emissão de RG 

  Todo e qualquer cidadão 
que necessitar.  
Obs:  A 1ª via da carteira de 
identidade ou RG (Registro 
Geral) é gratuita. 

 Garantir o funcionamento do 
serviço nas quartas e quintas-
feiras. 

 Obs: Não tem prazo para o 
recebimento do documento 
devido a suspensão temporária 
das viagens a Salvador.  

 Recurso Próprio do FMAS 

 Setor de 
Emissão da CTPS 

 Qualquer pessoa que venha 
a prestar algum tipo de 
serviço, seja na indústria, no 
comércio, na agricultura, na 
pecuária ou mesmo de 
natureza doméstica. 

 Garantir o funcionamento do 
serviço aos usuários nas sextas-
feiras. 
 

 Recurso Próprio do FMAS 

 Setor de  Todo cidadão do sexo  Garantir o funcionamento do  Recurso Próprio do FMAS 
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emissão do 
Certificado de 
Reservista 

masculino deve realizar o 
alistamento militar nos 
primeiros 6 meses do ano em 
que completa 18 anos de 
idade. 
Obs: O Município de Formosa 
do Rio Preto - BA é 
considerado não tributário, 
ou seja, o cidadão é 
dispensado de exercer 
serviço militar 

serviço aos usuários nas quartas 
e quintas-feiras. 

 Garantir a emissão do 
documento na hora do 
atendimento, após a implantação 
da assinatura digital.  
 

 

16. CONTROLE SOCIAL 
 

 

A) IDENTIFICAÇÃO B) AÇÕES 

 Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS 

 Tem realizado suas reuniões de forma remota, através do grupo de whatsapp, criado 
para garantir a comunicação entre seus membros e o acompanhamento das ações 
realizadas pela SMAS. 
 

 

 

17. LEI COMPLEMENTAR 173/2020 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020 AÇÕES 

 Assegura incremento financeiro ao SUAS  Segundo as orientações pesquisadas através do 
material Perguntas e Respostas da LC 173/2020 e da 
Nota Técnica nº 36/2020 - Orientações aos Municípios 
sobre o Programa Federativo de Enfrentamento ao 
Coronavírus, disponibilizada pelo Conselho Nacional 
do Município – CNM, destacamos que a Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Formosa do Rio 
Preto – BA, ao receber este recurso advindo da LC 
173/2020, poderá utiliza-lo em ações como: 

 Aquisição de cestas básicas para atendimento das 
demandas por Benefícios Eventuais, além de 

 Auxílio natalidade e funeral.  
 Possibilidade de arcar com despesas de custeio das 

ações socioassistenciais, tais como: pagamento de 
pessoal  

 Aquisição de insumos para atendimento à população, 
como equipamentos de proteção individual (EPI).  

 Realização de ações de investimento/estruturação da 
rede socioassistencial, como, por exemplo, 
adaptação de espaços para atendimento à 
população, atendendo às normas de segurança em 
saúde. 

 Aquisição de automóveis. 
 Computadores e demais mobiliários. 

18. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS  
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A consolidação das ações estabelecidas neste plano impactará na efetiva garantia de direitos para a população 

atendida pela Política Municipal de Assistência Social no Município.  

A plena execução deste planejamento contribuirá para reduzir as necessidades enfrentadas por diversas famílias nesse 

período de pandemia, a desigualdade, ampliando os níveis de cidadania, informações e proteção sobre os cuidados que os 

usuários e seus familiares devem ter para se prevenirem do coronavírus.   

    

 19. ESPAÇO TEMPORAL DE EXECUÇÃO 

 

Atendimentos diferenciados até quando durar a pandemia.  

  

20. REFERÊNCIAS 

 

___. Lei Orgânica da Assistência Social. Lei nº 8.742, de 08 de dezembro de 1993.   

___. Marcelândia. Relatórios  de  Informações  Sociais/RI  Bolsa  

FamíliaCadastroÚnico.Disponívelem:<http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/ge ral/index.php>.  

____. Política Nacional de Assistência Social –PNAS/2004 Norma Operacional  

Básica  do  SUAS—NOB/SUAS.MDS/Secretaria  Nacional  de   

AssistênciaSocial,2005. 
____.Importante destacar no Plano de Contingências as normativas, 
publicações e informes abaixo relacionados (as): 
• Portaria Nº 54 de 01 de abril de 2020, publicado no Diário Oficial da 
União, no dia 02 de abril de 2020; 
• Informe Nº 708 de 03 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania (MC); 
• Informe Nº 705 de 19 de março de 2020; 
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• Portaria Nº 335 de 20 de março de 2020; 
• Informe Extraordinário Nº 706 de 23 de março de 2020, do Ministério 
da Cidadania (MC); 
• Informe Nº 707 de 25 de março de 2020, do Ministério da Cidadania 
(MC). 
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ANEXO 
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