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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
1 - RESOLUÇÃO 30.2020 CMAS - APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE
CONTINGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, de acordo com as
competências estabelecidas na LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social - Lei Federal nº
8.742/93, alterada pela Lei nº 12.435/11, em seu Regimento Interno reformulado em 2019, e
de acordo com a deliberação da Plenária Ordinária, ocorrida em sessão ordinária, na
modalidade virtual, no dia 27 do mês de maio de 2020 e considerando: As discussões e
apreciações sobre a matéria.
CONSIDERANDO o contexto adverso de enfrentamento da pandemia de COVID-19, o novo
Coronavírus, classificado pela Organização Mundial de Saúde – OMS com alto perfil de
contaminação e multiplicação.
CONSIDERANDO a população mais vulnerável, a saber: idosos, pessoas em situação de
rua e demais fenômenos de vulnerabilidade social.
CONSIDERANDO à Declaração de Emergência em Saúde Pública Internacional da
Organização Mundial de Saúde, de 30 de janeiro de 2020, que o surto do novo coronavírus
(Covid-19) constitui uma Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN),
declarada pela Portaria nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde; e ao
reconhecimento da situação de calamidade pública.
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou, em 11 de março
de 2020, que a contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, se caracteriza
como pandemia.
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a
disseminação da doença.
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CONSIDERANDO o papel do Sistema Único de Assistência Social -SUAS no contexto da
Emergência em Saúde Pública, de proteção da população em situação de vulnerabilidade e
risco social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos
sociais decorrentes da disseminação do Covid-19.
CONSIDERANDO a Portaria MS nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o
território nacional, o estado de transmissão comunitária do Covid-19.
CONSIDERANDO a Portaria nº 63, de 30 de abril de 2020, da Secretaria Nacional de
Assistência Social, 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.
CONSIDERANDO a Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania, que
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
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).
CONSIDERANDO a Portaria nº 368, de 29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania, que
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
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).
CONSIDERANDO a Recomendação nº 1, de 17 de março de 2020, da Defensoria PúblicaGeral da União (DPGU), por meio do Grupo de Trabalho em Prol das Pessoas em Situação
de Rua.
CONSIDERANDO a Portaria nº 330, de 18 de março de 2020, do Ministério da Cidadania,
que estabelece o adiamento por 120 (cento e vinte) dias do cronograma de bloqueio de
pagamentos e de suspensão do Benefício de Prestação Continuada - BPC no Cadastro
Único, sem prejuízo aos beneficiários.
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979/2020, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente
do coronavírus.
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CONSIDERANDO o Decreto do Governo Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que
regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e
as atividades essenciais.
CONSIDERANDO que a Assistência Social é legalmente reconhecida como serviço público
essencial à população em estado de vulnerabilidade, nos termos do inciso II, do art. 3º do
Decreto nº 10.282/2020.
CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que altera a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens,
serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus.
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece, para
os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do
estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República
encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.
CONSIDERANDO o Decreto nº 19.626/2020, que declara Estado de Calamidade Pública em
todo o território baiano, afetado por doenças infecciosa viral – COBRADE1.5.1.1.0, conforme
a Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de
2016, para fins prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da Covid-19.
CONSIDERANDO a Nota Pública “Medidas de Prevenção ao Coronavírus nas Unidades de
Acolhimento Institucional”, emitida pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em
20 de março de 2020.
CONSIDERANDO a Portaria nº 335, de 20 de março de 2020, do Ministério da Cidadania,
que suspende, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, os processos de gestão e
operacionais do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único relativos à Averiguação
Cadastral, regulamentada pela Portaria/MDS nº 94, de 4 de setembro de 2013 e à Revisão
Cadastral, que abrange o Programa Bolsa Família, previstas nas Portarias/MDS nº 555, de
11 de novembro de 2005; nº 341, de 7 de outubro de 2008; e nº 177, de 16 de junho de
2011.
CONSIDERANDO a Portaria nº 337, de 24 março de 2020, do Ministério da Cidadania, que
dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema
Único de Assistência.
CONSIDERANDO a Portaria nº 54, de 1º abril de 2020, do Ministério da Cidadania, que
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
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trabalhadores do SUAS.
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta 1/2020, de 2 de abril de 2020, do Ministério da
Cidadania, Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e Secretaria Nacional de
Assistência Social, que aprova a Nota Técnica Conjunta SNAS/SGFT Nº 01/2020, que traz a
utilização dos recursos do cofinanciamento federal no atendimento às demandas
emergenciais de enfrentamento ao coronavírus (COVID-19) no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).
CONSIDERANDO a Portaria nº 58, de 15 de abril de 2020, que 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).
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 388, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre
medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento da epidemia do COVID-19 no âmbito
do município de Teixeira de Freitas.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 406, de 26 de março de 2020, que declara
situação de emergência de saúde pública no município de Teixeira de Freitas, Bahia, define
outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus.
CONSIDERANDO o teor da Medida Provisória nº 927/2020, que dispõe sobre medidas
trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecida pelo
Decreto Legislativo Nacional nº 06/2020.
CONSIDERANDO a Portaria nº 036/2020 da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social, que dispõe acerca de procedimentos no processo de repasse de
recursos do cofinanciamento estadual para o benefício eventual e serviços
socioassistenciais no atendimento às demandas emergenciais de enfrentamento ao
Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.
CONSIDERANDO a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional
de Assistência Social - CNAS, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único
de Assistência Social -NOB/SUAS. Considerando a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de
1993, que dispõe sobre organização da assistência social e demais alterações.
CONSIDERANDO a Portaria nº 2.601, de 6 de novembro de 2018, dispõe sobre a utilização
de recursos transferidos fundo a fundo pelo Ministério do Desenvolvimento Social - MDS
para o incremento temporário e a estruturação da rede no âmbito do SUAS.
CONSIDERANDO que a Portaria nº 90, de 3 de setembro de 2013, do Ministério do
Desenvolvimento Social - MDS, estabelece os parâmetros e procedimentos relativos ao
cofinanciamento federal para oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades
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Públicas e Emergências, e a Portaria MDS nº 113, de 10 de dezembro de 2015,
regulamenta o cofinanciamento federal do SUAS e a transferência de recursos na
modalidade fundo a fundo.
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, que institui a Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais e define entre os serviços de proteção social especial de alta
complexidade, o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de
Emergências.
CONSIDERANDO as Resoluções nº 7, de 17 de maio de 2013, e nº 12, de 11 de junho de
2013, da Comissão Intergestores Tripartite - CIT e do CNAS, respectivamente, que dispõem
sobre os parâmetros e critérios para a transferências de recursos do cofinanciamento
federal para a oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de
Emergências no âmbito do SUAS.
CONSIDERANDO que a Política de Assistência Social, em situações de crise que
vulnerabilizam indivíduos e famílias, aumenta sua responsabilidade pública em garantir
proteção social à população usuária.
CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). Considerando o Informe nº
1, da Frente Nacional em Defesa do SUAS.
CONSIDERANDO a Portaria nº 02 de 20 de abril de 2020, que estabelece medidas
preventivas e emergenciais, de caráter temporário, para redução do risco de disseminação
do CORANAVÍRUS, causador do COVID-19 na Secretaria Municipal de Assistência Social
do Município de Teixeira de Freitas, Bahia.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano Municipal de Contingência de Assistência Social do município de
Teixeira de Freitas;
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do
Município.
Publique-se, registre-se, cumpra-se;
Teixeira de Freitas – BA, 16 de junho de 2020.
________________________________________________
Kacyana Faria Capucho Aramuni Gonçalves
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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2 - PLANO DE CONTINGÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RESOLUÇÃO 30.2020 CMAS
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FREITAS - BA - Maio 2020
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Kacyana Faria Capucho Aramuni Gonçalves
Andreia Evangelista Ramos

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
1.1 Identificação:
Título: Plano de contingência
Vigência: enquanto o quadro de pandemia estiver instalado e reconhecido pela Organização
Mundial de Saúde

1.2 Dados municipais
Nome do Município: Teixeira de Freitas
Porte do Município: Grande
Nível de Gestão: Plena
Nome do Prefeito: Temoteo Alves de Brito
Período de mandato: 01/01/2017 a 31/12/2020
Endereço da Prefeitura: Avenida Marechal Castelo Branco, nº 145 – Centro. Teixeira de
Freitas/BA.
CEP 45.985-906
Telefone: (73) 311-0300
site: www.teixeiradefreitas.ba.gov.br
e-mail: gabpmtf@hotmail.com/ gabpmtf@gmail.com

1.3 Dados do órgão gestor da Assistência Social
Nome: Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS
Endereço: Rua João Calmon, nº 189 – Centro. Teixeira de Freitas/BA.
CEP 45.985-126
Telefone: (73) 311-2705/3011-2716
e-mail: smas.tx@hotmail.com
Nome do Gestor: Gilberto Souza Santos

1.4 Dados do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)
Lei de criação: Lei Municipal nº 1.019 de 29 de maio de 2018
CNPJ: 14.779.611/0001-94
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Nome do gestor: Gilberto Souza Santos

1.5 Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)
Lei de criação: Lei Municipal nº 1.019 de 29 de maio de 2018
Endereço: Rua Inácio Soares de Pádua, nº 58 – Vila Varga. Teixeira de Freitas/BA. CEP
45.993-051
Telefone: (73) 3011-2754
e-mail: cmasteixeira@gmail.com
Presidente: Kacyana Faria Capucho Aramuni Gonçalves
Período de mandato: 16/11/2019 a 16/11/2021

LISTA DE SIGLAS

ACESSUAS
Trabalho
AEPETI
BPC
CADÚNICO
CECAD
CENTRO POP
CIB
CIT
CMAS
CMDCA
COMDIM
COMDPI
COMPED
CNEAS
COMAD
CRAS
CREAS
ECA
FEAS
FMAS
FMDCA
FNAS
LA
LDO
LOA
LOAS
MC
MSE

Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho
Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
Benefício de Prestação Continuada
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
Consulta, Seleção e Extração de Informações do CADÚNICO
Centro de Referência Especializado para a População em Situação de
Rua
Comissão Intergestora Bipartite
Comissão Intergestora Tripartite
Conselho Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social
Conselho Municipal Anti Drogas
Centro de Referência de Assistência Social
Centro de Referência Especializado de Assistência Social
Estatuto da Criança e do Adolescente
Fundo Estadual de Assistência Social
Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Fundo Nacional de Assistência Social
Liberdade Assistida
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Lei Orçamentária Anual
Lei Orgânica da Assistência Social
Ministério da Cidadania
Medidas Socioeducativas
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NOB-RH/SUAS
NOB/SUAS
PAEFI
PAIF
PBF
PNAS
PPA
PSC
RAF
RI
RMA
SAGI
SAS
SCFV
SEAS
SEDS
SISC
SIACOF
SJDHDS
SMAS
SNAS
SUAS

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de
Assistência Social
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e
Indivíduos
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família
Programa Bolsa Família
Política Nacional de Assistência Social
Plano Plurianual
Prestação de Serviços à Comunidade
Relatório de Acompanhamento Físico
Relatório de Informações
Registro Mensal de Atendimentos
Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação
Superintendência de Assistência Social
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Serviço Especializado em Abordagem Social
Secretaria Especial do Desenvolvimento Social
Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos
Sistema de Informação e Acompanhamento do Cofinanciamento
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social
Secretaria Municipal de Assistência Social de Teixeira de Freitas
Secretaria Nacional de Assistência Social
Sistema Único de Assistência Social
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APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta o Plano de Contingência da Secretaria Municipal de Assistência
Social do município de Teixeira de Freitas/BA para pessoas em situação de vulnerabilidade
social com uma estrutura de resposta para cada nível de proteção social e dos programas
dessa política pública. 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.
Dessa forma, a Secretaria Municipal de Assistência Social, através das áreas técnicas,
imbuídas em promover ações concretas na área dessa política pública que possibilitem
impactos positivos nas famílias em situação de vulnerabilidade social, e através das
estruturas de gestão e nas ofertas do conjunto de ações, benefícios e serviços e, na
observância em proteger as famílias e indivíduos, elaborou uma série de estratégias no
âmbito da assistência social para mitigar os impactos da pandemia por COVID 19 na vida
dessas pessoas.
Logo, para o funcionamento dos serviços socioassistencias do município de Teixeira de
Freitas, nesse momento, identificamos os serviços e atividades essenciais em cada
equipamento e reorganizamos as ofertas, visando à proteção da população mais vulneral,
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.
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JUSTIFICATIVA
A Secretaria Municipal de Assistência Social possui o compromisso de agenciar o caráter
público da seguridade social estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado
na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993 e pela Política Nacional de Assistência
Social – PNAS/2004.
A PNAS institui o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e, junto com as regulações
que se caracterizam como seus desdobramentos, especialmente a Norma Operacional
Básica, estabelece que as ações socioassistenciais sejam concebidas como proteção social
às famílias em situação de vulnerabilidade social. Esta concepção de proteção supõe
conhecer os riscos, as vulnerabilidades sociais das pessoas sujeitos de sua ação, bem
como, os recursos necessários para afiançar segurança social. E, conhecendo os riscos,
avaliar e propor as formas de enfrentá-los.
Considerando o contexto adverso de enfrentamento da pandemia de COVID-19, o novo
Coronavírus, classificado pela Organização Mundial de Saúde – OMS com alto perfil de
contaminação e multiplicação, e considerando principalmente a população mais vulnerável,
a saber: idosos, pessoas em situação de rua e demais fenômenos de vulnerabilidade social.
Em atenção à Declaração de Emergência em Saúde Pública Internacional da Organização
Mundial de Saúde, de 30 de janeiro de 2020, que o surto do novo coronavírus (Covid-19)
constitui uma Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada
pela Portaria nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde; e ao
reconhecimento da situação de calamidade pública.
Considerando que a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou, em 11 de março de
2020, que a contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, se caracteriza como
pandemia.
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a
disseminação da doença.
Considerando o papel do Sistema Único de Assistência Social -SUAS no contexto da
Emergência em Saúde Pública, de proteção da população em situação de vulnerabilidade e
risco social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos
sociais decorrentes da disseminação do Covid-19.
Considerando a Portaria MS nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o
território nacional, o estado de transmissão comunitária do Covid-19.
Considerando a Portaria nº 63, de 30 de abril de 2020, da Secretaria Nacional de
Assistência Social, 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
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coronavírus, COVID-19.
Considerando a Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania, que
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
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).
Considerando a Portaria nº 368, de 29 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania, que
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
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).
Considerando a Recomendação nº 1, de 17 de março de 2020, da Defensoria Pública-Geral
da União (DPGU), por meio do Grupo de Trabalho em Prol das Pessoas em Situação de
Rua.
Considerando a Portaria nº 330, de 18 de março de 2020, do Ministério da Cidadania, que
estabelece o adiamento por 120 (cento e vinte) dias do cronograma de bloqueio de
pagamentos e de suspensão do Benefício de Prestação Continuada - BPC no Cadastro
Único, sem prejuízo aos beneficiários.
Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979/2020, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente
do coronavírus.
Considerando o Decreto do Governo Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que
regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e
as atividades essenciais.
Considerando que a Assistência Social é legalmente reconhecida como serviço público
essencial à população em estado de vulnerabilidade, nos termos do inciso II, do art. 3º do
Decreto nº 10.282/2020.
Considerando a Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que altera a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens,
serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus.
Considerando o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece, para os
fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado
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de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada
por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.
Considerando o Decreto nº 19.626/2020, que declara Estado de Calamidade Pública em
todo o território baiano, afetado por doenças infecciosa viral – COBRADE1.5.1.1.0, conforme
a Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de
2016, para fins prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da Covid-19.
Considerando a Nota Pública “Medidas de Prevenção ao Coronavírus nas Unidades de
Acolhimento Institucional”, emitida pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em
20 de março de 2020.
Considerando a Portaria nº 335, de 20 de março de 2020, do Ministério da Cidadania, que
suspende, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, os processos de gestão e operacionais do
Programa Bolsa Família e do Cadastro Único relativos à Averiguação Cadastral,
regulamentada pela Portaria/MDS nº 94, de 4 de setembro de 2013 e à Revisão Cadastral,
que abrange o Programa Bolsa Família, previstas nas Portarias/MDS nº 555, de 11 de
novembro de 2005; nº 341, de 7 de outubro de 2008; e nº 177, de 16 de junho de 2011.
Considerando a Portaria nº 337, de 24 março de 2020, do Ministério da Cidadania, que
dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema
Único de Assistência.
Considerando a Portaria nº 54, de 1º abril de 2020, do Ministério da Cidadania, que 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 trabalhadores do
SUAS.
Considerando a Portaria Conjunta 1/2020, de 2 de abril de 2020, do Ministério da Cidadania,
Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e Secretaria Nacional de Assistência Social,
que aprova a Nota Técnica Conjunta SNAS/SGFT Nº 01/2020, que traz a utilização dos
recursos do cofinanciamento federal no atendimento às demandas emergenciais de
enfrentamento ao coronavírus (COVID-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS).
Considerando a Portaria nº 58, de 15 de abril de 2020, que 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).
Considerando o Decreto Municipal nº 388, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre
medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento da epidemia do COVID-19 no âmbito
do município de Teixeira de Freitas.
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Considerando o Decreto Municipal nº 406, de 26 de março de 2020, que declara situação de
emergência de saúde pública no município de Teixeira de Freitas, Bahia, define outras
medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus.
Considerando o teor da Medida Provisória nº 927/2020, que dispõe sobre medidas
trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecida pelo
Decreto Legislativo Nacional nº 06/2020.
Considerando a Portaria nº 036/2020 da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social, que dispõe acerca de procedimentos no processo de repasse de
recursos do cofinanciamento estadual para o benefício eventual e serviços
socioassistenciais no atendimento às demandas emergenciais de enfrentamento ao
Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.
Considerando a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social -NOB/SUAS.
Considerando a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre organização da
assistência social e demais alterações.
Considerando a Portaria nº 2.601, de 6 de novembro de 2018, dispõe sobre a utilização de
recursos transferidos fundo a fundo pelo Ministério do Desenvolvimento Social - MDS para o
incremento temporário e a estruturação da rede no âmbito do SUAS.
Considerando que a Portaria nº 90, de 3 de setembro de 2013, do Ministério do
Desenvolvimento Social - MDS, estabelece os parâmetros e procedimentos relativos ao
cofinanciamento federal para oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades
Públicas e Emergências, e a Portaria MDS nº 113, de 10 de dezembro de 2015,
regulamenta o cofinanciamento federal do SUAS e a transferência de recursos na
modalidade fundo a fundo.
Considerando o disposto na Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS, que institui a Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais e define entre os serviços de proteção social especial de alta
complexidade, o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de
Emergências.
Considerando as Resoluções nº 7, de 17 de maio de 2013, e nº 12, de 11 de junho de 2013,
da Comissão Intergestores Tripartite - CIT e do CNAS, respectivamente, que dispõem sobre
os parâmetros e critérios para a transferências de recursos do cofinanciamento federal para
a oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências
no âmbito do SUAS.
Considerando que a Política de Assistência Social, em situações de crise que vulnerabilizam
indivíduos e famílias, aumenta sua responsabilidade pública em garantir proteção social à
população usuária.
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Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).
Considerando o Informe nº 1, da Frente Nacional em Defesa do SUAS.
Considerando a Portaria nº 02 de 20 de abril de 2020, que estabelece medidas preventivas
e emergenciais, de caráter temporário, para redução do risco de disseminação do
CORANAVÍRUS, causador do COVID-19 na Secretaria Municipal de Assistência Social do
Município de Teixeira de Freitas, Bahia.
Neste sentido, durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as áreas essenciais
continuam a exercer suas atividades. A Assistência Social é uma das que integra este hall
de atividades. Com o objetivo de prevenir, e enfrentar à transmissão do Coronavírus
reforçamos que os nossos serviços não foram suspensos, sendo necessária uma
reorganização em sua oferta.
Sabendo que a política de Assistência Social é uma área estruturante para auxiliar no
atendimento e orientação a população, e compreendendo que a pandemia traz efeitos
sociais muito graves necessitamos continuar nossos atendimentos.
As situações de vulnerabilidade de cada família será avaliada e revista periodicamente,
tendo em vista a situação, evolução e agravamento social, para garantir que o nível de
proteção social adequado e para que seja garantida a todos que necessitarem, como
preconiza a Constituição no seu artigo 203, e garantir as seguranças de autonomia e
sobrevivência afiançadas pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
O objetivo deste Plano é detalhar as ações para 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, e será analisado e
deliberado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da
doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme
previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi
caracterizada pela OMS como uma pandemia.
Foram confirmados no mundo 4.088.848 casos de COVID-19 (82.591 novos em relação ao
dia anterior) e 283.153 mortes (4.261 novas em relação ao dia anterior) até 12 de maio de
2020.
Em 26 de fevereiro, o primeiro caso de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) foi
confirmado no Brasil, sendo também o primeiro caso da América Latina. Naquela ocasião,
havia possibilidade de identificação de casos individualmente e monitoramento dos contatos.
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Passados 95 dias desde a ativação da resposta do Governo Federal e 60 dias desde o
primeiro caso confirmado, o Brasil contabiliza 61.888 casos e 4.205 óbitos registrados.
Segundo a OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde), até 25 de abril de 2020, foram
registrados 1.094.828 casos nas Américas, sendo que 11% (120.713) estão na América do
Sul e 5,7% (61.888) no Brasil.
Considerando o cenário mundial do novo Coronavírus (COVID-19), cuja transmissão teve
início na China em 31 de dezembro de 2019, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia
iniciou o processo de articulação das ações de vigilância em saúde e organização da rede
de atenção desde janeiro de 2020, visando preparar resposta coordenada para
enfrentamento da possível ocorrência de casos na Bahia.
Na Bahia, o primeiro caso foi confirmado em 06/03/2020, nove dias após a confirmação do
primeiro caso do Brasil, que ocorreu em 26/02/2020. A partir de então, já foram confirmados
laboratorialmente 5.749 (27,72%) casos e pelo critério clínico-epidemiológico 455 (2,19%),
totalizando 6.204 (29,91%) casos, dentre o total de 20.743 notificados, com descarte de
10.864 (52,37%) casos por critério laboratorial. Permanecem em investigação
epidemiológica 3.675 (17,72%)
Os casos notificados obedecem às definições de caso suspeito, conforme orientações do
Ministério da Saúde, que foram sendo modificadas ao longo da evolução da epidemia e
conforme estágio de transmissão em cada território. Atualmente, a Bahia e todo o país já se
encontram no estágio de transmissão comunitária. Desse modo, a distribuição das
notificações por dia, apresentam crescimento importante a partir de 09/03/2020.
Até 12/05/2020, no Estado da Bahia, o coeficiente de incidência foi de 417,13/ 1.000.000
habitantes. Quanto ao sexo dos casos confirmados, 50,98% foram do sexo feminino. A faixa
etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 25,73% do total. O coeficiente
de incidência por 1.000.000 de habitantes foi maior na faixa etária de 80 e mais
(772,07/1.000.000 habitantes),
indicando que o risco de adoecer foi maior nesta faixa etária, seguida da faixa de 30 a 39
anos (695,69/1.000.000 habitantes). Ressalta-se que os coeficientes de incidência
passaram a ser calculados por 1.000.000 de habitantes, conforme padronização
recomendada pelo Ministério da Saúde, para possibilitar comparação com dados
internacionais dos dados.
Os casos confirmados ocorreram em 180 municípios do Estado, com maior proporção em
Salvador (71,84%). Destaca-se que há 22 casos confirmados de outros estados que foram
atendidos na Bahia. Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000
habitantes foram Ipiaú (2.485,12), Uruçuca (2.339,30), Ilhéus (1.805,00), Itabuna (1.655,54)
e Salvador (1.428,10).
Dos 6.204 casos confirmados, 1.644 já encontram-se recuperados e 4.335 casos
encontram-se ativos.
Até o momento, foram confirmados 225 óbitos em 38 municípios do Estado, sendo a
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letalidade de 3,62%. Dentre os óbitos, 59,11% ocorreram no sexo masculino. A mediana de
idade dos óbitos foi de 67 anos, variando de 07 dias a 97 anos. O percentual de pessoas
com comorbidade foi de 83,11%, com maior percentual de doenças cardíacas crônicas
(72,19%).
A Secretaria Estadual da Saúde ressalta que os números são dinâmicos e, na medida em
que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo
passíveis de reenquadramento na sua classificação.
No município de Teixeira de Freitas, em 12/05/2020, registrou 30 casos positivos para
COVID-19.
Em Teixeira de Freitas, os números atuais são de: 16 casos positivos analisados pelo
LACEN ou atestados por vínculo epidemiológico; 14 casos positivos em laboratório privado
(TR), totalizando 30 casos positivos. Destes, tem 23 casos positivos já recuperados, houve 2
casos que tiveram alta hospitalar, 117 casos descartados, 3 casos suspeitos aguardando o
resultado da análise pelo LACEN.
Considerando o total de casos positivos, em comparação aos já recuperados, afirma-se: há
em Teixeira de Freitas, nesta data, 7 casos ativos. Essas pessoas permanecem
monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da COVID-19.

OBJETIVO GERAL
Assegurar o funcionamento dos serviços e atividades essenciais do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS no município de Teixeira de Freitas – BA, visando evitar a
desproteção social das famílias e indivíduos em situação de risco e/ou vulnerabilidade
social, contaminadas ou não, de forma a reduzir os impactos gerados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Definir ações emergenciais de gestão e ofertas da Assistência Social diante da
pandemia;
Mitigar as consequências da pandemia para as populações mais vulneráveis;
Contribuir para a concretização da medida de isolamento social junto às famílias e
indivíduos em situação de risco e/ou vulnerabilidade social;
Intensificar a proteção social das famílias e indivíduos em situação de risco e/ou
vulnerabilidade social, contaminadas ou não;
Colaborar para garantir a execução do isolamento social das famílias e indivíduos em
situação de risco e/ou vulnerabilidade social;
Afiançar sobrevivência da população mais vulnerável, impedida de desenvolver suas
atividades laborais, estando contaminadas ou não;
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Garantir a cobertura de serviços, programas e projetos socioassistenciais;
Garantir informação à população usuária do SUAS;
Garantir a supervisão e a o apoio técnico integrado da implementação do Plano,
visando à efetividade e à sustentabilidade das ações;
Articular e integrar o Conselho Municipal de Assistência Social nas ações previstas no
Plano de Contingência;
Realizar o monitoramento das ações.

PÚBLICO ALVO
População em situação de vulnerabilidade e/ou risco social; pessoas em situação de rua;
população pobre e extremamente pobre; famílias que estão no aguardo para cadastramento
no Programa Bolsa Família; idosos (as) e outros grupos de risco integrantes de famílias
pobres e extremamente pobres que sofreram ou não o contágio pelo COVID-19.

AÇÕES E METAS
Garantir o atendimento às pessoas e famílias atingidas e coordenar as ações de proteção
socioassistencial assim como, garantir a continuidade do atendimento às pessoas e famílias
que já vinham sendo acompanhadas pelos serviços no município.

DETALHAMETO DAS AÇÕES E METAS
EIXO I – GESTÃO
META: Garantir Proteção social às famílias vulneráveis.
MONITORAMENTO: sistemático através de análises.
SEGURANÇAS A SEREM AFIANÇADAS: autonomia, sobrevivência e convívio.

Realizar reuniões com as coordenações e equipes de referência para manter a
organização do processo de trabalho;
Suspender os trabalhos em grupo e visitas domiciliares com exceção das famílias em
situação de vulnerabilidade com membros contaminados pelo COVID-19;
Revisar o planejamento orçamentário e financeiro com a perspectiva de considerar
investimentos em Benefícios Eventuais;
Garantir via Decreto que as medidas de proteção e prevenção ao COVID-19
contemplem os profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
instituindo modo de trabalho remoto (home office e vídeo conferência);
Elaborar em conjunto com a Assessoria de Comunicação do município estratégias
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para comunicação com os (as) usuários (as), pautando meios digitais a serem
utilizados;
Disponibilizar materiais de higiene e Equipamentos de Proteção Individual – EPI, para
profissionais do SUAS que estarão no contato direto com a população;

Articular com a Assessoria de Comunicação a realização de campanhas de
mobilização e conscientização através de cards e vídeos para as redes sociais,
spots de rádio e etc.;
Elaborar e garantir a publicação, bem como divulgação de comunicado oficial para a
população referente à redução da oferta dos serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais que geram aglomerações, utilizando redes sociais,
blogs, rádio e carro de som para divulgação;
Disponibilizar um (a) único (a) profissional que não esteja dentro do perfil de
classificação de risco para estabelecer contato com a população esclarecendo
dúvidas sobre o acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais, Cadastro Único e programas de transferência de renda;
Unificar ponto de atendimento e orientação referente ao Cadastro Único, Programa
Bolsa Família e os serviços socioassistenciais, como forma de manter o
referenciamento da Política de Assistência Social;
Criar, caso seja possível, grupos de WhatsApp, compostos por representantes dos
bairros, para estabelecer uma comunicação direta e efetiva sobre as tomadas de
decisão do poder público local com os (as) usuários (as);
Disponibilizar os contatos telefônicos e e-mails das coordenações e equipes técnicas
para garantir a fluidez do trabalho remoto;
Enviar ofício ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e Secretaria Nacional
de Assistência Social (SNAS) sobre as alterações na oferta dos serviços
socioassistenciais, para que o cofinanciamento não seja alterado;
Registrar em instrumento de planejamento e monitoramento a oferta diferenciada dos
serviços socioassistenciais, no sentido de alimentar os sistemas federais e estaduais;
Orientar as equipes de referência, através das Coordenações de Proteção Social
Básica e Especial sobre questões pertinentes ao fazer profissional, como: capacitação
virtual através de vídeos para os (as) trabalhadores (as) do SUAS sobre o tema,
orientações via grupos de whatsapp, e-mail, ferramenta local Dropbox, ou qualquer
outra, bem como a definição de metodologia para garantir a fluidez do trabalho
remoto/home office;
Remanejar temporariamente os trabalhadores, inclusive aqueles vinculados aos
serviços cujas atividades venham a ser temporariamente suspensas, visando suprir as
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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;
Solicitar à secretaria de saúde a inclusão dos trabalhadores da política de Assistência
Social no grupo prioritário da vacinação do H1N1.

EIXO II – CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
META: Cadastrar famílias e indivíduos no Cadastro Único e Programa Bolsa Família para
acesso aos programas sociais e de proteção social.
MONITORAMENTO: Deve ser diário, através dos dados colhidas pela Gestão com as
equipes, gerando informações gerais da situação atual do município.
SEGURANÇAS A SEREM AFIANÇADAS: Renda.

Ficam suspensos temporariamente os atendimentos presenciais do Programa Bolsa
Família, excetuando o usuário com benefício bloqueado e casos emergenciais;
Adquirir materiais ou equipamentos (EPI) adequados para proteger os (as)
colaboradores, realizar operações especiais de atendimento;
Adequar a estrutura de atendimento às famílias;
Instrumentalizar o atendimento remoto ao público do Cadastro Único e do PBF;
Manutenção dos Veículos;
Elaborar e garantir a publicação, bem como divulgação de comunicado oficial para a
população referente às orientações do Governo Federal.
EIXO III – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF
META: Acompanhar os indivíduos e famílias e garantir proteção social.
MONITORAMENTO: Deve ser diário, através da compilação dos dados colhidos pela
Gestão, a partir das informações disponibilizados pelas equipes das Unidades de
Atendimentos Socioassistenciais da Proteção Social Básica.
SEGURANÇAS A SEREM AFIANÇADAS: autonomia, sobrevivência e convívio.

Ficam suspensas as atividades coletivas e os grupos no âmbito do PAIF – Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família, eventos, entre outas atividades coletivas;
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Recomenda-se suspender visitas domiciliares. Caso elas sejam necessárias, estarão
restritas as situações de urgência de acordo com a avaliação da equipe, seguindo
todos os cuidados estabelecidos pelos órgãos de saúde;
Realizar triagem a partir dos prontuários, quais são as famílias em situações graves
ou urgentes, que também estejam em situação de insegurança alimentar ou em
situação de violência, para atendimento com agendamento prévio, evitando a
aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades;
Acompanhar remotamente os usuários do PAIF, por meio de ligação telefônica ou
aplicativos de mensagens – como WhatsApp, para realização de atividades que
possam apoiar famílias e indivíduos em situação de isolamento, levando-se em conta
os impactos do isolamento e a necessidade de organização de uma nova rotina de
vida;
Organizar relatórios semanais sobre demandas e tomadas de decisões;
Disponibilizar canais remotos de atendimento por meio de ligação telefônica ou
aplicativo de mensagens – como WhatsApp;
Divulgar informes e orientações das unidades, através das redes sociais (facebook e
instagram);
Orientar a população quanto à prevenção através da higiene das mãos e a utilização
do álcool 70%, bem como outras estratégias;
Encaminhar as famílias para serem inseridas em programas de transferência de renda
e benefícios adicionais, quando necessário;
EIXO III – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV
META: Acompanhar os indivíduos e famílias e garantir proteção social.
MONITORAMENTO: Deve ser diário, através da compilação dos dados colhidos pela
Gestão, a partir das informações disponibilizados pelas equipes das Unidades de
Atendimentos Socioassistenciais da Proteção Social Básica.
SEGURANÇAS A SEREM AFIANÇADAS: autonomia, sobrevivência e convívio.

Suspender as atividades que impliquem necessidade de deslocamento de pessoas
com mais de 60 (sessenta) anos, à exceção dos referentes ao acolhimento e visitação
domiciliar;
Suspender as atividades de todos os grupos;
Utilizar estratégias para comunicação com os (as) usuários quando possível, através
de mídias digitais e ligações telefônicas, afim de evitar ou minimizar uma ruptura de
vínculos, respeitando às especificidades de cada território;
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Organizar grupos de WhatsApp por grupo do SCFV para manter os usuários
informados;
Orientar os usuários quanto à prevenção através da higiene das mãos e a utilização
do álcool 70%, bem como outras estratégias, por meio de mídias digitais e ligações
telefônicas.

EIXO III – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BE
META: Acompanhar os indivíduos e famílias e garantir proteção social.
MONITORAMENTO: Deve ser diário, através da compilação dos dados colhidos pela
Gestão, a partir das informações disponibilizados pelas equipes das Unidades de
Atendimentos Socioassistenciais da Proteção Social Básica.
SEGURANÇAS A SEREM AFIANÇADAS: autonomia, sobrevivência e convívio.

Ampliar a cobertura para concessão de Benefícios Eventuais;
Viabilizar a concessão de Benefícios Eventuais para a população atingida
economicamente pela pandemia;
Proceder com os encaminhamentos necessários para subsidiar custos com os
possíveis sepultamentos;
Recomenda-se suspender visitas domiciliares. Caso elas sejam necessárias, estarão
restritas as situações de urgência de acordo com a avaliação da Técnica, seguindo
todos os cuidados estabelecidos pelos órgãos de saúde;
Realizar atendimentos de forma agendada e individualizada para evitar aglomerações.
EIXO IV – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
META: Garantir Proteção social às famílias vulneráveis.
MONITORAMENTO: Deve ser diário, através da compilação dos dados colhidos pela
Gestão, a partir das informações disponibilizados pelas equipes das Unidades de
Atendimentos Socioassistenciais da Proteção Social Especial de Média Complexidade.
SEGURANÇAS A SEREM AFIANÇADAS: sobrevivência, acolhida, convívio ou vivência
familiar, comunitária e social.

Assegurar a permanência ininterrupta de técnico de referência capacitado,
preferencialmente assistente social ou psicólogo nos equipamentos para atendimento
famílias e indivíduos que vivenciam situações de emergência e calamidade pública,
passam por circunstâncias de risco pessoal ou social em decorrência das violências
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e/ou violações de direitos geradas por essas situações;
Viabilizar a manutenção do funcionamento dos CREAS, sendo suspensas as
atividades de grupo/coletivas e abordagem social e/ou busca ativa, bem como visitas
domiciliares, podendo ser realizadas nos casos em que a equipe avaliem como
necessárias;
Realizar triagem a partir dos prontuários, para atendimento com agendamento prévio,
evitando a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção da unidade;
Acompanhar remotamente os usuários do PAEFI, por meio de ligação telefônica ou
aplicativos de mensagens – como WhatsApp, para realização de atividades que
possam apoiar famílias e indivíduos;
Organizar relatórios semanais sobre demandas e tomadas de decisões;
Disponibilizar canais remotos de atendimento por meio de ligação telefônica ou
aplicativo de mensagens – como WhatsApp;
Divulgar informes e orientações das unidades, através das redes sociais (facebook e
instagram);
Viabilizar a manutenção do funcionamento dos CENTRO POP, garantindo espaços de
higienização e alimentação, porém recomendamos a suspensão das atividades de
grupo/coletivas.

EIXO IV – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
META: Garantir Proteção social às famílias vulneráveis.
MONITORAMENTO: Deve ser diário, através da compilação dos dados colhidos pela
Gestão, a partir das informações disponibilizados pelas equipes das Unidades de
Atendimentos Socioassistenciais da Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
SEGURANÇAS A SEREM AFIANÇADAS: sobrevivência, acolhida, convívio ou vivência
familiar, comunitária e social.

Suspender ou limitar as visitas a uma vez a cada duas semanas, nos centros de
acolhimento de pessoas idosas;
Assegurar a permanência ininterrupta de técnico (a) de referência capacitado,
preferencialmente assistente social ou psicólogo (a) da rede socioassistencial, nos
abrigos;
Manter os familiares informados sobre o processo de acolhimentos dos usuários;
Identificar pessoas em situação de rua, se possível encaminhá-las aos pontos de
abrigamento, unidades de acolhimento institucional, e entrega de kits de higiene;
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Garantir a manutenção do funcionamento da Unidade de Acolhimento municipal,
independente do público atendido, com atenção redobrada para as Instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPI);
Limitar as visitas externas nas unidades de acolhimento, além de adotar os protocolos
de higiene dos profissionais e ambientes;
Transferir, em caso de suspeita ou confirmação de contaminação em serviços de alta
complexidade, o (a) acolhido (a) para quarto separado, sendo realizada a devida
articulação e informação a unidade de saúde para atendimento e isolamento
adequado;
Criar estratégias em casos de encaminhamentos para novos acolhimentos, para que
esta ação aconteça em espaços distintos e separados dos acolhidos já inseridos na
unidade ou em outras unidades de acolhimento criadas especificamente para este fim.
EIXO V – CRAM
META: Garantir Proteção social às mulheres vítimas de violência
MONITORAMENTO: Deve ser diário, através dos dados colhidas pela Gestão com a equipe,
gerando informações gerais da situação atual do município.
SEGURANÇAS A SEREM AFIANÇADAS: sobrevivência, acolhida, convívio ou vivência
familiar, comunitária e social.

Assegurar a permanência ininterrupta de técnico de referência capacitado, no
equipamento para atendimento às mulheres que vivenciam situações de emergência e
calamidade pública, que passam por circunstâncias de risco pessoal ou social em
decorrência das violências e/ou violações de direitos geradas por essas situações;
Assegurar o atendimento individualizado por meio de agendamento prévio;
Acompanhar remotamente as usuárias do CRAM, por meio de ligação telefônica ou
aplicativos de mensagens – como WhatsApp, para realização de atividades que
possam apoiá-las;
Organizar relatórios semanais sobre demandas e tomadas de decisões;
Disponibilizar canais remotos de atendimento por meio de ligação telefônica ou
aplicativo de mensagens – como WhatsApp;
Divulgar informes e orientações das unidades, através das redes sociais (facebook e
instagram);

EIXO VI – CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
META: Garantir o acompanhamento e monitoramento das ações da Política de Assistência
Social no município.
MONITORAMENTO: Através da compilação dos dados colhidos, a partir das informações
disponibilizadas pela Gestão da Política de Assistência Social, e do monitoramento da
execução das ações com os resultados alcançados com o público alvo dos serviços e
benefícios socioassistenciais.

Realizar reuniões por meio de videoconferência para aprovar as deliberações quando
necessário;
Aprovar deliberações por ad referendum quando não for possível a realização de
reuniões;
Registrar em ata reunião sobre o processo de reorganização da oferta dos serviços
socioassistenciais;
Apoiar a gestão no processo de monitoramento à oferta diferenciada dos serviços
socioassistenciais, por meio de instrumento de planejamento;
Enviar ofício ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e à Secretaria Nacional
de Assistência Social (SNAS) sobre as alterações na oferta dos serviços
socioassistenciais, a fim de que o cofinanciamento não seja alterado, observando os
serviços que contabilizam atendimento para ele;
Apreciar, acompanhar e fiscalizar a implementação das ações, os resultados e a
prestação de contas dos recursos repassados.
EIXO VI – CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO TUTELAR
META: Zelar para que as crianças e os adolescentes tenham acesso efetivo aos seus
direitos.
MONITORAMENTO: Através da fiscalização se a família, a comunidade, a sociedade em
geral e o Poder Público estão assegurando com absoluta prioridade a efetivação dos
direitos, cobrando de todos esses que cumpram com o Estatuto e com a Constituição
Federal.

Plantão de atendimento remoto via contato telefônico através de ligação ou
WhatsApp;
Informes nos órgãos vinculados a assistência social e nas redes sociais;
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Flexibilizar as visitas domiciliares, priorizando-se apenas para as situações graves
ou urgentes;
Assegurar ações voltadas para as situações de emergência envolvendo violência
ou outras violações de direitos de crianças e adolescente, em articulação como
Sistema de Garantia de Direitos, órgãos de segurança pública, poder judiciário,
Ministério Público e defensoria pública por meio de definição de fluxos ágeis e
encaminhamentos que possam ser acionados por meio remoto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As situações de emergência e calamidade do COVID-19, popularmente conhecido como
Coronavírus nos colocou diante de um grande desafio para as equipes socioassistenciais.
Tais ocorrências atingem de forma mais drástica os indivíduos e famílias em situação de
vulnerabilidade e risco social, pois as condições de renda, moradia, saneamento básico,
educação, saúde entre outras são agravadas diante de situações de emergência e
calamidade e, consequentemente, impactam diretamente na capacidade dessas famílias na
reorganização e reconstrução de seus projetos de vida.
Dessa forma, um dos aspectos fundamentais para o melhor enfrentamento dessas situações
é o planejamento dos riscos, por meio da elaboração e aplicação do Plano de
Contingenciamento contendo, as medidas de resposta emergencial diante da ocorrência de
situação de emergência.
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3 - RESOLUÇÃO 31.2020 CMAS - APROVAÇÃO DA SUSPENÇÃO TEMPORÁRIA DOS
ATENDIMENTOS PRESENCIAIS DOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em votação virtual, realizada no dia 08
de junho de 2020, no uso de suas competências e atribuições legais conferidas pela Lei nº
8.742 de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 12.435 de 6 de julho de 2011 – Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Lei Municipal Lei nº 1.019 de 29 de maio de
2018, que revoga as Leis 197/97 e 478/2009.

CONSIDERANDO o ofício 153 de 05 de junho de 2020 enviado ao CMAS pela Secretaria
Municipal de Assistência Social solicitando a suspensão temporária dos atendimentos
presenciais dos equipamentos da política de Assistência Social do Município de Teixeira de
Freitas em virtude ao grande aumento de casos de pessoas contaminadas pelo coronavirus
– COVID-19 no município.
CONSIDERANDO as discussões e apreciações sobre a matéria,
RESOLVE:
Art.1° Após análise e deliberação da Plenária foi concedido parecer favorável a suspensão
dos atendimentos presenciais dos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência
Social do Município de Teixeira de Freitas;
Art.2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do
Município.

Publique-se, registre-se, cumpra-se;
Teixeira de Freitas – BA, 09 de junho de 2020.

Kacyana Faria Capucho Aramuni Gonçalves
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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4 - RESOLUÇÃO 32.2020 CMAS - INSTITUI E REGULAMENTA MODALIDADE DE
REUNIÕES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O USO DE TECNOLOGIA
POR VIDEOCONFERÊNCIA DE MANEIRA A GARANTIR A CONTINUIDADE DAS
ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO DURANTE PANDEMIA - COVID
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no uso de suas competências e
atribuições legais conferidas pela Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei
nº 12.435 de 6 de julho de 2011 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Lei
Municipal Lei nº 1.019 de 29 de maio de 2018, que revoga as Leis 197/97 e 478/2009.

CONSIDERANDO a atual situação de saúde pública - epidemia ocasionada pelo Novo
Coronavírus (COVID-19), classificado pela Organização Mundial de Saúde – OMS com alto
perfil de contaminação e multiplicação;
CONSIDERANDO as determinações e orientações governamentais de distanciamento
social como medida de
prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID19);
CONSIDERANDO que a Assistência Social é legalmente reconhecida como serviço público
essencial à população em estado de vulnerabilidade, nos termos do inciso II, do art. 3º do
Decreto nº 10.282/2020.
CONSIDERANDO a Portaria nº 54, de 1º abril de 2020, do Ministério da Cidadania, que
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
trabalhadores do SUAS.
CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). Considerando o Informe nº
1, da Frente Nacional em Defesa do SUAS.
CONSIDERANDO a necessidade de deliberação do CMAS para a regular prestação de
serviços municipais, em especial relacionados à assistência social,

RESOLVE:
Art.1° As reuniões ordinárias e extraordinárias poderão ser feitas em Ambiente Virtual, a
partir de decisão da plenária.
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Art. 2º A operacionalização do ambiente virtual será efetuada pela secretária do CMAS.
Art. 3º As deliberações ocorridas no ambiente virtual deverão se tornar públicos pelos
mecanismos oficiais de informação virtual do município.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, tendo sua vigência
limitada ao período de medidas restritivas decorrentes da pandemia do Coronavírus
(COVID-19).

Publique-se, registre-se, cumpra-se;
Teixeira de Freitas – BA, 16 de junho de 2020.

Kacyana Faria Capucho Aramuni Gonçalves
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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