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1. APRESENTAÇÃO 

 

 O Plano de Contingência da política municipal de Assistência Social para atuação na 

situação de emergência em saúde pública da doença COVID – 19 foi construído pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social em conjunto com o Comitê de Crise da Assistência Social e 

aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, através da Resolução n° 04, de 

18/06/2020. 

 Trata-se de um instrumento de planejamento que toma como base as orientações da 

Secretaria Nacional de Assistência Social, Ministério da Cidadania, outros documentos emitidos 

pelo governo federal, diretrizes do Governo do Estado do Paraná bem como deste município. 

 Refere-se ao conjunto de ações que serão realizadas pela Assistência Social de Piên, em 

todos os níveis de complexidade, a fim de garantir os mínimos necessários aos usuários desta 

política. 

 A vigência deste plano contemplará o período da pandemia de COVID-19, conforme a 

Organização Mundial de Saúde. 

 A situação de emergência em todo território paranaense foi decretada pelo Governo do 

Estado através do Decreto n° 4298, de 19 de março de 2020. 

 As normativas para o enfrentamento da pandemia de COVID – 19, a nível municipal, foram 

regulamentadas pelos decretos de n° 32/2020, 35/2020, 39/2020, 40/2020, 41/2020, 43/2020, 

47/2020 e 58/2020. 

 

2. COMITÊ DE CRISE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

 

 O Comitê de Crise da Assistência Social foi criado na data de 18/06/2020 e tem como 

objetivo aperfeiçoar e atualizar o referido plano, através de reuniões regulares, as quais podem 

ocorrer, inclusive, de maneira virtual. 

 São representantes deste comitê: 

• Carla de Fátima Rudnick Mendes, gestora municipal da Assistência Social; 
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•  

 

 

 

• Scheila Fuerst Schroth, representante do Órgão Gestor, Programa Bolsa Família e 

Cadastro Único; 

• Maria José do Nascimento Côrrea, representante da Proteção Social Básica; 

• Tatiane Andreza Katzer, representante da Proteção Social Especial; 

• Luz Marina Nader, representante do Conselho Municipal de Assistência Social; 

  Este comitê atua de maneira integrada e articulada com o Comitê Municipal de 

Contingenciamento para Enfrentamento do Coronavírus. 

 

3. OBJETIVO GERAL: 

 

 Reorganizar a oferta de serviços, programas e benefícios socioassistenciais com vistas a 

reduzir a transmissão local do Coronavírus, mas também evitar a desproteção dos usuários do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Integrar o Comitê Municipal de Contingenciamento para Enfrentamento do Coronavírus; 

• Articular e integrar as três esferas de gestão da Política de Assistência Social; 

• Atuar de forma articulada com as demais políticas públicas; 

• Garantir a cobertura de serviços, programas e benefícios socioassistenciais no âmbito 

municipal; 

• Remanejar profissionais, se preciso for; 

• Garantir informação à população usuária do SUAS; 

• Realizar o monitoramento das ações deste plano. 

 

5. ORÇAMENTO: 

 

• Manter serviços, programas e benefícios socioassistenciais com recurso do cofinanciamento 

federal e estadual; 

• Tentar a busca de recursos do Estado e União para além dos repassados Fundo a Fundo; 

• Participar nas lutas dos movimentos para fortalecimento e ampliação do financiamento da 

Assistência Social. 
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6. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

 

 Este plano de contingência será executado  durante todo o período da pandemia de COVID 

– 19. 

 

7. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 

 O monitoramento e a avaliação deste plano será feito pela gestora municipal da assistência 

social e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

 A avaliação deverá ser constante e permitirá adequações, a qualquer momento, durante 

todo o período de execução. 

 O Comitê Municipal de Contingenciamento para Enfrentamento do Coronavírus realizará o 

acompanhamento do referido instrumento. 

 

8. ESTRATÉGIAS/AÇÕES: 

 

8.1 Órgão Gestor: 

 

• Garantir via Decreto Municipal que as medidas de proteção e prevenção ao COVID -19 

contemplem os profissionais do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 

• Regime de revezamento entre os profissionais do SUAS, com determinação do chefe 

superior, para evitar concentração e proximidade de pessoas no ambiente do trabalho; 

• Distribuição de equipamentos de proteção individual – EPI aos profissionais do SUAS, a fim 

de promover a segurança dos mesmos; 

• Afastamento ou colocação em teletrabalho os profissionais que compõe os grupos de risco; 

• Divulgação de informações sobre cuidados e prevenção de COVID – 19 através das redes 

sociais, rádio e jornais de circulação em parceria com o Comitê Municipal de Contingenciamento 

para Enfrentamento do Coronavírus; 

• Informar a população sobre a reorganização dos trabalhos socioassistenciais; 

• No caso da indispensabilidade de atendimentos ou reuniões físicas e presenciais, que 

ocorram e ambientes amplos, arejados e constantemente limpos, atentando sempre, para a 

garantia do sigilo e privacidade do atendido; 
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• Disponibilizar os contatos telefônicos e e-mails dos responsáveis pelos serviços para que o 

usuário possa manter contato sempre que necessário. 

 

8.2 Funcionamento dos Serviços e Programas - Proteção Social Básica e Proteção 

Social Especial de Média e Alta Complexidade: 

 

 Os serviços e programas socioassistenciais serão ofertados àqueles que necessitarem, 

considerando as medidas e condições de segurança preconizadas pelas autoridades sanitárias, 

tanto para os usuários quanto para os profissionais do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

 Adotar-se-ão para prevenção e redução do risco de transmissão de COVID -19, bem como 

para garantir os serviços e programas da assistência social, as seguintes medidas: 

• Regime de revezamento entre os profissionais do SUAS, para evitar concentração e 

proximidade de pessoas no ambiente do trabalho; 

• Distribuição de equipamentos de proteção individual – EPI aos profissionais do SUAS, a fim 

de promover a segurança dos mesmos; 

• Afastamento ou colocação em teletrabalho os profissionais que compõe os grupos de risco; 

• Suspender, por tempo indeterminado, eventos, encontros, cursos de formação, oficinas, 

entre outras atividades coletivas, tanto na proteção social básica quanto na proteção social 

especial média e alta complexidade, com vistas a evitar a aglomeração de pessoas; 

• Suspender, no Programa Família Acolhedora, as visitas físicas ou presenciais da família de 

origem para as crianças/adolescentes acolhidos; 

• Manter os familiares informados sobre o processo de acolhimento familiar de crianças e 

adolescentes; 

• Realizar visitas de acompanhamento no serviço de acolhimento familiar apenas para as 

famílias acolhedoras que estão acolhendo crianças e/ou adolescentes apenas quando o contado 

virtual não for suficiente. Com as demais famílias inscritas no programa, o contato deve ser virtual; 

• Realizar as visitas de acompanhamento para as famílias de origem de crianças e 

adolescentes, durante ou no pós acolhimento, apenas quando o contato virtual for insuficiente ou 

ineficaz; 

• Organizar a oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais 

preferencialmente por agendamento remoto, priorizando os atendimentos individualizados graves 
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 ou urgentes, evitando-se a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção das 

unidades; 

• Divulgação de informações sobre cuidados e prevenção de COVID – 19 através das redes 

sociais, rádio e jornais de circulação; 

• No caso da indispensabilidade de atendimentos ou reuniões físicas e presenciais, que 

ocorram e ambientes amplos, arejados e constantemente limpos, atentando sempre, para a 

garantia do sigilo e privacidade do atendido; 

• Desenvolvimento de kits contendo sabonete, álcool gel e máscaras para os usuários da 

proteção social básica e especial; 

• Oferta de abrigo temporário para pessoas em situação de rua, concessão de alimentos 

(cestas básicas, sopa e pão caseiro), itens de higiene, roupas adequadas para o frio e cobertores. 

 

8.3 Benefícios Eventuais: 

 

 A pandemia de COVID – 19 provocará impactos na renda e condições de sobrevivência da 

população como um todo, visto que muitos indivíduos trabalham de maneira informal, autônoma 

ou poderão, em decorrência dela, ficar desempregados. 

 Os Benefícios Eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e, no 

município de Piên – PR, são previstos na Lei 13.337/2018 e no Decreto n° 072/2018. 

 Os benefícios eventuais de assistência social são provisões suplementares e provisórias 

prestadas aos indivíduos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de 

vulnerabilidade temporária, desastre ou calamidade pública. 

 Os referidos benefícios continuarão sendo ofertados no CRAS de Piên ou nas dependências 

da Secretaria Municipal de Assistência Social, seguindo os critérios e prazos estabelecidos no 

Decreto n° 72/2018, mas sem a necessidade de instrumental privativo de uma profissão, como o 

parecer social, para justificar a concessão destes benefícios. 

 

8.4. Programa Bolsa Família e Cadastro Único: 

 

 O setor de Cadastro Único continuará funcionando uma vez por semana, toda quinta-feira, 

apenas através de contato telefônico ou via whatsapp pelo número (41) 9 9632 – 9002. 
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O Ministério da Cidadania adotou medidas especiais, por meio da publicação da Portaria nº 335, de 

20 de março de 2020, para a gestão do Programa Bolsa Família, Cadastro Único e do BPC e as 

ações especiais preveem suspensão por 120 dias da averiguação cadastral 2020, dos efeitos 

decorrentes do descumprimento de condicionalidades e da ação de não localizados na educação, 

além do adiamento do prazo para cadastramento de beneficiários do BPC. 

 O município de Piên – PR cumpre com as normativas acima mencionadas. 

 

8.5 Benefício de Prestação Continuada – BPC: 

 

 Trata-se de benefício assistencial de âmbito federal, o qual fica adiado por 120 (cento e 

vinte) dias o cronograma de bloqueio e suspensão do BPC para aqueles beneficiários que não 

realizaram a inscrição no Cadastro Único, conforme  estabelecido na  Portaria MC nº 631/2019 e 

Instrução Operacional Conjunta SNAS/SAGI n° 1/2019, de 27 de maio de 2019. 

Essa medida visa a preservar pessoas idosas e com deficiência, diante o avanço do Coronavírus. 

 

8.6 Auxílio Emergencial do Governo Federal: 

 

 O Auxílio Emergencial é um benefício destinado aos trabalhadores informais, 

microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo 

fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do 

coronavírus – COVID 19. 

 O órgão gestor da política municipal de assistência social disponibilizou duas profissionais 

que orientam a população sobre como proceder para ter acesso ao benefício. 

 O atendimento ocorre de maneira presencial, todavia, seguindo as normas de segurança 

recomendadas pelas autoridades sanitárias, ou seja, uso indispensável de máscara, álcool gel, 

ambiente arejado e constantemente limpo. 

 

8.7 Política de Comunicação da Assistência Social: 

 

 Para sensibilizar e conscientizar a população sobre o Corona Vírus - COVID – 19, a 

assistência social firmou parceria com o Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID – 19, o qual 

é responsável pela divulgação de informações. 
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Os boletins informativos, vídeos e entrevistas com o Secretário Municipal de Saúde são 

disseminadas nos jornais de circulação, rádio e redes sociais. 

 A distribuição de panfletos e fixação de faixas em pontos estratégicos do município também 

tem sido feitas. 

 

8.8 Educação Permanente: 

  

• Informar profissionais sobre o COVID – 19 com o auxílio dos trabalhadores da política 

municipal de saúde; 

• Indicar cursos virtuais que podem ser realizados pelos trabalhadores do SUAS. 

 

8.9 Controle Social: 

 

• É de responsabilidade do Conselho Municipal de Assistência Social aprovar e fiscalizar o 

Plano de Contingência da Assistência Social. 

 

9. CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS BENS: 

 

 Parceria com supermercados e a comunidade em geral para campanhas de arrecadação de 

alimentos e outros bens que as situações de vulnerabilidade e/ou risco social demandarem. 

 Ações organizadas: 

• Campanha Máscara Solidária, a qual consiste na troca de um quilo de alimento por duas 

máscaras. Locais de troca: supermercado Assis (Centro), Supermercado Marilice (Trigolândia) e 

Supermercado Nossa Senhora Aparecida (Avencal). 

  


