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1. INTRODUÇÃO

O Plano de Contingência é um instrumento de planejamento preventivo como uma
alternativa para a organização/reorganização da oferta dos serviços socioassistenciais
em tempos de adversidade, como os que comprometem o fluxo normal de atividades.

Seu objetivo é promover a organização de procedimentos alternativos para a
condução de ações durante um evento indesejado, de forma que este afete o menos
possível o funcionamento normal dos serviços públicos.

O Plano de Contingência da Política de Assistência Social para atuação na
situação de emergência em saúde pública da doença COVID – 19, que ora
apresentamos foi elaborado pelas Coordenações e Equipes de Referência da Secretaria
Municipal de Assistência Social, Esporte e Lazer juntamente com a Consultoria e
Assessoria dessa Secretaria.

Este Plano de Contingência observa todas as orientações dos Decretos do Estado
da Bahia e do Município, além das orientações nacionais em especial as emitidas pelo
Ministério da Cidadania quanto à regulação e oferta dos serviços, programas, projetos
e benefícios.

O Plano de Contingência da Política de Assistência Social para atuação na
situação de para emergência em saúde pública da doença COVID – 19 é o
documento de referência da Política de Assistência Social em Araci, norteador das
ações durante os meses de abril à julho de 2020. Ressalta-se que o plano será
periodicamente monitorado e alterado conforme situação de saúde pública local.
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2. CARACTERÍSTICAS GERAIS SOBRE A INFECÇÃO HUMANA POR COVID-19

O Novo Coronavírus foi identificado como a causa do surto de doença respiratória
detectado pela primeira vez em Wuhan, China. No início, muitos dos pacientes do surto
na China, teriam algum vínculo com um grande mercado de frutos do mar e animais,
sugerindo a disseminação de animais para pessoas. No entanto, um número crescente
de pacientes não teve exposição ao mercado de animais, indicando a ocorrência de
disseminação de pessoa para pessoa.

As infecções por coronavírus geralmente causam doenças respiratórias leves a
moderadas, semelhantes a um resfriado comum, podendo evoluir ao óbito em alguns
casos. Alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto importante em
termos de saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV),
identificada em 2002 e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV),
identificada em 2012.

Os sintomas mais comuns dessas infecções podem incluir sintomas respiratórios
(tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros) e febre (a
febre pode não estar presente em alguns pacientes, como crianças, idosos,
imunossuprimidos ou que fizeram uso de medicamentos para diminuir a febre). Alguns
casos de infecções pelo 2019- nCoV apresentam sintomas gastrointestinais.

O 2019-nCoV se dissemina através de gotículas respiratórias quando os
pacientes tossem, falam alto ou espirram. O contato próximo também é uma fonte de
transmissão (por exemplo, contato com a conjuntiva da boca, nariz ou olhos através da
mão contaminada). Ainda não foi estabelecido se a transmissão pode ocorrer através
da mãe-bebê verticalmente ou através do leite materno.

Sobre a imunidade não se sabe se a infecção em humanos que não evoluíram
para o óbito irá gerar imunidade contra novas infecções e se essa imunidade é
duradoura por toda a vida. O que sabemos é que a projeção em relação aos números
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de casos está intimamente ligada à transmissibilidade e suscetibilidade. Ainda não
existe vacina para prevenir a infecção por 2019-nCoV.

As medidas de prevenção e controle de infecção pelo 2019-nCoV devem ser
implementadas pelos profissionais que atuam na Assistência Social para evitar ou
reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência
realizada. Essas orientações são baseadas nas informações atualmente disponíveis
sobre o 2019-nCoV e podem ser refinadas e atualizadas à medida que mais
informações estiverem disponíveis, já que se trata de um microrganismo novo no
mundo e, portanto, com poucas evidências sobre ele.
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3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO

Araci foi fundada por José Ferreira de Carvalho, em 1812, e era conhecida como
a cidade do Raso, antes da emancipação pertenceu a cidade de Serrinha. Araci fica a
aproximadamente 210 quilômetros de Salvador na BR 116.

Cidade Mãe do Dia, Araci, localizada na região Sisaleira, tem uma área de
1.556,141 km², e faz divisa com os municípios de Santaluz, Tucano, Biritinga,
Teofilândia e Barrocas, seu clima é predominante quente durante boa parte do ano.

Mapa dos municípios da região sisaleira.
Disponível em Google, 07 de jun de 2014.

Araci é a quadragésima primeira cidade baiana em números de habitantes, sua
população estimada em 55.935 habitantes, conforme censo feito pelo IBGE no ano
de 2017. A densidade demográfica apresentada no último Censo foi de 36,4 hab/km².

No território do município de Araci existem os distritos de Várzea da Pedra,Pedra
Alta, João Vieira, Tapuio e Barreira. E os povoados de Campo Grande, Lagoa do Boi,
Lagoa do Curral, Lajinha, Lameiro, Retirada, Rufino, Ribeira I, Ribeira II, Duas Estradas,
Mandacaru, Angico, Balaio, Barbosa, Barreiro Preto, Barreiro Branco, Bela Vista, Bento,
Bomba, Caldeirão, Caldeirão Novo, Campo do Eloi, Poço Grande, Sapé, Olho D’água
Seco, Pedra do Serrote, Perpétua, Queimada do Borges, Rejeito, Povoado de Sem
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Freio, Tanque Cavado, Tinguí, Umburaninha, Terra Dura, Queimadinha, Queimada
Redonda, entre outros.

Além do campo da pecuária, é presente no município também as principais
culturas de agricultura, que são: mandioca, sisal, melancia e o milho.

Em Araci, a população conta com o apoio do poder público através dos serviços
ofertados pelos órgãos governamentais, a saber:
x

Secretaria Municipal de Administração

x

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

x

Secretaria Municipal de Assistência Social, Esporte e Lazer

x

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

x

Secretaria Municipal de Educação

x

Secretaria Municipal de Fazenda

x

Secretaria Municipal de Infraestrutura

x

Secretaria Municipal de Saúde
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4. OBJETIVO GERAL
Afiançar a proteção social das famílias e indivíduos em situação de risco e/ou
vulnerabilidade social, contaminadas ou não, no município de Araci, o qual encontra-se
em situação de emergência e calamidade pública, de forma a reduzir os impactos
gerados.

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
x Definir ações emergenciais de gestão e ofertas da Assistência Social diante da
pandemia;
x Intensificar o uso dos meios de comunicação (carro de som, ligações telefônicas,
chamadas por vídeo, mensagens por WhatsApp e outros) para garantir o direito a
informações, atendimento e acompanhamento;
x Sensibilizar às famílias usuárias da Política de Assistência Social quanto a
adoção do Isolamento Social;
x Mitigar as consequências da pandemia para as populações mais vulneráveis;
x Ampliar a concessão de benefícios eventuais garantindo a sobrevivência da
população mais vulnerável, impedida de desenvolver suas atividades laborais, estando
contaminadas ou não.

5. PÚBLICO ALVO

Cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos,
tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade,
pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos
étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela
pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas;
diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção
precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e
alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e
social.
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6. PERÍODO DE EXECUÇÃO
O plano será executado enquanto o quadro de pandemia/adversidade estiver
instalado e reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. O plano deve ser avaliado
e readequado com frequência, além de ser desenvolvido de maneira integrada e
permanente por todos os atores envolvidos.

7. DIAGNÓSTICO SOCIOFAMILIAR DOS ACOMPANHAMENTOS NOS SERVIÇOS
SOCIOASSISTENCIAIS DAS PROTEÇÕES BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE
7.1. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

A Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir situações de risco por meio
do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou
nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos
- relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou
por deficiências, dentre outras).

A Proteção Social Básica tem como porta de entrada do Sistema Único da
Assistência Social os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, que tratase de uma unidade pública municipal, integrante do SUAS, destinado à prestação de
serviços socioassistenciais de proteção social básica às famílias e indivíduos, e à
articulação destes serviços no seu território de abrangência, e uma atuação intersetorial
na perspectiva de potencializar a proteção social.

O município de Araci possui dois CRAS em funcionamento, sendo o CRAS
“ARACI” localizada na Rua Barão de Jeremoabo – Centro e o CRAS “Maria Madalena”
localizado à Travessa João Lisboa Oliveira, nº 12, Bairro do Regalinho.
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O diagnóstico em tela, baseou-se nos dados de acompanhamento das novas
famílias que ingressaram no atendimento dos CRAS Maria Madalena e CRAS Araci no
período de janeiro a novembro de 2019.
Foram inseridos para acompanhamentos nos CRAS o total de 576, sendo 359
CRAS Araci e 217 CRAS Maria Madalena.
Gráfico 1- Total de Novos Acompanhamentos

500

359
217

0
CRAS M. Madalena

CRAS Araci

Fonte: Vigilância Socioassistencial

Das novas famílias acompanhadas pelos CRAS ARACI e CRAS Maria Madalena,
destas: 290 pessoas residem na Zona Urbana e 288 residem na Zona Rural
Gráfico 2 - Georreferenciamento
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Fonte: Vigilância socioassistencial

Das Novas Famílias em acompanhamento no período 413 declarou escolaridade
de Ensino Fundamental, 85 Ensino Médio, 75 não escolarizado e 08 ensinos superior.
Gráfico 3– Escolaridade
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Fonte: Vigilância Socioassistencial
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Gráfico 4 – Renda do Responsável Familiar
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Fonte: Vigilância socioassistencial

No que tange à Renda dos Responsáveis Familiar, dos novos casos em
acompanhamentos, temos: 288 pessoas recebem até ½ SM, 202 pessoas recebem de
½ SM até 1 S M, 87 pessoas recebem 1 Salário Mínimo, 0 pessoas recebem de 1 SM
1 ½ SM e 0 pessoas recebem acima 1 ½.
Gráfico 5– Ocupação do responsável Familiar
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Fonte: Vigilância socioassistencial

Dos 578 responsáveis familiar, 90 são aposentados, 238 desempregados, 7
tinham emprego formal, 219 trabalho informal e 24 não declararam.
Gráfico 6– Moradia
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Das novas famílias acompanhadas nos CRAS, 385 tem residência própria, 111
cedidas, 73 a residência é alugada e 9 outras situações.
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Gráfico 7– Gênero
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Fonte: Vigilância socioassistencial

Na perspectiva de gênero, dos novos acompanhamentos 461 foram do sexo
feminino e 111 do sexo masculino.
Gráfico 8– Ciclo de Vida
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Fonte: Vigilância Socioassistencial

O ciclo de vida dos membros das famílias em acompanhamento, temos: 184
pessoas de 0 a 12 anos, 148 de 13 a 17anos, 233 de 18 a 29 anos, 323 de 30 a 59
anos e 85 acima de 60 anos.
Do total de famílias inseridas no acompanhamento, estas declararam ser
beneficiárias de algum tipo de benefício. 305 recebem Programa Bolsa Família, 91
Benefício de Prestação Continuada, 40 declarou receber Benefícios Eventuais e 142
não recebe nenhum benefício socioassistencial.
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Fonte: Vigilância Socioassistencial
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As questões sociais que demandaram atendimento foram:
Gráfico 9– Tipo de atendimento
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Fonte: Vigilância Socioassistencial

7.2. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
A Proteção Especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada a
famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por
ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de
substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua,
situação trabalho infantil, entre outras.

São situações que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas
soluções protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos
que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.

Em 2019, no período de janeiro a outubro foram registrados no CREAS o total de
1.067 Atendimentos e 95 novos acompanhamentos.
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Gráfico 1- Total de atendimentos e Novos Acompanhamentos
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Fonte: Vigilância Socioassistencial

Gráfico 2 - Georreferenciamento
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Fonte: Vigilância socioassistencial

Das famílias acompanhadas pelo CREAS em 2019, sendo que dos 95 novos
acompanhamentos 60 pessoas residem na Zona Urbana e 35 residem na Zona Rural
Gráfico 3– Escolaridade
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Das novas famílias em acompanhamento no período, 26 responsável familiar não
é escolarizado, 05 educações Infantil, 22 Ensino Fundamental I, 27 Ensino
Fundamental II, 06 Ensino Médio, e 09 não informaram.
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Gráfico 4 – Renda do Responsável Familiar
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0
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Fonte: Vigilância socioassistencial

No que tange à Renda dos Responsáveis Familiar, dos novos casos em
acompanhamentos, temos: 28 de até ½ SM, 24 de ½ SM até 1 S M, 21 de 1 Salário
Mínimo, 1 de 1 SM até 1 ½ S M, 1 acima 1 ½ e 20 pessoas não souberam informar.
Gráfico 5– Ocupação do responsável Familiar
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Desempregado
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Fonte: Vigilância Socioassistencial

Dos 95 responsáveis familiar, 06 declararam que tem trabalho formal, 39 informal,
19 desempregados e 31 não informaram.
Gráfico 6 – Moradia
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Das novas famílias atendidas no CREAS, 66 tem residência própria, 13 cedida, 7
a residência é alugada e 8 outras situações.
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Gráfico 7 – Gênero
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Fonte: Vigilância Socioassistencial

Na perspectiva de gênero, dos novos acompanhamentos, 73 foram do sexo
feminino e 22 do sexo masculino.
Gráfico 8 – Ciclo de Vida
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Fonte: Vigilância socioassistencial

O ciclo de vida do membro da família em acompanhamento, temos: 6 pessoas
de 0 a 12 anos, 17 de 13 a 17 anos, 32 de 18 a 59 anos e 31 acima de 60 anos.

Das 95 famílias que foram inseridas no acompanhamento no CREAS declararam
ser beneficiárias de algum tipo de benefício: 44 recebem Programa Bolsa Família, 17
Benefício de Prestação Continuada, 15 aposentados e 4 declarou receber Benefícios
Eventuais.
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Fonte: Vigilância socioassistencial
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As questões sociais que demandaram atendimento no equipamento
socioassistencial.
Gráfico – Tipo de atendimento
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Fonte: Vigilância Socioassistencial

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
Gráfico 1- Georreferenciamento do grupo em situação de Rua
2,5
2
2
1,5
1
1
0,5
0
Zona Urbana

Zona Rural

Fonte: Vigilância socioassistencial

Foram identificados no CADÚNICO 03 pessoas que estão em situação de Rua e
se enquadra em grupos de risco. Destas 1 reside na zona urbana e 2 na zona rural.
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Gráfico 2– sexo do grupo em situação de Rua
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Fonte: Vigilância socioassistencial

Do grupo em situação de risco, devido a situação de rua, temos 1 pessoa do sexo
feminino e 2 do sexo masculino.

7.3 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
A Proteção Social Especial de Alta Complexidade tem como o objetivo ofertar
serviços especializados, em diferentes modalidades e equipamentos, com vistas a
afiançar segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias afastados temporariamente
do núcleo familiar e/ou comunitários de origem. Para a sua oferta, deve-se assegurar
proteção integral aos sujeitos atendidos, garantindo atendimento personalizado e em
pequenos grupos, com respeito às diversidades (ciclos de vida, arranjos familiares,
raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual). Tais serviços devem primar pela
preservação, fortalecimento ou resgate da convivência familiar e comunitária - ou
construção de novas referências, quando for o caso - adotando, para tanto,
metodologias de atendimento e acompanhamento condizente com esta finalidade.
O Munícipio de Araci, oferta o serviço na modalidade de Serviço de Acolhimento
para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos.

No ano de 2019, foram abrigados 8 crianças e adolescentes, encaminhadas para
o serviço de acolhimento governamental pelo Conselho Tutelar e pala Vara da Infância
e Adolescência.
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Gráfico 1– Gênero das crianças e adolescentes abrigadas
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Fonte: Vigilância socioassistencial

Os principais motivos de violações de direitos que gerou a necessidade de
acolhimento institucionais foram.
Gráfico 2 – Motivos do acolhimento
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Fonte: Vigilância Socioassistencial

Gráfico 3 – Faixa etária dos Acolhidos
8

7

7
6
5
4
3
2

1

1
0
0 a 11

12 a 14

A faixa etária das crianças e adolescentes que foram institucionalizados no ano
de 2019, ocorreram ente 0 a 13 anos.
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8. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

GESTÃO
META: Garantir Proteção social às famílias vulneráveis.
VIGÊNCIA: Conforme decreto referente à situação de emergência e calamidade
pública.
ORÇAMENTO: Recursos provenientes da União, referente ao Bloco do Indice de
Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS, Estado e Município
MONITORAMENTO: sistemático através de boletins e análises.
SEGURANÇAS A SEREM AFIANÇADAS: autonomia, sobrevivência e convívio.
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GESTÃO DO SUAS:

O QUE FAZER
Realizar reuniões com
coordenações e equipes
referência do SUAS

PARA QUE

COMO

RECURSOS

Humanos
as Elaborar o Planejamento com Por meio de plataformas digitais
de novas estratégias de ação, ou presencialmente, adotando as Materiais:
mantendo a organização do medidas de segurança
-Telefone
processo de trabalho
-Computador
-Internet
- EPI

Adotar
medidas
para
o
enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância
internacional
decorrente
do
Coronavírus,
COVID-19,
no
âmbito do sistema único de
assistência social - SUAS de
Araci-Bahia

Formalizar o funcionamento dos Publicar
portarias
conforme Humanos
equipamentos do SUAS e os necessidade da conjuntura
cuidados
para
com
os
Materiais:
trabalhadores e usuários.
-Telefone
-Computador
-Internet
- EPI

Realizar
o
Planejamento Priorizar ações e aquisições
Orçamentário e Financeiro
mais urgentes, a exemplo do
Benefício Eventual Alimentação
e higiene doméstica.

Humanos
Solicitar relatório financeiro e
administrativo e reunir com o Materiais:
departamento
financeiro
e -Telefone
-Computador
administrativo.
-Internet
- EPI

Assegurar ampla divulgação à Garantir
direitos Por meios de comunicação Humanos
população de informações sobre socioassistenciais à população acessíveis que alcancem inclusive
o funcionamento das unidades e vulnerável
as pessoas com deficiência
Matariais:

AVALIAÇÃO
Através
da
individualizada ao
reunião

escuta
final da

Dar-se-á via telefone com as
coordenações
dos
equipamentos do SUAS, para
saber sobre o andamento dos
serviços, a partir das novas
orientações.

Acontecerá periodicamente
em
conjunto
com
as
coordenações, para identificar
as resolutividades e prioridades.

Número de informes elaborados
e formas de transmissão
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dos serviços socioassistenciais,
horários de atendimento e
contatos para informações e
agendamentos, quando for o
caso.

- EPI
- computador
- Internet

Afastar ou colocar em trabalho
remoto os trabalhadores que
fazem parte dos grupos de risco,
conforme definição do Ministério
da Saúde

Assegurar sua proteção e Por meio de ato formal.
prevenção
da
transmissibilidade
do
Coronavírus, em caso de
contágio.

Humanos

Definir regras e procedimentos
para viabilizar o remanejamento
temporário de trabalhadores,
inclusive aqueles vinculados aos
serviços cujas atividades venham
a
ser
temporariamente
suspensas.

Suprir as necessidades de Por meio de ato formal.
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

Humanos

Disseminar orientações quanto Prevenção da saúde dos Por meio de Comunicação interna
às medidas de higiene pessoal, trabalhadores e dos usuários
limpeza sistemática do ambiente
e de segurança no trabalho,
observando as recomendações

Matariais:
- EPI
- computador
- Internet

Matariais:
- EPI
- computador
- Internet

Humanos

Consultar a diretoria de Gestão
do Trabalho para verificar o
número
de
trabalhadores
afastados.

Contactar preferencialmente por
meio remoto os trabalhadores
remanejados para acompanhar
o desempenho

Observar o comportamento dos
trabalhadores e usuários

Matariais:
- EPI
- computador
23

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OFJ+ZXEHHAACXC4VCDTJ5W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
29 de Outubro de 2020
25 - Ano - Nº 4667

Araci

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E LAZER
do Ministério da Saúde e das
autoridades sanitárias locais

- Internet

Disponibilizar
materiais
de Prevenir
a
ocorrência
e Realizar levantamento de gastos Humanos
higiene e Equipamentos de disseminação do Coronavírus
individuais de EPI e solicitar ao
Proteção Individual - EPI, para
setor administrativo a compra dos Matariais:
profissionais do SUAS que
- EPI
mesmos para 3 meses.
estarão no contato com a
população

Consultar
os trabalhadores
quinzenalmente, para identificar
a existência dos EPI.

Aumentar a capacidade de Garantir às famílias e indivíduos Contratando profissionais que Humanos
atendimento
da
rede em situação de risco e compõe as equipes de referência
socioassistencial
vulnerabilidade
social,
a dos equipamentos
acolhida,
acompanhamento,
encaminhamento
e
outras
ofertas do SUAS

Verificar junto às coordenações
a adequação das equipes

Realizar
live,
publicar Manter a comunicação com Articular com a Assessoria de Humanos
comunicados
oficiais, os (as) usuários (as) do Comunicação do município
campanhas de mobilização e SUAS e população em geral
Materiais:
conscientização, através de
-Telefone
-Computador
cards e vídeos para as redes
-Internet
sociais, spots de rádio e etc;
- EPI

Acontecerá ao final do
atendimento
ou
ligação
registrando o parecer do
usuário no prontuário ou
documento similar.
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PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
META: Acompanhar os indivíduos e famílias e garantir proteção social.
VIGÊNCIA: Conforme decreto referente à situação de emergência e calamidade pública.
ORÇAMENTO: Recursos provenientes da União, Estado e Município referentes ao Bloco da Proteção Social Básica.
MONITORAMENTO: Deve ser diário, através dos boletins informados pela Gestão\área de Vigilância Socioassistencial, que
serão elaborados a partir dos dados disponibilizados pelas equipes das Unidades de Atendimentos Socioassistenciais da
Proteção Social Básica.
SEGURANÇAS A SEREM AFIANÇADAS: autonomia, sobrevivência e convívio.
CRAS MARIA MADALENA E CRAS ARACI

O QUE FAZER

PARA QUE

COMO

Realizar
atendimento
e/ou
acompanhamento familiar de
forma
remota
(ligação,
videoconferência)

Garantir
os
direitos
socioassistenciais dos usuários e a
manutenção
do
isolamento
voluntário social.

O
atendimento
e/ou
acompanhamento remoto dar-seá por demanda espontânea ou por
contato direto da equipe com a
família em acompanhamento.

RECURSOS
Humanos
Materiais:
-Telefone
-Internet
-Computador
- Prontuário
- Caneta

Manter os atendimentos e/ou Garantir
os
direitos
acompanhamentos presenciais, socioassistenciais dos usuários.
O
atendimento
ou Humanos
apenas em casos urgentes
acompanhamento presencial darse-á por agendamento direto pelo Materiais:
-Telefone
disque CRAS com o usuário.
-Internet

AVALIAÇÃO
Acontecerá ao final da ligação
e registrado o parecer do
usuário no prontuário ou
documento similar.

Acontecerá
ao
final
do
atendimento, registrando o
parecer
do
usuário
no
prontuário
ou
documento
similar.
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-Computador
- Prontuário

Conceder benefícios eventuais

Humanos
Materiais:
-Telefone
-Internet
-Computador
- Prontuário

Acontecerá
ao
final
do
atendimento, ligação ou visita
registrando o parecer do
usuário no prontuário ou
documento similar.

Realizar
atualização
e/ou Garantir a família a inclusão no A inclusão e atualização será Humanos
inclusão no CAD Único por meio sistema ou atualização do mesmo realizado por telefone.
Materiais:
remoto
para acesso a programas sociais
-Telefone
-Internet
-Computador
- Prontuário

Acontecerá ao final da ligação
e registrado o parecer do
usuário no prontuário ou
documento similar.

Orientação sobre o auxílio
emergencial e auxílio união B16

Superar vulnerabilidade de forma
eventual
e
gerar
um
acompanhamento
da
família
garantindo
seu
direito
socioassistencial

A concessão será realizada após
estudo
das
condições
socioeconômica da família.
Pode ser por visita ou presencial
no equipamento

Humanos
Afiançar aos usuários o direito ao Será realizada a orientação por Materiais:
auxilio
meio do disque CRAS ou -Telefone
presencial quando necessário
-Internet
-Computador
- Prontuário

Gravar vídeos e produzir cards Manter o vínculo com os usuários Será realizado a confecção de
sobre temáticas afins ao serviço, e também garantir acesso a vídeos e cards para divulgação
visto que as atividades coletivas informações
em rede social.
estão suspensas

Humanos
Materiais:
-Telefone
-Internet
-Computador
- Prontuário
- Carro

Acontecerá
ao
final
do
atendimento
ou
ligação
registrando o parecer do
usuário no prontuário ou
documento similar.

Acontecerá através do número
de visualizações e curtidas por
tarde da comunidade como um
todo.
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Encaminhamento de BPC

Garantir ao usuário o direito ao Será realizado o atendimento Humanos
Benefício
de
Prestação presencial para encaminhamento Materiais:
Continuada – BPC
ao INSS
-Telefone
-Internet
-Computador
- Prontuário

Realizar
visitas
domiciliares Assegurar o direito dos usuários Agendar preferencialmente por
apenas em casos extremamente que não tem meio de vir ao telefone o dia e horário da visita
necessários
equipamento ou que não foi
possível o contato por telefone

Humanos
Materiais:
-Telefone
-Internet
-Computador
- Prontuário
- Carro

Acontecerá
ao
final
do
atendimento, registrando o
parecer
do
usuário
no
prontuário
ou
documento
similar.

Acontecerá
ao
final
do
atendimento registrando o
parecer
do
usuário
no
prontuário
ou
documento
similar.

PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
O QUE FAZER
Promover
acompanhamento
das famílias cadastradas no
Programa Primeira Infância no
SUAS, através de estratégias
montadas e baseadas na
conjuntura atual da PNAS.

PARA QUE

COMO

Cumprir de forma satisfatória
os objetivos do Programa
Primeira Infância, realizando
o
acompanhamento
de
Crianças, BPC e gestantes.

O
acompanhamento
está
ocorrendo
nas
modalidades
remotas, com as famílias que
possuírem aparelho celular e na
modalidade presencial, com as
famílias que não possuem contato
telefônico disponível.
Desse modo:

RECURSOS

AVALIAÇÃO

Humanos:
Acontece ao final de cada atividade
sugerida. Seja através dos grupos de
Visitadoras,
supervisora
e WhatsApp, por vídeos chamadas ou
por ligação. E também de forma
equipe SUAS.
presencial nas visitas domiciliares.
Materiais:
Telefone
Internet
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1. Estão sendo produzidos e
gravados uma série de vídeos
educativos com temáticas que
versam sobre a primeira infância.

Caderno,
computador,
impressora,
caneta, lápis, e
demais
2. Estão sendo criados grupos de materiais
de
WhatsApp entre as visitadoras e produção
das
as cuidadoras cadastradas no atividades.
programa,
para
que,
semanalmente, sejam enviados
vídeos educativos, promovendo
espaço de diálogos entre as
famílias e a equipe.
3. Também estamos utilizando o
recurso de vídeo chamada para
aquelas famílias que se sentem à
vontade para essa modalidade de
atendimento remoto.
4. Estão sendo feitas ligações
telefônicas, para as famílias que
não
possuem
aparelhos
compatíveis com aplicativos e
redes sociais.
5. Nos casos em que as famílias
não possuem aparelho celular
disponível as visitas domiciliares
presenciais
estão
sendo
realizadas, limitando-se a área
peri domiciliar (frente, lados,
fundos, quintal ou terreno) com
distanciamento de no mínimo 1
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metro dos usuários, sob o uso de
máscaras e higienização das
mãos.

Manter articulação com o PAIF Garantir a integralidade do Encaminhar
famílias
e SCFV
atendimento
demandem a atenção
serviços PAIF e/ou SCFV

Participar das capacitações
Ead

que Humanos
Periodicamente conversar com as
dos
coordenações dos serviços, para
obter retorno dos encaminhamentos
Materiais:
-Aparelho
de
celular
- Internet
- Computador

Aprimorar
conhecimentos Realizando inscrição no site do Humanos
Acompanhar o número de visitadoras
sobre o Programa, visto que Ministério das Cidades e outros
inscritas e com certificados, bem
não
houve
ainda
a sites.
como supervisora
Materiais:
capacitação presencial.
-Aparelho
de
celular
- Internet
- Computador
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

O QUE FAZER

PARA QUE

COMO

RECURSOS

AVALIAÇÃO

Manter contato com os usuários, Para garantir o vínculo do Por meio de ligações telefônicas, Humanos
preferencialmente
de forma usuário com o serviço durante grupos de WhatsAapp e vídeo Telefone
Internet
remota
e após o restabelecimento chamadas.
normal das atividades.

A cada final de mês, os educadores
passarão um relatório contendo
informações sobre conteúdos e
atividades que foram propostas nas
videoconferências, bem como a
quantidade de usuários alcançados.

Gravar vídeos sobre temáticas
afins ao serviço, visto que as
atividades
coletivas
estão
suspensas

Para garantir o vínculo do
usuário com o serviço após o
restabelecimento normal das
atividades.

Através de apresentações de Humanos
vídeos educativos feitos em Telefone
espaço atrativo, com atividades Internet
lúdicas,
esportivas,
encaminhadas para uma lista de
transmissão que chegue para a
maior quantidade de usuários
possíveis.

A cada final de mês, os educadores
passarão um relatório contendo
informações sobre quantidades de
vídeos elaborados e usuários
atingidos por meio das listas de
transmissão.

Manter contato presencial com
os usuários apenas em casos
necessários,
extremamente
priorizando os idosos

Para garantir o vínculo do
usuário com o serviço, bem
como saber como estão as
condições
de
saúde
e
psicológicas dos idosos do
serviço.

Por meio de visitas previamente Humanos
estabelecidas e comunicada Telefone
com antecedência ao usuário Internet
idoso e ou a sua família.

A cada final de mês, os educadores
passarão um relatório contendo
informações sobre quantidades
visitas
planejadas
e
visitas
executadas, bem como um parecer
do usuário sobre a efetivação da
visita.
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CAD 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.
VIGÊNCIA: Conforme decreto referente à situação de emergência e calamidade pública.
ORÇAMENTO: Recursos provenientes da União, Estado e Município referentes aos recursos provenientes de Bloco do Índice
de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e do CadÚnico – IGD-PBF.
MONITORAMENTO: Deve ser diário, através dos boletins informados pela Gestão\área de Vigilância Socioassistencial, que
serão elaborados a partir dos dados disponibilizados pelas equipes.
SEGURANÇAS A SEREM AFIANÇADAS: Renda.

O QUE FAZER

PARA QUE

Manter
os
atendimentos Evitar aglomerações e reforçar a
presenciais apenas em casos necessidade do isolamento social
urgentes ou para esclarecer
dúvidas oriundas da população

COMO
Os atendimentos deverão ser
agendados, exceto quando não
for possível, obedecendo ordem
de chegada e as recomendações
de saúde pública.

RECURSOS
Humanos
Materiais:
-Telefone
-Internet
-Computador
- Prontuário
- Caneta

Manter as atualizações e/ou Facilitar que novas famílias sejam Por
meio
remoto
e/ou Humanos
inclusões no Cadastro Único e incluídas no Cadastro Único e presencialmente (para casos mais
posteriormente
possam
ser extremos) conforme a Portaria nº Materiais:

AVALIAÇÃO
Registrando os atendimentos
conforme a modalidade e
solicitar parecer do usuário.

Ao atendimento presencial, o
comprovante
de
cadastramento deverá ser
assinado pelo Responsável
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manutenções dos benefícios na contempladas com o Programa 368, de 29 de Abril de 2020 do -Telefone
plataforma SIBEC
Bolsa Família e outros.
Ministério da Cidadania.
-Internet
-Computador

Familiar e pelo técnico de
Cadastro único, ficando a
primeira via em posse da
Gestão de Cadastro Único e a
segunda em possa do(a)
responsável familiar
Aos atendimentos remotos,
deverá
ser
impresso
o
comprovante
de
cadastramento e folha resumo
e os mesmos deverão ser
assinado
pelo
Técnico
Entrevistador e Gestor de
Cadastro Único e Programa
Bolsa
Familiar,
conforme
informa a Portaria nº 368, de 29
de Abril de 2020 do Ministério
da Cidadania.

Elaborar informes do setor

Informar a população quanto as Utilizar os diversos meios de Humanos
novas
ações
e
mudanças comunicação
(WhatsApp,
realizadas a nível nacional e local facebook, panfletos, vídeos, spot Materiais:
-Telefone
entre outros
-Internet
-Computador

Número
de
informes
produzidos e alcance dos
mesmos pela população

Manter articulação intersetorial

Informar às equipes dos serviços Utilizar
preferencialmente Humanos
socioassistenciais, da saúde e aplicativos de vídeo chamadas
Materiais:
educação sobre as mudanças
-Telefone
realizadas a nível nacional e local
-Internet
-Computador

Verificar por meio da adesão
das equipes
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BENEFICIOS EVENTUAIS

O QUE FAZER

PARA QUE

COMO

Realizar atendimento e/ou
encaminhamentos
dos
indivíduos/famílias
para
atendimento
nos
equipamentos:
CRAS
e
CREAS

Garantir
os
direitos
socioassistenciais dos usuários
e a manutenção do isolamento
social

Atendimento e/ou acompanhamento
remoto
dar-se
por
demanda
espontânea ou por contato direto da
equipe
com
a
família
em
acompanhamento.

Ampliar a cobertura dos
benefícios
eventuais
previstos na Lei Municipal 197
de 14 de outubro de 2015
para indivíduos e famílias da
sede e zona rural

Prover proteção social básica
de caráter suplementar e
temporário, aos cidadãos e às
famílias com impossibilidade de
arcar por conta própria com o
enfrentamento de contingências
sociais, cuja ocorrência provoca
riscos e fragiliza a manutenção
do indivíduo, a unidade da
família e a sobrevivência de
seus membros

Encaminhar
aos
equipamentos
quantitativo
que
atendam
as
demandas dos mesmos para serem
entregues nos domicílios, bem como
a entrega a partir das solicitações
realizadas no plantão social. A oferta
deve ser realizada de forma gratuita e
sem exigência de contrapartida,
afastada de qualquer conotação
discriminatória, assistencialista ou em
caráter de doação.

RECURSOS
Recursos
humanos
Recursos
materiais:
- Aparelho
celular
- Internet
Recursos
humanos
Recursos
materiais:
-Transporte
-Cesta básica
- kit natalidade
- Urna funeral

AVALIAÇÃO
Acontecerá através da
ligação e registrado o
parecer
na
ficha
de
avaliação.

de

Será a partir dos pareceres
sociais e lista de entrega
assinadas
pelos
beneficiários.
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
META: acompanhar famílias e indivíduos para garantir a proteção social especial de média e alta complexidade.
VIGÊNCIA: Conforme decreto referente à situação de emergência e calamidade pública.
ORÇAMENTO: Recursos provenientes da União, Estado e Município referentes ao Bloco da Proteção Social Especial.
MONITORAMENTO: Deve ser diário, através dos boletins informados pela Gestão\área de Vigilância Socioassistencial, que
serão elaborados a partir dos dados disponibilizados pelas equipes das Unidades de Atendimentos Socioassistenciais da
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.
SEGURANÇAS A SEREM AFIANÇADAS: sobrevivência, acolhida, convívio ou vivência familiar, comunitária e social.

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS
O QUE FAZER
Realizar ações remotas como
ligação
telefônica,
e-mail
e
WhatsApp,
para
prestar
orientações aos indivíduos e
famílias que sofrem violações de
direito e dar um suporte emocional
aos nossos usuários durante a
pandemia.

PARA QUE

COMO

A
fim
de
garantir Usando
os
meios
de
atendimentos a famílias e comunicação e tecnologia a
indivíduos em situação de nós disponibilizados.
risco pessoal e social, por
violação de direitos.
Observando-se as medidas e
condições que garantam a
segurança e saúde dos
usuários e profissionais.

RECURSOS
Humanos:
equipe
referência

AVALIAÇÃO

No final de cada atendimento
de ou acompanhamento seja
presencial
ou
virtual.
Anotando nos instrumentais
os relatos dos usuários e o
parecer técnico.

Materiais:
-Notebook
-Internet
-Aparelho de
Celular e chip
- Prontuário
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Prestar orientações de prevenção e
cuidados
na
cautela
da Proteger e sensibilizar a Através de distribuição de Humanos:
contaminação pela COVID - 19
sociedade sobre a forma de panfletos
informativos
e equipe
de
prevenção e cuidados sobre a vídeos.
referência
COVID 19.
Materiais:
-Notebook
-Internet
-Aparelho de
Celular e chip
- EPI

No final de cada atendimento
ou acompanhamento seja
presencial
ou
virtual.
Anotando nos instrumentais
os relatos dos usuários e o
parecer técnico.

Realizar atendimentos individuais A fim de garantir direito a Através de agendamento por Humanos:
No final de cada atendimento
em ambiente amplo e arejado, para famílias e indivíduos em telefone
e
análise
da equipe
de ou acompanhamento seja
as demandas emergenciais.
situação de risco pessoal e situação.
referência
presencial
ou
virtual,
social.
anotando nos instrumentais
Materiais:
Observando-se as medidas e
os relatos dos usuários e o
-Notebook
condições que garantam a
parecer técnico.
-Internet
segurança e saúde dos
-Aparelho de
usuários e profissionais.
Celular
- EPI
- Prontuário
Realizar atividades preventivas que
possam ser disseminadas nos
meios
de
comunicação
e
instrumentos tecnológicos com o
intuito de debater sobre as
temáticas: abuso e exploração
sexual de crianças e adolescentes18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE
COMBATE AO ABUSO E À
EXPLORAÇÃO
SEXUAL
DE

Prevenir
ou
dispor
de Através de entrevista na rádio
informações de maneira que comunitária local, gravação
evite o dano ou o achaque, de áudio e vídeo, faixas.
que se possam trabalhar as
causas e cuidados para que
não haja a violência.

Humanos:
equipe
referência

a
partir
da
Dar-se-á
de observação direta pela equipe
e adesão da população nas
atividades virtuais.

Materiais:
- Adesivos
- Cartazes
-Camisas
-Notebook
-Internet
35
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES,
violência contra mulher, negligência
e maus tratos contra idosos, pois
essas demandas mesmo com o
isolamento
social
continuam
chegando ao CREAS.
Promover “acolhida” para as
demandas
novas,
recebidas
através de encaminhamentos de
outros órgãos para identificar as
necessidades apresentadas pelas
famílias e indivíduos, priorizando os
atendimentos particularizados de
situações graves e urgentes
presencialmente.

Potencializar os recursos para A acolhida acontecerá por
a superação da situação de meio de atendimento remoto
violência ou violação de agendado
direito
vivenciadas
e
reconstruir
os
relacionamentos familiares e
comunitários.

-Aparelho
Celular
- EPI

de

Humanos:
equipe
referência

No final de cada atendimento
de ou acompanhamento seja
presencial
ou
virtual.
Anotando nos instrumentais
os relatos dos usuários e o
parecer técnico.

Materiais:
-Notebook
-Internet
-Aparelho de
Celular
- EPI
- Prontuário

acompanhamento
a Reduzir os danos causados Organizar
Realizar
grupos
de Humanos:
indivíduos
de
forma
grupal pela vivência da violência.
WhatsApp por segmentos equipe
(whatsApp)
(adolescentes,
mulheres, referência
idosos)
Materiais:
-Notebook
-Internet
-Aparelho
Celular

Realizar Abordagem Social

No final de cada atendimento
de ou acompanhamento seja
presencial
ou
virtual.
Anotando nos instrumentais
os relatos dos usuários e o
parecer técnico.
de

Garantir proteção social para - Ofertar alimentação, itens de - Humanos
pessoas em situação de rua, higiene pessoal e de limpeza - Materiais (
serão
desabrigadas e imigrantes
e outros itens básicos.

Reunião
semanal
discutir
as
implementadas

para
ações
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- Adequar espaço
próprio do município;
- Aluguel de imóvel;

físico relacionados
em Plano
específico)

- Orientações sobre o covid19, formas de prevenção e
cuidados pessoais.
Observar orientações da
Portaria MC 69 de 14 de maio
de 2020.

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: ABRIGO CRIANÇA FELIZ
O QUE FAZER
Realizar ações remotas como
ligação telefônica e WhatsApp, para
prestar informações e orientações à
famílias durante a pandemia.

Realizar atividades socioeducativas
e referente a escola.

PARA QUE

COMO

A
fim
de
garantir Usando
os
meios
de
atendimentos a família e a comunicação e tecnologia a
criança abrigada.
nós disponibilizados.
Observando-se as medidas e
condições que garantam a
segurança e saúde do usuário
e profissionais da instituição.

RECURSOS

AVALIAÇÃO

-Computador;
-Internet;
Acontecerá a partir dos
-Aparelho de registros com os contatos
Celular e chip; obtidos com familiares
-Impressora;
-Papel A4
Equipe
Técnica,
Educador
Social
e
Cuidadores.
-Computador;
-Internet;
Reunir equipe para analisar
os trabalhos desenvolvidos
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Manter em dia as atividades Disponibilizando atividades e -Aparelho de
escolares e ocupar o tempo conteúdos escolar para ser Celular e chip;
de diversas formas
feito na instituição.
-Impressora;
-Papel A4

Prestar orientações de prevenção e Proteger e sensibilizar
a
cuidados
na
cautela
da criança
e
adolescentes
contaminação pela COVID - 19
abrigados e trabalhadores
sobre a forma de prevenção e
cuidados sobre a COVID 19.

Equipe
Técnica,
Educador
Social
e
Cuidadores
Através
de
conversa, Máscaras;
atividades
lúdicas, Álcool gel;
distribuição de máscaras,
álcool gel e outros.
Sabonete em
barra;
Computador;
Toalha
de
Rosto;
(algodão),

Alimentação do Pia e Reunião
com todos os funcionários
para atualizar as informações,
principalmente as cuidadoras
que trabalham com regime de
plantão.

Equipe
Técnica,
Educador
Social
e
Cuidadores.
Suspensão de visitas e saídas dos Para preservar a saúde diante Através de Isolamento Social. Equipe
abrigados, com ressalva de a Pandemia.
Técnica,
extrema urgência.
Educador
Social e
Cuidadores.
Preparar e orientar a equipe para Para que a equipe já esteja Através de reuniões para Equipe
preparada e articulada para traçar
futuros acolhimentos.
estratégias
de Técnica,
eventuais acolhimentos.
enfrentamento.
Educador

Monitorar o fluxo de acesso
ao Abrigo

Escutar a equipe, de forma a
identificar a compreensão
das orientações.
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Intensificar o cuidado com
limpeza do espaço físico
manutenção.

a Prevenir a ocorrência de Higienizar com maior frequência
e contaminação e propagação do as maçanetas, mesas, cadeiras,
covid- 19
telefone, teclado, e todas as
superfície
metálicas
constantemente com álcool 70
% ou água sanitária.
Limpeza do chão e manter
ambiente aberto, para favorecer
a circulação de ar.

Social e
Cuidadores,
Auxiliares de
serviços gerais
Equipe
Técnica,
Educador
Social e
Cuidadores,
Auxiliares de
serviços gerais

Monitorar a limpeza dos
ambientes internos e
externos
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9. ORÇAMENTO

As ações previstas serão executadas com recursos provenientes da União,
Estado e Município referentes aos respectivos blocos da Proteção Social Básica,
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Programas e Blocos de
Gestão.

10. CONCLUSÃO

A atual pandemia estabelece para a Gestão da Política Municipal de
Assistência Social e demais atores da rede um olhar situacional e articulado sobre
o contexto de risco e vulnerabilidade de indivíduos e famílias que precisam da
assistência social.
Portanto, o parâmetro a ser adotado deve estar sob a égide do direito de
indivíduos e famílias. Nesse interim, todas as ações implementadas precisam
considerar o(a) cidadão e cidadã enquanto sujeitos de direitos estabelecidos pela
legislação e normativas vigentes.

Araci, 19 de maio de 2020

RITA ADRIANA BRITTO SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E LAZER
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novo coronavírus (COVID-19). Brasil. Ministério da Cidadania.

________________________________. Informe Nº 708 de 03 de abril de 2020,
COVID-19 - Governo Federal adota medidas especiais de gestão de
condicionalidades do Bolsa Família.
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________________________________. Informe Extraordinário Nº 706 de 23 de
março de 2020, Ministério da Cidadania lança medidas de prevenção ao
COVID-19 para a gestão do Bolsa Família, Cadastro Único e do BPC.
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