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1. IDENTIFICAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA  

Porte do Município:  Pequeno Porte 2. 

CNPJ:  17.339.488/0001-89 

Prefeito (a):  David Daniel Vasconcelos Brandão de Almeida  

Endereço:  Rua do Centenário, 02 – Centro  

CEP:  57.700-000 

Telefone:  3283-1831 

E-mail: gabinete.pmv.al@gmail.com  

 
ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Nome:  Secretaria Municipal de Assistência Social  

CNPJ:  17.339.488/0001-89 

Gestor (a):  Katiana Patrícia Borges da Silva  

Endereço:  Praça Apolinário Rebelo, s/n – Centro  

CEP:  57.700-000 

Telefone:  3283-1792 

E-mail:  smas.vicosa@gmail.com 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Presidente do Conselho: Ísis Jéssica Cirilo Silva do Amaral  

Endereço: Praça Apolinário Rebelo, s/n – Centro   

CEP: 57.700-000 

Telefone: 99369-2115 

E-mail: cmasvicosa@hotmail.com  

Equipe responsável pela elaboração do Plano de Contingência  

Nome E-mail Telefone 

Vanilza Leina Beserra de Souza  vanilzaleina@hotmail.com 99111-6141 

Emanuelle de Gois A. Rodas  manuabreu19@hotmail.com 99667-3127 

Karla Fabrícia M. C. de Vasconcelos karlapsicologa15@yahoo.com.br  99635-5733 

Jeane Mayara Martins Costa  j-mayamartins@hotmail.com  99620-5182 

Fernando Henrique Lessa Falcão  fhlfalcao@gmail.com  99996-8833 

Samara da Silva Ferreira  samarasilfer@hotmail.com  99924-9590 

mailto:gabinete.pmv.al@gmail.com
mailto:smas.vicosa@gmail.com
mailto:cmasvicosa@hotmail.com
mailto:vanilzaleina@hotmail.com
mailto:manuabreu19@hotmail.com
mailto:karlapsicologa15@yahoo.com.br
mailto:j-mayamartins@hotmail.com
mailto:fhlfalcao@gmail.com
mailto:samarasilfer@hotmail.com
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2. APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa, com o objetivo de dar 

suporte às famílias acompanhadas pela rede socioassistencial e famílias em 

situação de vulnerabilidade e risco social, considerando a Portaria Nº 58, de 15 

de abril de 2020 e a Portaria Nº 54, de 1º de abril de 2020, por meio de sua 

equipe técnica, diante da situação atípica vivenciada pelo mundo em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo corona vírus (COVID-19), apresenta seu Plano 

de Contingência para o enfrentamento ao Covid-19.  

O plano de contingência é um instrumento de administração e gestão 

utilizado para ordenar e planejar as ações das organizações em situações 

específicas de crise. Trata-se de uma valiosa ferramenta que busca, no caso 

específico da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/Alagoas, 

prevenir e orientar às famílias sobre o combate ao Covid-19, identificar e 

encaminhar situações emergenciais, disponibilizar benefícios eventuais, acesso 

à alimentação e outros itens básicos de subsistência, disponibiliza canais 

remotos de atendimento por meio de ligação telefônica ou aplicativos de 

mensagens via WhatsApp, com ampla divulgação à população, redirecionando 

o atendimento presencial para situações extremas; ofertar suporte aos idosos do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos por meio de contatos 

telefônicos e/ou visitas domiciliares (nos casos mais extremos), levando em 

conta os impactos do isolamento e a necessidade de organização de uma nova 

rotina de vida e identificar quaisquer tipo de situação de famílias em estado de 

vulnerabilidade e risco diante desse momento de crise, buscando prevenir e/ou 

suavizar os efeitos dessa ameaça.   

Desse modo, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa/Alagoas 

torna público o seu plano específico de contingência para lidar com o cenário 

epidemiológico atual. As ações aqui elencadas serão executadas por tempo 

indeterminado e as medidas de prevenção serão adotadas até quando 

enfrentarmos a pandemia de Covid-19. O conteúdo deste plano pode ser 

alterado e ajustado às mudanças e intercorrências que venham ocorrer.  
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3. DIAGNÓSTICO DA PANDEMIA NO MUNICÍPIO 

 

O Coronavírus constitui uma séria ameaça à saúde humana. Trata-se de 

um vírus com elevado potencial transmissível, exigindo por parte dos órgãos 

governamentais, instituições públicas e privadas, assim como todo o sistema de 

saúde, em âmbito local, regional e nacional, medidas céleres e eficazes. O vírus 

pode provocar graves problemas de ordem respiratória.  

Diante desses aspectos a situação epidemiológica do Coronavírus no 

município de Viçosa, de acordo com os dados retirados do sistema oficial de 

notificações de casos, o ESUS-VE, registrados até o dia 19 de junho de 2020, é 

a seguinte:  

✓ 98 casos suspeitos;  

✓ 103 casos confirmados;  

✓ 05 óbitos;  

✓ 70 casos recuperados.  

No que se refere ao número de unidades de saúde e serviços disponíveis 

para atendimento à população, o município conta com:  

✓ 09 Unidades Básicas de Saúde (abertas 02 dias da semana, conforme 

cronograma);  

✓ 01 Hospital Municipal, aberto 24 horas;  

✓ 01 Unidade de Pronto Atendimento – UPA, aberta 24 horas. Onde 

disponibiliza 03 leitos exclusivos para pacientes com COVID-19, sendo 

referência para a Região de Saúde.   

É importante destacar que o município pretende abrir uma Unidade 

Sentinela para COVID-19, funcionando diariamente das 08 às 16 horas, sendo 

referência para os residentes de Viçosa, que apresentem Síndrome Gripal Leve.    

Com base no decreto N° 10.282, de 20 de março de 2020, que define os 

serviços públicos e as atividades essenciais para enfrentamento de saúde 

decorrente do Coronavírus, a assistência social e o atendimento à população em 

estado de vulnerabilidade são apresentados como serviços indispensáveis que, 

se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança 

da população.  

Sendo assim, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa vem 

tentando realizar uma readequação em suas atividades para conciliar o exercício 
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inerente a política que prevê o trabalho social junto a indivíduos e famílias e as 

recomendações postas pela OMS para conter o avanço e reduzir a possibilidade 

de contágio e disseminação do Coronavírus.  

E, pensando em adequações na perspectiva de atendimento para não 

incidirmos em situações de vulnerabilidade e, porque não dizer violações de 

direito decorrentes das próprias medidas que estão sendo recomendadas, a 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa adotou algumas estratégias 

que estão sendo utilizadas para garantir a segurança dos profissionais do SUAS 

e da sociedade, sem deixar de oferecer os serviços e benefícios da Assistência 

Social, como: Redução de carga horária e revezamento das equipes técnicas; 

Suspensão de atividades coletivas; Abertura de novos canais de comunicação, 

entre outras que serão apresentadas no decorrer neste Plano de Contingência.    

 

 

4. REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Regulação da Assistência Social 

 

Documento Informar nº e data 

Decreto municipal de situação de 

calamidade e emergência em Saúde 

em virtude do COVID-19 

DECRETO MUNICIPAL N° 718/2020, de 

18 de março de 2020.  

DECRETO MUNICIPAL N° 726/2020, de 

06 de maio de 2020. 

Lei do SUAS Em tramitação  

Lei de Benefício Eventual Lei Nº 956, de 26 de setembro de 2017. 

Decreto Municipal de Criação do 

Comitê da COVID-19  

DECRETO MUNICIPAL N° 718/2020, de 

18 de março de 2020, Art. 2°.  
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5. APLICAÇÃO DE RECURSO E BENS ESPECÍFICOS PARA O 

ENFRENTAMENTO À COVID-19    

 

a. Recursos Financeiros (Informar os valores recebidos no Fundo 

Municipal de Assistência Social - FMAS). 

 

MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL INICIATIVA PRIVADA 

- - R$ 11.025,00 (para 

compra de EPIs) 

- 

- - R$ 74.589,87 (PSB) - 

- - R$ 19.500,00 (PSE) - 

 

 

b. Recursos em Bens (informar recursos em bens e/ou doações 

recebidos pela SMAS) 

 

ÓRGÃO ITEM QUANTIDADE 

MUNICIPAL - - 

 

ESTADUAL 

 

Cestas Básicas 

 

1.724 (Um mil, setecentos e 

vinte e quatro unidades ) 

FEDERAL  - - 

INICIATIVA PRIVADA - - 
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6. OBJETIVO GERAL  

 

Assegurar a proteção social das famílias e dos indivíduos em situação de 

risco e/ou vulnerabilidade social no enfrentamento à pandemia da COVID-19, o 

novo Corona vírus, de modo a reduzir os impactos gerados na população, 

garantindo a continuidade dos serviços e atividades essenciais do SUAS no 

município de Viçosa.    

 

6.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

✓ Definir as ações emergenciais de gestão e oferta da Assistência Social 

diante da pandemia; 

✓ Contribuir para a concretização de medidas de cuidados e prevenção da 

transmissão, conforme orientações da Organização Mundial de Saúde 

(OMS);  

✓ Intensificar a proteção social às famílias e aos indivíduos, contaminados 

ou não, em situação de risco e/ou vulnerabilidade social;  

✓ Garantir informação à população usuária do SUAS.  

 

7. PÚBLICO PRIORITÁRIO 

 

Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, em 

situação de pobreza e extrema pobreza, com precário ou nulo acesso aos 

serviços públicos, com fragilização de vínculos de pertencimento e 

sociabilidade, inscritas no cadastro único ou não, pessoas vivendo sozinhas e 

famílias com pessoas com deficiência, idosos, gestantes e crianças, residentes 

nos territórios de abrangência do Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS. 
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8. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS E PARA A POPULAÇÃO 

ATENDIDA PELO SUAS 

 

PÚBLICO MEDIDAS ADOTADAS 

 

 

 

 

 

Trabalhadores 

do SUAS 

• Exigência de utilização de máscara por todos os profissionais;  

• Orientação sobre a lavagem sempre das mãos com água e sabão e evitar levar as mãos ao rosto;  

• Disponibilização de álcool 70% em todos os ambientes da SEMAS e dos serviços/programas;  

• Redução do horário de trabalho com adoção do sistema de rodízio nos expedientes;   

• Trabalhadores com sintomas de gripe ou resfriado comum são orientados a ficar em casa por 14 dias;   

• Adoção do trabalho remoto para os trabalhadores idosos e/ou com doenças pré-existentes;  

• Orientação sobre a redução do contato social e de aglomeração, mantendo distância de pelo menos 1,5 

metro de outra pessoa;   

• Orientação sobre não compartilhar utensílios de uso pessoal;   

• Orientação sobre as medidas de etiqueta ao tossir e espirrar (cobrir a boca e nariz com o antebraço ou 

lenço descartável);  

• Realização de entrevistas na rádio para esclarecimentos e orientações à população.   
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PÚBLICO MEDIDAS ADOTADAS 

 

População 

atendida pelo 

SUAS 

• Suspensão das atividades coletivas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV;  

• Suspensão das reuniões ordinárias previstas no calendário anual do CMAS e do CMDCA, (havendo 

necessidade, convoca-se reuniões extraordinárias);  

• Suspensão das visitas domiciliares presenciais do Programa Criança Feliz, passando a ser de forma 

remota.  
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9. RECURSOS HUMANOS  

 

 QUANTIDADE DE 

PROFISSIONAIS 

ATIVOS 

(quantidade) 

AFASTADOS 

(quantidade) 

CONTRATADOS 

TEMPORARIAMENTE EM 

VIRTUDE DA COVID-19 

GESTÃO 19 

 

18 1 0 

CRAS 16 

 

15 1 0 

PBF e CADASTRO ÚNICO  6 

 

6 0 0 

PROGRAMA CRIANÇA 

FELIZ 

 

11 11 0 0 

CREAS 

 

5 5 0 0 
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10. GESTÃO DO SUAS  

 

 

GESTÃO 

 

AÇÃO 

 

ATIVIDADES 

ESTRATÉGIA PARA 

EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 

 

Propiciar proteção aos trabalhadores 

do SUAS. 

 

Aquisição de equipamentos de 

proteção individual para os 

profissionais dos serviços 

socioassistenciais.  

 

Compra de EPIs.  

Todos os 

profissionais dos 

programas, 

serviços e sede da 

SMAS.  

Adotar o sistema de rodízio e horário 

reduzido, enquanto for mantido o 

estado de emergência em Saúde 

Pública.   

Funcionamento em sistema de rodizio 

e com horário reduzido nos 

Programas, serviços e sede da SMAS  

 

Atendimento realizado em 

horário reduzido e em sistema 

de rodizio.   

Todos os 

profissionais dos 

programas, 

serviços e sede da 

SMAS. 

Solicitar à secretaria de Saúde a 

inclusão dos trabalhadores da Política 

de Assistência Social no grupo 

prioritário da vacinação do H1N1.  

 

Vacinação dos trabalhadores da 

Assistência Social contra a H1N1.  

Encaminhamento de ofício à 

Secretaria Municipal de Saúde 

com a solicitação.  

Secretária 

Municipal de 

Assistência Social 

 

 

 

 

 

Serviço/ 

Programa/ 

Benefício 

 

O funcionamento será 

preferencialmente em regime de 

teletrabalho, utilizando o atendimento 

presencial em casos emergenciais.  

Teletrabalho realizado por 

profissionais que estejam no grupo de 

risco (com doenças pré-existentes e 

com idade igual ou superior a 60 

anos) e pelos demais profissionais 

como complementação de carga 

horária, visto que houve redução da 

carga horária presencial.  

 

Atendimento presencial 

apenas em casos 

emergenciais e realização de 

teletrabalho.  

Profissionais no 

grupo de risco, com 

doenças pré-

existentes e/ou 

com idade igual ou 

superior a 60 anos.   

 

 

 

Garantir oferta dos serviços 

socioassistenciais 

 

 

Remanejamento temporário de 

profissionais dos serviços e 

programas com atividades suspensas 

para outro de maior demanda. 

 

 

Serviços e programas com 

aumento na demanda, durante 

a pandemia, terão aumento no 

número de profissionais, 

sendo estes remanejados de 

outros serviços e programas.   

Profissionais de 

nível fundamental, 

médio e superior 

remanejados para 

atender a 

demanda, durante 

a pandemia, caso 

haja necessidade.  
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Aumento do quantitativo de 

trabalhadores para garantir o 

adequado funcionamento e 

atendimento às necessidades da 

população durante o período de 

emergência em saúde pública.   

 

Contratação temporária de 

profissionais durante a 

pandemia, caso haja 

necessidade.  

Profissionais de 

nível fundamental, 

médio e superior 

contratados para 

atender a 

demanda, durante 

a pandemia, caso 

haja necessidade.  

Disponibilizar os contatos telefônicos 

institucionais e e-mais dos serviços 

(Programa Bolsa Família, CRAS, 

CREAS, PCF) 

Divulgação nas redes sociais oficiais 

da PMV os contatos telefônicos dos 

responsáveis pelos programas e 

serviços da SEMAS.  

Os contatos telefônicos 

institucionais e e-mais serão 

disponibilizados nas redes 

sociais oficiais da PMV.  

Profissionais da 

ASCOM e 

Coordenadores 

dos programas e 

serviços da SMAS.   

Comitê de 

Enfrentamento à 

COVID-19 

Participar do Comitê Municipal de 

enfrentamento à pandemia da 

COVID-19, representando a Política 

de Assistência Social. 

Participação nas reuniões e em todas 

as tomadas de decisões do Comitê de 

Enfrentamento à COVID-19. 

Representar a Política de 

Assistência Social nas 

reuniões do Comitê Municipal.  

Secretária 

Municipal de 

Assistência Social  

 

 

 

Vigilância 

Socioassistencial 

Divulgação de informes dos serviços 

sociassistenciais através de redes 

sociais oficiais da Secretaria 

Municipal de Assistência Social.  

Produção de Boletim Informativo e 

divulgação por meio eletrônico à 

população e às políticas públicas. 

 

Whatsapp, Facebook e 

Instagram.   

 

 

Equipe do setor de 

Vigilância 

Socioassistencial e 

profissionais da  

ASCOM  

 

Elaboração do Plano Municipal de 

Contingência para o enfrentamento 

ao COVID-19 da Assistência Social. 

Produção do Plano Municipal, a partir 

das ações planejadas pela gestão e 

pelos serviços da SMAS para serem 

executadas durante a pandemia do 

COVID-19. 

Levantamento de dados e 

elaboração de todos os itens 

essenciais a um plano de 

contingência, seguindo as 

orientações fornecidas pela 

SEADES.  

 

Assistente Social, 

Assessora Técnica 

e Coordenadores.  
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11. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  

 

               Centro de Referência de Assistência Social – CRAS  

 

Serviço/Programa/ 

Benefício 

 

AÇÃO 

 

ATIVIDADES 

ESTRATÉGIA PARA EXECUÇÃO 

DA ATIVIDADE 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à 

Família - PAIF 

Ampliação de divulgação de informações 

sobre a COVID 19; informar às famílias 

sobre o funcionamento dos serviços 

durante o período da Pandemia e as 

medidas preventivas adotadas durante os 

atendimentos.  

 

 

Através do atendimento 

individual 

O beneficiário ao procurar a sede 

para atendimento é repassado 

todas as orientações sobre a 

Pandemia.  

 

Coordenação 

e Equipe 

Técnica do 

CRAS    

 

 

Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à 

Família - PAIF 

 

 

Ampliação de divulgação de informações 

sobre o Auxilio Emergencial do Governo 

Federal; informar às famílias sobre o 

funcionamento dos serviços durante o 

período da Pandemia e as medidas 

preventivas adotadas durante os 

atendimentos. 

 

Através do atendimento 

individual 

 

Atendimento Técnico Individual com 

distanciamento orientando pela 

OMS.   

 

Coordenação 

e Equipe 

Técnica do 

CRAS   

Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à 

Família - PAIF 

 

Treinamento de recursos humanos para 

execução dos atendimentos no CRAS. 

 

Reunião com os 

profissionais e estudo de 

portarias e decretos.  

Repassado todos as informações 

sobre auxilio emergencial bem 

como portarias, decretos, leis etc. 

para momento de estudo.  

Coordenação 

e Equipe 

Técnica do 

CRAS.  

Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à 

Família - PAIF 

Visitas domiciliares restritas as situações 

de urgência, entrega das cestas básicas 

do Governo do Estado, conforme as 

recomendações do Ministério da 

Cidadania; 

 

Através de visita domiciliar 

por cada território em 

vulnerabilidade; 

Todos os profissionais receberam 

orientações e cuidados necessários 

para a COVID 19, orientações sobre 

os critérios e regras para as 

entregas das cestas;  

Coordenação 

e Equipe 

Técnica do 

CRAS.  

 

 

 

 

 

 

Metodologia: cuidados e 

desenvolvimento Criança – 

Acompanhamento remoto cuidador 

e criança, através de chamada 

telefônica ou vídeo chamada ou 
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Programa Primeira 

Infância no 

SUAS/Programa 

Criança Feliz – PCF 

Acompanhamento familiar remoto através 

de orientação via chamada telefônica e 

vídeo chamada.  

CDC, atividades propostas 

de acordo com as 

normativas do programa e 

cuidados e esclarecimentos 

sobre o COVID-19.  

visita domiciliar às famílias onde 

não há possibilidade com 

dispositivos remotos, observando 

as recomendações previstas pelo 

Ministério da Saúde.  

Planejamento através de vídeo 

chamada.   

Visitadoras do 

Programa 

Criança Feliz 

e Supervisora.  

Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à 

Família - PAIF 

Disponibilização de canais remotos de 

atendimentos como: email: 

Crasvicosa12@gmail.com e facebook: 

CRASViçosa – AL  

 

Disponibilizar canais para 

atendimento.   

 

Manter os atendimentos de forma 

remota.  

Coordenação 

do CRAS.  

 

 

Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de 

Vínculos - SCFV 

 

Elaborar atividades para serem realizadas 

pelos usuários do SCFV crianças 

cadastrados no SISC, entrega do KIT 

LÙDICO “Mesmo Longe estamos Perto” 

e será acompanhado pelos facilitadores e 

orientadora social quinzenalmente. 

Produção de atividades 

para colorir com temas: 

Covid 19, Festa Junina, 

máscaras etc.; para envio 

de forma semi remota sobre 

os cuidados na pandemia. 

 

Planejamento, pesquisa e 

confecção de máscaras de TNT; 

Orientadora 

Social e  

Facilitadores 

do SCFV e 

demais 

profissionais 

do CRAS.  

Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de 

Vínculos – SCFV / 

Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à 

Família – PAIF 

 

Suspensão temporária de atividades de 

caráter coletivo, como SCFV crianças, 

adolescentes e idosos, grupos do PAIF, 

eventos entre outras atividades coletivas. 

 

Suspensão de acordo com 

decreto e portaria. 

 

De acordo com as orientações da 

OMS e seguindo o Decreto Estadual 

e Municipal as atividades coletivas 

ficam suspensas.  

 

 

Toda a equipe 

do CRAS e do 

SCFV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Crasvicosa12@gmail.com
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12. CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS e PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  

 

Serviço/Programa/ 

Benefício 

AÇÃO ATIVIDADES ESTRATÉGIA PARA 

EXECUÇÃO DA 

ATIVIDADE 

EQUIPE DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

 

 

 

Auxílio Emergencial 

 

 

 

Promover o acesso ao 

Auxílio Emergencial das 

famílias elegíveis. 

 

 

Suporte aos trabalhadores informais 

afetados pela pandemia do novo 

Coronavírus nas diversas comunidades das 

zonas urbana e rural.  

 

 

 

Escolas municipais, 

CRAS, CREAS, Criança 

Feliz, Cadastro Único e 

PBF. 

Diretores(as)/pessoal de 

apoio de algumas escolas 

municipais, equipes do 

CRAS, CREAS, PCF, 

Assistentes Sociais e 

pessoal de apoio da SMAS, 

motoristas e Cadastro Único 

e PBF. 

Novas concessões 

do Programa Bolsa 

Família - PBF  

Monitorar as concessões de 

benefícios do PBF às novas 

famílias.  

Orientações às famílias que tiveram o 

benefício concedido em abril/2020 na sede 

do Cadastro Único.  

Cadastro Único e 

Programa Bolsa Família. 

Coordenação, 

entrevistadores, digitadores 

e Assistente Social do PBF.  

 

Isenção na conta de 

energia elétrica  

Promover o acesso às 

famílias da isenção de 

100% na tarifa de energia 

elétrica. 

Inclusão do código único no Sistema do 

Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal das famílias.  

Cadastro Único e 

Programa Bolsa Família. 

 

Equipe do PBF 

 

Atualização 

Cadastral  

 

Garantir o acesso ao 

cadastramento das famílias 

e/ou atualização dos dados 

no Cadastro Único. 

Atualização cadastral das famílias 

pertencentes ao Cadastro Único (mesmo 

durante a pandemia, desde 23/03/2020 o 

atendimento ao público não sofreu 

interrupção)  

 

Cadastro Único e 

Programa Bolsa Família. 

 

 

Equipe do PBF 

 

Cestas Básicas do 

Estado  

Realizar a entrega das 

cestas básicas doadas pelo 

Governo do Estado às 

famílias de extrema 

pobreza do município.  

 

Entrega das cestas básicas nas residências 

das famílias em extrema pobreza do 

município.  

 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social 

(todos os programas) 

Funcionários dos diversos 

programas e serviços da 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social.  

 

 

 

 

Manter distanciamento 

entre funcionários e entre 

funcionários e beneficiários  

Orientação aos funcionários e beneficiários 

quanto a importância do distanciamento e 

sobre o correto uso dos EPIs disponíveis, 

principalmente a máscara 

 

Distanciamento e uso de 

EPIs   

 

Funcionários da Secretaria 

Municipal de Assistência 

Social  
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Prevenção ao 

contágio  

Disponibilizar álcool 70% 

para todos os funcionários e 

beneficiários que chegam 

ao atendimento.  

 

Utilização de álcool para higienização das 

mãos.  

 

Disponibilização de 

álcool na sala do 

Cadastro Único e PBF 

 

Funcionários da Secretaria 

Municipal de Assistência 

Social  

Trabalhar em sistema de 

rodízio, evitando 

aglomeração na sala do 

Cadastro Único  

Trabalho com menos pessoas na sala 

promovendo, dessa forma, o distanciamento 

recomendado.  

  

Cadastro Único  

 

 

 

Funcionários do Cadastro 

Único 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

 

13. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
 

Serviço/Programa/ 
Benefício 

AÇÃO ATIVIDADES ESTRATÉGIA PARA 
EXECUÇÃO DA 

ATIVIDADE 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado 

à Famílias e Indivíduos – 

PAEFI 

Acompanhamento às famílias  Dar continuidade ao 

atendimento às famílias e 

indivíduos do PAEFI   

Atendimento online ou 

ligação 

EQUIPE DO CREAS 

(Assistente Social, Psicóloga 

e Advogado) 

 

 

 

 

Articulação com a Secretaria 

Municipal de Saúde   

 

 

 

 

Mobilização para denúncia e 

monitoramento dos casos  

Manter grupos de 

whatsapp com ACS e 

enfermeiros dos PSF 

que estão mais próximos 

a população para que 

atentos às 

manifestações de 

violência ou violação de 

direitos realizem 

denúncia imediata, 

como também 

monitoramento das 

famílias. 

 

 

 

 

EQUIPE DO CREAS 

(Assistente Social, Psicóloga 

e Advogado), enfermeiros do 

PSF e ACS.  

 

Mobilização da Sociedade  

Conscientizar a sociedade a 

respeito das violações de 

direito e das violências e da 

importância de realizar a 

denúncia, mantendo canais 

abertos para denúncia 

Entrevistas em rádios, 

lives em canais e 

páginas da PMV, da 

SMAS e do próprio 

CREAS 

EQUIPE DO CREAS 

(Assistente Social, Psicóloga 

e Advogado) e Assessoria de 

Comunicação da PMV.  

Articulação com Sistema de 

Garantia de Direitos – SGD   

  

Fluxo para encaminhamento e 

acompanhamento dos casos  

Realizar 

encaminhamentos 

através de documentos 

online.  

EQUIPE DO CREAS 

(Assistente Social, Psicóloga 

e Advogado), CTDCA, 

Ministérios Público e Poder 

Judiciário.  
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Mobilização da Equipe Técnica 

do CREAS  

Reunião sistemática para 

discutir e elaborar estratégias 

para fortalecer e melhorar a 

qualidade do serviço frente à 

pandemia  

Realizar reunião remota 

para discutir os casos e 

elaborar estratégias 

para dar conta das 

demandas.  

EQUIPE DO CREAS 

(Assistente Social, Psicóloga 

e Advogado) 

 

 

 

 

 

Serviço de Proteção Social 

à adolescentes em 

cumprimento de medidas 

socioeducativas – LA e PSC 

 

 

 

 

Acompanhamento às famílias  

Dar continuidade ao 

acompanhamento aos 

adolescentes em cumprimento 

de MSE 

 

Reunião remota através 

de app.  

EQUIPE DO CREAS 

(Assistente Social, Psicóloga 

e Advogado) 

Discutir junto ao Poder 

Judiciário a possibilidade da 

PSC ser substituída por LA, 

diante das circunstâncias da 

pandemia.  

Emissão de relatórios 

por email  

EQUIPE DO CREAS 

(Assistente Social, Psicóloga 

e Advogado), CTDCA, 

Ministério Público e Poder 

Judiciários.  

 Ligação ou vídeo 

chamada  

 

Articulação com a rede  

Viabilizar o cumprimento da 

medida em ambiente próximo a 

sua residência, resguardando o 

mínimo risco de contaminação 

(em caso de PSC) 

Realizar reunião remota 

para discutir os casos e 

elaborar estratégias 

para dar conta das 

demandas  

EQUIPE DO CREAS 

(Assistente Social, Psicóloga 

e Advogado) 

 

 

 

 

 

Serviço Especializado para 

Pessoas em situação de 

Rua (Não executa)  

 

 

 

 

 

Realizar busca ativa  

Realizar a retirada da rua, 

acolhendo temporariamente 

em espaço da PMV, 

disponibilizando alimento, 

abrigo e material de higiene 

pessoal;  

Conduzir para atendimento 

médico, se necessário;  

Reunir informações para 

realizar a busca da família para 

reintegrar o sujeito;  

Agilizar a volta para município 

de origem caso o morador não 

seja de Viçosa, sempre 

buscando articular com equipe 

Intervenção presencial, 

respeitando as medidas 

de segurança (uso de 

máscaras, álcool gel, 

avental de proteção, 

etc.) Articulação com a 

SMAS e a SMS do 

município e SMAS de 

outros municípios via 

telefone ou email.  

 

 

EQUIPE DO CREAS 

(Assistente Social, Psicóloga 

e Advogado) Plantão Social, 

profissionais da Saúde e da 

Assistência Social.  
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da SMAS do município de 

origem;  

Solicitar aluguel social, caso 

seja necessário;  

Fornecer mascaras para 

aqueles que não tiverem 

acesso.  

 

 

Serviço Especializado de 

Abordagem Social  

 

 

 

Realizar a busca ativa  

Realizar intervenção junto ao 

sujeito, buscando identificar 

suas necessidades;  

Articular com a rede e o SGD 

para que o sujeito tenha 

acesso às devidas políticas 

socioassistenciais.  

Intervenção presencial, 

respeitando as medidas 

de segurança (uso de 

máscaras, álcool gel, 

avental de proteção, 

etc.), apenas se for 

estritamente necessário.  

EQUIPE DO CREAS 

(Assistente Social, Psicóloga 

e Advogado) 

OBS: Atendimentos presenciais e visitas domiciliares e institucionais serão realizadas apenas em situações excepcionais, de extrema necessidade, ou quando 

o beneficiário não tiver possibilidade de se comunicar por telefone, respeitando sempre todas as orientações de segurança e prevenção diante da pandemia 

por COVID-19, tais como uso obrigatório de mascaras, distanciamento de, no mínimo 1,5m (um metro e meio), higienização frequente das mãos e do ambiente.  
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14. ATENDIMENTOS REALIZADOS   

 

 

BENEFICIOS EVENTUAIS 

PLANEJADO (quantidade) ATENDIDOS (quantidade) 

MAR ABR MAI JUN JUL MAR ABR MAI JUN JUL 

Cesta Básica - - - - - 20 30 70 - - 

Auxílio Funeral 05 05 05 05 05 - - 05 - - 

Aluguel Social - - - - - - - 02 - - 

Kit de higiene pessoal - - - - - - - - - - 

 

TOTAL 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

05 

 

20 

 

30 

 

77 

 

- 

 

- 
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15. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Assistência Social constituída como direito do cidadão e dever do estado, está amparada 

na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS/93, com avanços históricos vêm seguindo uma 

trajetória de normatizações para garantir os direitos sociais com a aprovação da Política Nacional 

de Assistencial Social em 2004 e em seguida com a instituição do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS, em 2011.  

Considerando o atual momento que assola a sociedade em geral que temem com os 

desafios e incertezas em decorrência da Pandemia da COVID-19, a Secretaria Municipal de 

Assistência Social objetiva contribuir com as medidas adotadas pelo Poder Público visando a 

segurança e a saúde dos usuários e trabalhadores dos SUAS, atuando de forma eficaz para 

minimizar os impactos negativos gerado pela crise sanitária, social e econômica no Brasil e no 

mundo.  

Portanto os serviços do SUAS são considerados essenciais no atual contexto social e 

econômico visto que a Política de Assistência Social como política pública afiança as seguranças 

de renda, convívio ou vivência familiar, comunitária e social, acolhida, apoio e auxílio. E, dessa 

forma, a atuação do município de Viçosa acontecerá de forma democrática, intersetorial e 

multidisciplinar, pois as dimensões da pandemia e do agravamento da questão social só poderão 

ser compreendidas e enfrentadas por meio de uma atuação conjunta e qualificada.   

Por fim, é importante destacar que esse plano compreenderá todo o período de emergência 

em saúde, abrangendo o tempo necessário para as ações que venham a minimizar os impactos 

da crise gerada pela COVID – 19, até o retorno à normalidade. 
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16.  LEGISLAÇÃO DO SUAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 

 

✓ Nota Pública de 20 de março de 2020 - Medidas de Prevenção ao Coronavírus nas 

Unidades de Acolhimento Institucional; 

✓ Informe Nº 707 • 25 de março de 2020 - Uso dos recursos do IGD/PBF no enfrentamento 

da emergência causada pelo Covid-19 

✓ Portaria Nº 54, DE 1º DE ABRIL DE 2020 - Aprova recomendações gerais aos gestores 

e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios e do 

Distrito Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades 

essenciais da Assistência Social, com medidas e condições que garantam a segurança e a saúde 

dos usuários e profissionais do SUAS; 

✓ Portaria Conjunta Nº 1, DE 2 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe acerca da utilização de 

recursos do Cofinanciamento Federal no atendimento às demandas emergenciais de 

enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. 

✓ LEI Nº 13.982, DE 2 DE ABRIL DE 2020 - Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993, para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade 

social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada (BPC), e estabelece 

medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-

19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

✓ Decreto Nº 10.316, DE 7 DE ABRIL DE 2020 - Regulamenta a Lei nº 13.982, de 2 de 

abril de 2020, que estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas 

durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (covid-19). 

✓ Portaria Nº 351, DE 7 DE ABRIL DE 2020 - Regulamenta os procedimentos de que trata 

o Decreto nº 10.316/2020, a respeito do Auxílio Emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 

de abril de 2020; 

✓ MEDIDA PROVISÓRIA Nº 950, DE 8 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre medidas 

temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de 

coronavírus (covid-19). 

✓ Portaria Nº 58, DE 15 DE ABRIL DE 2020 - Aprova a Nota Técnica nº 20/2020, que traz 

orientações gerais acerca da regulamentação, gestão e oferta de benefícios eventuais no 

contexto de enfrentamento aos impactos da pandemia da COVID-19, causada pelo novo 

coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

✓ Recomendação Conjunta Nº 1 DE 16 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre cuidados a 

crianças e adolescentes com medida protetiva de acolhimento no Coordenadoria de Gestão do 

Suas contexto de transmissão comunitária do novo Coronavirus (Covid 19) em todo o território 

nacional e dá outras providências. 
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✓ Portaria Nº 366, DE 22 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe acerca de medidas para o 

enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do Programa Criança 

Feliz/Primeira Infância no SUAS. 

✓ Portaria Nº 59, DE 22 DE ABRIL DE 2020 - Aprova orientações e recomendações gerais 

aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS dos estados, 

municípios e Distrito Federal quanto ao atendimento nos serviços de acolhimento de crianças e 

adolescentes no contexto de emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus, 

COVID-19. 

✓ Portaria Nº 7, DE 22 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre a prorrogação do prazo para o 

registro de visitas do Programa Criança Feliz, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, 

e dá outras providências. 

✓ Portaria Conjunta Nº 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020 – Aprova recomendações gerais aos 

gestores, supervisores e visitadores dos estados, municípios e Distrito Federal quanto à 

execução do Programa Criança Feliz/Primeira Infância. 

✓ Portaria nº 368, de 29 de abril de 2020, que autoriza medida excepcional para o 

atendimento do Cadastro Único em municípios em estado de calamidade pública ou em situação 

de emergência, permitindo a realização de cadastramento ou atualização cadastral por telefone 

ou outro meio eletrônico. As medidas abarcam a Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID-19). 

✓ Portaria Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe acerca do atendimento do Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadastro Único, disposto pelo Decreto nº 

6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal e nos municípios que estejam em estado de 

calamidade pública ou em Coordenadoria de Gestão do Suas situação de emergência 

reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal ou Federal, inclusive a 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela Organização Mundial 

da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19). 

✓ Instrução Operacional N° 4/2020 - SAGI/DECAU de 30 de abril de 2020. - Dispõe sobre 

procedimentos acerca do atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal – Cadastro Único, disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, em 

municípios e no Distrito Federal que estejam em estado de calamidade pública ou em situação 

de emergência reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal ou Federal, 

inclusive a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela 

Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo coronavírus (COVID-19). 

✓ Portaria GM/MC Nº 374, DE 05.05.2020 - Altera a Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020, 

que dispõe sobre repasse emergencial de recursos federais para a execução de ações 

socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios 
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devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do 

coronavírus, COVID19. 

✓ Portaria Nº 63, DE 30 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe acerca da operacionalização da 

adesão ao repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações 

socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios 

devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do 

novo coronavírus, COVID-19. 

✓ Portaria Nº 64, DE 5 DE MAIO DE 2020 - Altera a Portaria nº 63, de 30 de abril de 2020, 

que dispõe acerca da operacionalização da adesão ao repasse financeiro emergencial de 

recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito 

dos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública 

de Importância Internacional decorrente do novo coronavírus, COVID-19. 

✓ Portaria Conjunta nº 3, de 5 de maio de 2020 - Dispõe sobre a antecipação do benefício 

de prestação continuada prevista no art. 3º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. 

✓ Portaria Nº 374, DE 5 DE MAIO DE 2020 - Dispõe sobre os procedimentos a serem 

aplicados com a alteração da Lei Orgânica da Assistência Social pela Lei nº 13.982, de 2020, e 

cumprimento de Ação Civil Pública. 

✓ Portaria Nº 65, DE 6 DE MAIO DE 2020 - Aprova orientações e recomendações gerais 

aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social dos estados, municípios e 

Distrito Federal quanto ao Coordenadoria de Gestão do SUAS atendimento nos serviços de 

acolhimento de pessoas idosas ou com deficiência no contexto de emergência em saúde pública 

decorrente do novo Coronavírus, COVID-19.  

✓ Portaria Nº 378, DE 7 DE MAIO DE 2020 Dispõe sobre repasse de recurso extraordinário 

do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na 

execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios devido à 

situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do 

coronavírus, COVID-19. 

✓ Portaria Conjunta Nº 2, DE 12 DE MAIO DE 2020 - Dispõe acerca da operacionalização 

do repasse de recurso extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência 

Social para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito 

Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.  

✓ Portaria Nº 398, DE 5 DE JUNHO DE 2020 – Altera a Portaria Nº 369, de 29 de abril de 

2020, que dispõe sobre o repasse emergencial de recursos federais para a execução de ações 

socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios 

devido à situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavíruis COVID-19.   
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