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1) APRESENTAÇÃO 

 

 Este Plano de Contingência visa elaborar um conjunto de medidas a serem 

adotadas pela política de Assistência Social do Município de Ouricuri para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus – COVID 19 enfrentamento, preconizando as medidas de 

segurança orientadas pela Organização Mundial da saúde – OMS e pelas autoridades 

sanitárias, sem deixar de prestar as seguranças socioassistenciais aos cidadãos que 

necessitam da proteção social ofertada pela política de Assistência Social, bem como 

da garantia das condições de segurança e de saúde ao conjunto de trabalhadores da 

Assistência Social.  

 Buscamos também, com este plano, reorganizar as formas de atendimento e 

de garantia de proteção social à população, no tocante a oferta de programas, 

projetos, serviços e benefícios sóciossistenciais,  

 É importante salientar que em situações de emergência ou de calamidade 

pública as diversas expressões da Questão social são acentuadas, se apresentando 

nas mais cruéis formas da vulnerabilidade social. Que acomete especialmente as 

pessoas historicamente marginalizadas e que tem precário ou nulo acesso a bens e 

serviços e a garantias sociais como o trabalho formal e a renda.  

 Este plano tem sua elaboração iniciada a partir da edição do Decreto Municipal 

nº xx, que adotou medidas no Município para enfrentamento do COVID-19, bem 

como da expedição de legislações no âmbito estadual e Federal.  
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2) JUSTIFICATIVA: 

 

 Este Plano se respalda na necessidade de continuar ofertando a Proteção 

Social a um conjunto de indivíduos e famílias expostos a situações de vulnerabilidade 

social como fome, desacolhimento, falta de acesso a bens e serviços, falta de acesso 

a renda e a documentação básica, bem como as situações de violação de direitos 

como a violência familiar e doméstica, violência contra a mulher, violência contra 

idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, trabalho infantil, abuso e 

exploração sexual, entre tantas outras situações, que tendem a ser agravadas nesse 

período de necessidade de isolamento social.  

 É importante ressaltar, deste modo, que este Plano objetiva continuar 

ofertando proteção social, garantia de direitos e seguranças sociais a este conjunto 

de pessoas que necessitam da política de Assistência Social, mesmo em tempos de 

pandemia, onde há a necessidade de replanejar as formas de oferta dos serviços a 

população, bem como do acesso destes aos diversos equipamentos e serviços 

sociassistenciais, prezando pela segurança e condições de saúde de usuários e 

trabalhadores.  

 Assim, cabe ressaltar que a Assistência Social se faz uma política social 

imprescindível e indispensável pela essência de suas atividades, conforme prevê o 

Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, tão necessárias em um período social 

em que as expressões da questão social se acentuam, especialmente a fome e a 

falta de acesso a bens e serviços, causados pelas formas precárias de trabalho, o 

que gera desproteção social, bem como da acentuada violação de direitos 

destacando ainda a importância desta política social frente às ações de Segurança 

Alimentar e Nutricional, enquanto política intersetorial vinculada a Assistência Social.  
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3) PÚBLICODESTINATÁRIO:   

 

 Este plano visa ofertar serviços e benefícios no sentido da proteção social a 

diversos seguimentos sociais, historicamente marginalizados ou que necessitam da 

Assistência Social enquanto política de garantia de direitos.  

 De acordo com a Constituição Federal de 1988 em seu Art. 203:  

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 

        I -  a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice; 

        II -  o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
        III -  a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
        IV -  a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
        V -  a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida 
por sua família, conforme dispuser a lei. 

 

 

 As ações serão prioritariamente destinadas a famílias em situação de extrema 

pobreza, pobreza e trabalhadores informais, pessoas em situação de rua, migrantes, 

famílias chefiadas por mulheres com presença de crianças, famílias com crianças na 

primeira infância, famílias com presença de pessoas idosas e de pessoas com 

deficiência (sobretudo de baixa renda e com perfil BPC e sem acesso ao benefício), 

famílias com indivíduos em situação de violação de direitos a exemplo da violência 

contra a mulher, contra o idoso, contra a criança e o adolescente, abuso e 

exploração sexual, trabalho infantil, entre outros.  

 Cabe, no entanto, salientar que, em virtude da pandemia do novo Coronavírus 

(COVID-19) a gama de pessoas expostas a situações de vulnerabilidade se acentua, 

em virtude da suspensão de atividades econômicas que geram percas de emprego 

formal como impossibilidade de desenvolvimento de atividades laborais de modo 

informal e flexibilizado como o trabalho autônomo.  

 Assim, é salutar informar que grupos de pessoas e indivíduos que não faziam 

outrora parte do grupo de pessoas/famílias do território que demandavam a 

assistência Social agora podem carecer da intervenção desta política social em razão 

do momento complexo que vivemos. Cabe as equipes técnicas e a gestão, 

articulando ações de Vigilância Socioasistencial, diagnosticar e intervir frente a essa 
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demanda nova, bem como nas demandas recorrentes e complexas postas a mesa da 

Assistência Social no Município.  
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4) AÇÕES PENSADAS NO ÂMBITO DA GESTÃO: 

 

 É importante destacar que no âmbito do Município vem sendo planejadas e 

desenvolvidas diversas ações em articulação com outras Secretarias Municipais e 

órgãos, no tocante a proteção da população usuária, tanto no enfrentamento do 

Coronavírus (COVID-19) quanto às diversas situações de vulnerabilidade social as 

quais estão expostas a população nesse período de pandemia e de distanciamento 

social.  

 Outrossim, destacamos algumas das ações que vem sendo desenvolvidas pela 

Assistência Social no Município em articulação com as demais Secretarias e outros 

órgãos:  

 

 Aquisição e distribuição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI para os 

servidores/trabalhadores da Assistência Social como máscaras, álcool gel, 

álcool a 70%, protetor facial, entre outros; 

 Realização de diagnóstico Socioassistencial para identificar as pessoas e 

famílias em situação de vulnerabilidades no território, em conjunto com a 

Vigilância Socioassistencial, tomando por base o aumento das situações de 

vulnerabilidade social em virtude da pandemia;  

 Reconstrução de novos fluxos e comunicação a partir do uso de redes sociais 

como estratégia de veiculação de informações a população, a exemplo do 

Instagram, WhatsApp e Facebook;  

 Criação da ouvidoria social com atendimento por telefone e por aplicativo de 

mensagens WhatsApp em setores estratégicos como Bolsa Família, Centros de 

Referência de Assistência Social – CREAS, Centro de Referência Especializado 

em Assistência Social, Conselho Tutelar ; 

 Participação de representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social 

no Comitê Municipal de enfretamento ao Coronavírus - COVID-19; 

 Realização de ações de sensibilização e monitoramento de idosos e famílias, 

em especial as que têm membros em grupo de risco para o COVID-19, de 

modo remoto e presencial, adotando toda a proteção necessária, orientando 

sobre o isolamento social, a proteção e as medidas de higiene.  

 Ampliação da oferta de benefícios eventuais como Cesta Básica e aluguel 

social, em especial as famílias desprotegidas quanto ao acesso a renda pela 

paralisação das atividades econômicas e que não conseguiram acessar a 

Renda Básica Emergencial.  

 Distribuição de máscaras artesanais para famílias em situação de 

vulnerabilidade social das áreas atendidas pelos CRAS do Município.  
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5) OFERTAS DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS 

SOCIOASSISTENCIAIS: 

 

 Nesse sentido das ofertas dos serviços, programas, projetos e benefícios da 

Assistência Social, cabe informar que, diante do cenário de pandemia, algumas 

ofertas fogem a naturalidade do seu fazer, sem deixar em nenhum momento de 

observar os princípios, diretrizes e objetivos da política de Assistência Social e todo o 

arcabouço jurídico construído desde a implementação do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS.   

 

5.1 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

5.1.1 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – 

PAIF/CRAS: 

 Funcionamento das 08h00min as 14h00min; 

 Os atendimentos estão sendo feitos de modo remoto por telefone e 

WhatsApp, bem como presencialmente de modo agendado para evitar 

aglomerações e concentrações de pessoas ao mesmo tempo nos 

equipamentos. Os espaços de atendimento respeitam a distância mínima 

entre as pessoas com marcações no piso e nas cadeiras das salas de espera e 

obrigatório o uso de máscaras artesanal ou de qualquer natureza. No espaço 

é disponibilizado EPI aos trabalhadores bem álcool gel aos usuários. As 

higienizações são feitas com maior regularidade especialmente nos espaços 

coletivos. Havendo necessidade de visita domiciliar é disponibilizado EPI a 

equipe para se deslocar protegida e é respeitada a distancia entre pessoas e 

todas as medidas de segurança; 

 Foi recomendado a todos os setores usar ventilação natural, abrir janelas, 

usar espaços abertos nos equipamentos como varandas, pátios, quando 

possível e evitar ar condicionado; 

 Manutenção de todos os serviços prioritários como atendimento, escuta, 

encaminhamentos, encaminhamentos a benefícios eventuais, apuração e 

encaminhamentos de casos de violação de direitos e etc; 

 Suspensão de atendimentos coletivos ou em grupo com suporte remoto no 

caso de famílias e indivíduos de crianças, adolescentes e adultos; 
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 Nos casos dos idosos em isolamento o suporte remoto se dá com o próprio 

quando possível ou com membro da família, quando não é possível é feito de 

modo presencial adotando todo o conjunto de medidas de proteção; 

 Disponibilização de número de telefone para a população para ligação e 

mensagens, para solicitação de serviços, denúncias, dúvidas, solicitação de 

benefícios e etc; 

 Suspensão de atividades em grupo, reuniões presenciais e capacitações de 

equipe. Priorizando reuniões remotas.  

 Redução da jornada de trabalho e regime de escala, de modo a evitar grande 

número de servidores ao mesmo tempo nos equipamentos. 

 

5.1.2 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV: 

 Suspensão de atividades de Serviço de Convivência temporariamente por 

motivos de predomínio de ações de coletivas. 

 Destinação de equipe para atividades de sensibilização, orientação da 

população, monitoramento remoto de usuários e suporte nas barreiras 

sanitárias do município, tenho em vista também o cunho educativo da ação; 

 Elaboração de atividades online e remota para usuários do Serviço de 

Convivência, sempre que possível;  

 

5.1.3 Benefícios do SUAS: 

Benefícios Eventuais:  

 São prioridades para a concessão dos benefícios eventuais, especialmente 

nesse momento de pandemia, as famílias em situação de vulnerabilidade 

social, inscritas no Cadastro Único e com renda per capita de até meio salário 

mínimo, o que não excetua outras famílias e indivíduos, que não faziam parte 

do rol de pessoas assistidas pela Assistência Social, mas que, 

momentaneamente, em virtude do distanciamento social e da paralisação de 

atividades econômicas ou por não estarem sendo assistidas com a renda 

básica emergencial encontram-se em vulnerabilidade temporária, fazendo 

valer o que diz a constituição federal que a assistência é para quem dela 

necessitar e ainda reafirmar que a pobreza não é a única condição de 

vulnerabilidade humana.  

 Oferta de Benefícios Eventuais em decorrência da vulnerabilidade social 

temporária como aluguel social e cesta básica. Auxílio Natalidade em virtude 

de nascimento e Auxílio Funeral em virtude de morte, com destaque especial 

a vítimas de COVID-19 membros de família em vulnerabilidade e Benefício 
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Eventual por situação de Calamidade Pública, todos previstos na lei Municipal 

de Benefícios Eventuais; 

 Para grupos de risco, como pessoas idosas, os procedimentos de entregas de 

cestas básicas ou kits de alimentação e higiene serão domiciliar ou a membro 

da família, evitando a exposição dessas pessoas. 

 

 

 

 

Benefício de Prestação Continuada - BPC:  

 Realização de ações de informação a população, sobretudo por meios de 

comunicação via mídias eletrônicas, rádios comunitárias, carros de som sobre 

normativas governamentais a respeito do BPC;  

 Identificação da população que está aguardando deferimento do BPC, pois 

estas famílias podem estar em situação de vulnerabilidade e precisam de 

algum benéfico eventual. 

 

Programa Bolsa família:  

 

MEIOS DE INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO 

 

 Rádios locais; 

 Instagram/ Facebook; 

 Distribuição de cartazes e panfletos sobre o décimo terceiro do Bolsa Família, 

mostrando como funciona , período de apuração, período, valor e local de 

pagamento, destacando que as consultas podem ser feitas  através do link: 

https:// servicosweb.sefaz.pe.gov.br/nfs_web/consulta/home bem como pela 

ouvidoria social: 0800.081.4421 ou email: ouvidoria@sdscj.pe.gov.br .   

 

 Vale ressaltar que o município foi contemplado com 760 novas famílias no 

programa, e devido ao isolamento social, foi feito uma distribuição de folhas 

comprovação de pagamento, para os beneficiários que não possuem cartão, 

seguindo as regras de prevenção de acordo com as normas da OMS. 

 

Cadastro Único para Programas Sociais:  

 

 MEIOS DE INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO 

 Rádios locais; 

mailto:ouvidoria@sdscj.pe.gov.br
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 Instagram/ Facebook.  

 Ligações telefônicas e outras fontes de comunicação utilizada devido ao 

auxílio emergencial um grande número de pessoas procurou o cad único , 

tanto para colher informações, quanto para novos cadastros, daí foi 

disponibilizado os seguintes números para esclarecimentos de dúvidas e 

agendamentos. 

 

 (87) 99802-4228 WhatsApp; 

 (87) 3874-3191 telefone fixo. 

 

 Definição de novos fluxos de atendimento, distância entre pessoas, não 

concentração em salas de recepção e regras para evitar aglomeração 

 Horário de atendimento das 08h00min às 13h00min; 

 Atendimento por agendamento, restrito apenas para atualizações de 

beneficiários desatualizados a mais de 02 (dois) anos; 

 Distância de no mínimo 1,5m, com marcação no piso;  

 É permitida entrada  de duas pessoas por vez.  

 

 Além das regras estamos atendendo com janelas abertas, uso de 

capotes , de álcool 70% e máscaras  de proteção como  orientado  pela OMS. 

 

 

5.2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

 

5.2.1 Serviço de Referencia Especializado de Proteção e Atendimento 

Integral à Família – PAEFI - CREAS: 

 Funcionamento das 08h00min as 14h00min; 

 Os atendimentos estão sendo feitos de modo remoto por telefone e 

WhatsApp, bem como presencialmente de modo agendado para evitar 

aglomerações e concentrações de pessoas ao mesmo tempo nos 

equipamentos. Os espaços de atendimento respeitam a distância mínima 

entre as pessoas com marcações no piso e nas cadeiras das salas de espera e 

obrigatório o uso de máscaras artesanal ou de qualquer natureza. No espaço 

é disponibilizado EPI aos trabalhadores bem álcool gel aos usuários. As 

higienizações são feitas com maior regularidade especialmente nos espaços 

coletivos. Havendo necessidade de visita domiciliar ou abordagem social é 

disponibilizado EPI a equipe para se deslocar protegida e é respeitada a 

distancia entre pessoas e todas as medidas de segurança; 
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 Foi recomendado a todos os setores usar ventilação natural, abrir janelas, 

usar espaços abertos nos equipamentos como varandas, pátios, quando 

possível e evitar ar condicionado; 

 Manutenção de todos os serviços prioritários como atendimento, escuta, 

encaminhamentos, encaminhamentos a rede de proteção, apuração e 

encaminhamentos de casos de violação de direitos, acompanhamento 

psicológico remoto e etc; 

 Suspensão de atendimentos coletivos ou em grupo com suporte remoto 

quando possível;  

 Nos casos dos idosos em isolamento o suporte remoto se dá com o próprio 

quando possível ou com membro da família, quando não é possível é feito de 

modo presencial adotando todo o conjunto de medidas de proteção; 

 Disponibilização de número de telefone para a população para ligação e 

mensagens, para denúncias de violações de direitos humanos, dúvidas, 

solicitação de serviços e etc; 

 Suspensão de atividades em grupo, reuniões presenciais e capacitações de 

equipe. Priorizando reuniões remotas.  

 Redução da jornada de trabalho e regime de escala, de modo a evitar grande 

número de servidores ao mesmo tempo nos equipamentos, prezando pela 

presença constante de equipe técnica capacitada para realização dos serviços 

demandados;  

 Realização de planejamento para atendimento a casos de pessoas em 

situação de rua, com convênio de uma pousada 24 horas com ambientes 

isolados e higienizados, montagem de kits de higiene emergencial e definição 

de fluxo de abordagem social para proteção e atendimento dessa população; 

 

5.2.2 Serviço de Medidas Socioeducativas – MSE em meio aberto: 

 Informar aos adolescentes e as famílias as novas regras e procedimentos 

adotados a partir das novas normativas decorrente da situação emergencial 

do Covid – 19; 

 Levantamento de contatos para monitoramento remoto;  

 

 

 

5.3 PROGRAMAS 

 

AEPETI 
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 Manutenção do trabalho administrativo e articulação com o Conselho Tutelar 

para encaminhamentos e monitoramento de demandas de trabalho infantil 

vindas por meio de denúncia ao Conselho Tutelar os pelos telefones 

disponibilizados;  

 

5.4 COZINHAS COMUNITÁRIAS E/ OU OUTRO EQUIPAMENTO PÚBLICO 

DE SAN 

 

 Manutenção dos atendimentos de famílias usuárias encaminhadas pela rede 

socioassistencial com a mudança do fluxo de disponibilização de refeições, 

adotando o formato de marmitas e criação do ponto de coleta, evitando 

aglomerações no refeitório;  

 Ampliação da oferta para novas famílias que foram identificadas em estado de 

vulnerabilidade social e insegurança alimentar;  

 

 

6) MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DO RISCO DE 

TRANSMISSÃO PARA PRESERVAR A OFERTA: 

 

 Realização de, no mínimo 02 higienizações diárias nos espaços coletivos e de 

atendimento com uso de solução concentrada; 

 Identificação de funcionários do grupo de risco e afastamento dos mesmos 

sempre que possível para trabalho remoto, home Office ou antecipação de 

férias e licenças, quando possível;  

 Ações de proteção ao trabalhador (a) do SUAS com a compra de 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI  e de uso coletivo para 

trabalhadores e usuários em atendimento com álcool a 70% líquido e em gel; 

 Reorganização dos espaços com marcação em piso, distanciamento, 

higienizações frequentes e mudança nos fluxos de atendimento de modo a 

evitar aglomerações;  

 

7) ATIVIDADES DE DISSEMINAÇÃO DAS INFORMAÇÕES: 

 

 Criação de cartazes e folders de comunicação e informação para os ambientes 

dos equipamentos dos trabalhadores/as sobre medidas de prevenção e sobre 

os direitos sociais; 
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 Campanhas de disseminação de informações por meio das mídias sociais, 

radio, telefone, Whatsapp, cartazes para evitar maiores contatos e 

aglomerações nos equipamentos sociais por informação; 

 Divulgação por meio de redes sociais, carros de som e rádios de campanha de 

combate às notícias falsas disseminadas através das fakes news que pedem 

inscrições e informações que podem prejudicar as pessoas, sem falar que elas 

podem levar ao caos social e a um estado de pânico generalizado; 

 Criação de uma central de atendimento telefônico para ligações e WhatsApp, 

para melhor atender as dúvidas e necessidades de esclarecimentos a 

população, bem como possíveis agendamentos aos equipamentos para evitar 

aglomeração. 

 

 

 

8) ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

DO PLANO: 

 

O acompanhamento desse plano se dará sistematicamente pela equipe de Gestão, 

Coordenações de cada equipamento da rede de Assistência Social e Conselho 

Municipal de Assistência Social, priorizando as reuniões remotas e por meio de 

aplicativos de mensagens, evitando aglomerações.  
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9) CRONOGRAMA DE AÇÕES/ATIVIDADES, ETAPAS, PRAZOS E RESPONSÁVEIS: 

Tipo de 

Ação 
Atividades Quant. Prazo Etapa Público 

Período / 

Data 
Local Responsável 

Infraestrutura 
Implantação de 

centrais telefônicas 
05 30 dias 

 
Equipamentos da 

rede 

A partir de 

Abril/2020 

Sede de 

cada 

setor 

Secretaria de Assistência 

Social 

Proteção 

Individual 

Compra de EPI para 

profissionais 
100 30 

 Trabalhadores do 

SUAS e da gestão 

A partir de 

Abril/2020 
 

Secretaria de Assistência 

Social 

Proteção coletiva  
Compra de material 

de higiene e limpeza 
 Indefinido  

 
Equipamentos da 

rede 

A partir de 

Abril/2020 

Sede de 

cada 

setor 

Secretaria de Assistência 

Social 

Planejamento 
Redefinição de fluxos 

de atendimento 
 Indefinido 

 Equipamentos da 

rede 

Trabalhadores do 

SUAS e da gestão 

Usuários 

A partir de 

Abril/2020 
 

Secretaria de Assistência 

Social 

Coordenações de setor 

Sensibilização  

Realização de 

campanhas de 

sensibilização sobre 

covid-19 entre outros  

 Indefinido 

 Equipamentos da 

rede 

Trabalhadores do 

SUAS e da gestão 

Usuários 

A partir de 

Abril/2020 
 

Secretaria de Assistência 

Social 

Coordenações de setor 

Órgãos Parceiros  
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10) ARTICULAÇÕES E APOIOS INTERSETORIAIS: 

 

 Secretaria de Saúde; 

 Conselho Tutelar;  

 Poder Judiciário;   
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