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APRESENTAÇÃO 

 
 

 O presente documento apresenta o Plano de Contingência do Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS para pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, diante da atual situação de Pandemia causada pelo 

corona vírus – COVID-19, bem como das novas formas de atendimentos 

necessárias para o atendimento integral das necessidades dos usuários 

preservando a saúde dos trabalhadores. 

 A Assistência Social, por meio das áreas técnicas, responsáveis por 

pensar as ações concretas no que diz respeito à Proteção Social Básica, e a 

Proteção Social Especial deverá buscar realizar ações que possibilitem 

impactos positivos nas famílias em situação de vulnerabilidade social. Deste 

modo, através da gestão e na oferta do conjunto de ações, benefícios e 

serviços prestados com objetivo de proteger as famílias e os indivíduos, 

buscamos planejar estratégias e inteiros modos de atendimento para minimizar 

os impactos da pandemia na vida deste público. Diante da atual conjuntura é 

necessário: compreensão, atenção às novas demandas e novas formas de 

oferta-las, além de trabalho intersetorial com fina harmonia de atuação entre 

Assistência Social e Setor de Saúde no que diz respeito às normas sanitárias. 

 A busca pelo não contágio e a não disseminação mudou drasticamente 

as rotinas, que incidem sobre a vida de todos seja no âmbito social, econômico, 

profissional, familiar e mesmo individual, ressaltando que no âmbito social 

ampliam-se as demandas de vulnerabilidades e as consequências e seus 

efeitos ainda nos são incalculáveis.  

 Neste sentido é necessário planejar da melhor forma as ações a serem 

desenvolvidas para atender as necessidades de proteção social voltadas à 

população que já estava em vulnerabilidade e as novas demandas que estão 

surgindo devido ao novo contexto causado pelo Corona vírus. 

 O presente plano de contingencia tem como objetivo descrever as ações 

e as estratégias de preparação, prevenção, execução a fim de assegurar a 

proteção social das famílias e indivíduos em situação de risco e ou 

vulnerabilidade, contaminadas ou não, no município de Flor da Serra do Sul, de 

forma a reduzir os impactos gerados. 

 



JUSTIFICATIVA 

 
 

Considerando que a politica de assistência social, tem por função 

social a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, ela então se 

organiza sob a forma de um sistema público, não contributivo, descentralizado 

e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

Deste modo deve a assistência social ocupar-se de prover a proteção à vida, 

à redução de danos e a prevenção à incidência de riscos sociais 

independente da contribuição prévia. 

No contexto adverso de enfrentamento da pandemia de COVID-19, o 

novo Corona vírus, 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 com 

deficiência ou com doenças crônicas  e demais fenômenos de vulnerabilidade 

social, que foi elaborado este documento, é nesta proteção que o presente 

plano de contingencia se justifica. 

 

 

PÚBLICO ALVO 

  
População em situação de vulnerabilidade e risco social, cadastrados no 

Cadastro Único ou não de acordo com as novas demandas ocasionadas pela 

situação emergencial causada pelo COVID-19. 

 

 

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

 

GESTÃO 
 
 

São finalidades do órgão gestor da Assistência Social: planejar, 

organizar, coordenar, monitorar, financiar e avaliar a execução da política no 

Município. Deste modo e diante do atual contexto as ações devem: 

 Optar pelo contato remoto entre equipes, realizando reuniões 

presenciais quando extremamente necessário, a fim de manter a 

organização do processo de trabalho. 



 Articulação junto às demais secretarias e equipes técnicas 

municipais para ações de combate ao Corona vírus - Covid-19;  

 Elaborar em conjunto com a equipe técnica, estratégias para 

comunicação com os usuários, 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;  

 Disponibilizar os contatos telefônicos e e-mails dos equipamentos 

sociais para garantir a fluidez do trabalho remoto;  

 Solicitar Benefícios Eventuais com agilidade a fim de que as 

pessoas possam ter esse recurso de modo a não lhes causar 

danos pela não oferta;  

 Possibilitar capacitação virtual através de vídeos para os (as) 

trabalhadores (as) do SUAS sobre o tema, bem como a definição 

de metodologia para garantir a fluidez do trabalho remoto. 

 Apresentação do Plano de Contingência ao Conselho Municipal 

de Assistência Social-CMAS 

 

 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:  Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família – PAIF/CRAS:  
 
 
OFERTAS DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS 
SOCIOASSISTENCIAIS:  
    

    

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de 

entrada da Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente 

em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são ofertados os serviços de 

Proteção Social Básica no contexto da Assistência Social. 

A partir do adequado conhecimento do território, o CRAS promove a 

organização e articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras 

políticas. Assim, possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e 

projetos de assistência social, se tornando uma referência para a população 

local e para os serviços setoriais. O CRAS oferta o Serviço de Proteção e 



Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No CRAS, os cidadãos também são 

orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal.  

Devido a situação atual:  

 Fluxo de atendimento individualizado está sendo controlado na 

recepção do CRAS, bem como o distanciamento entre as 

pessoas, respeitando as regras para evitar aglomerações;  

 Ficam suspensos temporariamente os atendimentos em grupo 

(PAIF e SCFV) e visitas domiciliares com exceção das famílias 

em situação de extrema vulnerabilidade e que necessitam de 

atendimentos. 

 Os atendimentos devem acontecer preferencialmente pela equipe 

técnica de forma remota, através de aplicativo digital, formando 

grupos via whatsapp com as famílias do PAIF para situações de 

acompanhamento e orientação familiar, porém de maneira 

presencial quando a situação exigir, de forma segura e utilizando-

se dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. 

 Elaborar estratégias seguindo as orientações nacionais para 

atendimento referente ao Cadastro Único e Programa Bolsa 

Família;  

 Divulgar comunicado oficial para a população referente à redução 

da oferta dos serviços e atendimentos socioassistenciais que 

geram aglomerações, utilizando redes e mídias sociais; 

 Disponibilizar os contatos telefônicos e e-mails dos equipamentos 

sociais para garantir a fluidez do trabalho remoto;  

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:   Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculo - SCFV:  
 

Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo 

a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu 

ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a 

ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção social planejada 

que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e 



reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e 

no território. Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, 

desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos 

familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui 

caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no 

desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de 

alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social.  

 Devido a situação atual, foram suspensas temporariamente as 

atividades presenciais dos grupos do SCFV;  

 Sobre a divisão dos grupos: Através de Grupos via whatsapp, o contato 

é diretamente aos idosos, para os grupos de crianças e adolescentes o 

contato é direcionado aos pais ou responsáveis;  

 As atividades dos grupos serão ofertadas remotamente, via grupos 

formados por aplicativo digital whatsapp, as orientadoras sociais 

encaminham informações sobre a prevenção ao COVID-19, higienização 

pessoal e do ambiente domiciliar, confecções de oficinas em casa, 

atividades recreativas que estimulem os cuidados com o bem estar físico 

e mental dos usuários.  

 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:  Benefícios do SUAS:  
 

Os benefícios assistenciais fazem parte da política de assistência social 

e são um direito do cidadão e dever do estado. Esses benefícios são divididos 

em duas modalidades: o Benefício de Prestação Continuada - BPC da 

assistência social e os Benefícios Eventuais. Além deles, a Política contempla 

ainda a carteira do idoso, documento que garante à pessoa idosa acesso a 

passagens interestaduais, de no mínimo, 50%, de acordo com o estatuto do 

idoso.  

 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:  Benefícios Eventuais e Benefício de 

Prestação Continuada - BPC:  

 Através de mapeamento dos usuários em situação de extrema pobreza, 

os benefícios eventuais estão sendo ofertados pelo município, 



priorizando os casos de falecimento e insegurança alimentar. Sendo 

concedido após os procedimentos: Identificação familiar, via Cadastro 

Único e o Programa Bolsa Família, BPC, atendimento pela equipe 

técnica através de visita domiciliar ou entrevista social e produção de 

parecer social. 

 Para grupos de risco, como pessoas idosas, quando necessário a 

entrega de cesta básica, todos procedimentos de cuidados para evitar a 

contaminação estão sendo realizados conforme normativas da OMS.  

 Nos casos dos Benefícios de Prestação Continuada - BPC, o CRAS 

realiza orientações sobre normativas governamentais a respeito do BPC, 

além da disponibilidade de informações via mídias digitais e uma técnica 

no setor de benefícios para atendimento aos usuários.  

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:  Programa Bolsa Família:  
 

O Programa Bolsa Família é um programa da Secretaria Nacional de 

Renda de Cidadania (Senarc), que contribui para o combate à pobreza e à 

desigualdade no Brasil. Ele foi criado em outubro de 2003 e possui três eixos 

principais: Complemento da renda, que garante o alívio mais imediato da 

pobreza; acesso a direitos, oferecendo condições para as futuras gerações 

quebrarem o ciclo da pobreza, graças a melhores oportunidades de inclusão 

social; e articulação com outras ações a fim de estimular o desenvolvimento 

das famílias. A gestão do Bolsa Família é descentralizada, ou seja, tanto a 

União, quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios têm atribuições 

em sua execução. Em nível federal, o Ministério da Cidadania é o responsável 

pelo Programa, e a Caixa Econômica Federal é o agente que executa os 

pagamentos. Devido a situação atual:  

 

 A população está sendo informada sobre normativas governamentais a 

respeito das novas regras vigentes sobre o Bolsa Família; 

 Fluxo de atendimento está sendo controlado na recepção do CRAS, bem 

como fixadas faixas no chão da entrada do prédio demarcando o 

distanciamento entre as pessoas, respeitando as regras para evitar 

aglomerações;  



 A equipe do Cadastro Único e Programa Bolsa Família estão munidos 

dos EPIs e atendendo aos usuários de forma individualizada.  

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DO RISCO DE 
TRANSMISSÃO PARA PRESERVAR A OFERTA:  

 
• Através da contribuição de todos os servidores do SUAS, os equipamentos da 

Assistência Social do Município de Flor da Serra do Sul devem seguir todas as 

medidas e protocolos de higienização recomendadas pelos órgãos da saúde;  

• Os servidores identificados como grupo de risco ou que apresentem algum 

sintoma de contaminação do COVID-19 devem se manter em isolamento 

cumprindo todas as medidas e protocolos de recomendadas pelos órgãos da 

saúde;  

• Aos servidores do SUAS que estão à frente dos atendimentos aos usuários, 

devem ser fornecidos álcool em gel, luvas e máscaras.  

 

ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
DO PLANO:  

 

 

As ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação do plano 

ocorrerão, através da equipe de gestão da Secretaria de Assistência Social e 

Conselho Municipal de Assistência Social, através de análise das ações 

segundo planejamento e informações fornecidas pelas equipes das Unidades 

de atendimento socioassistencial da Proteção Social Básica e Especial.  

 

ARTICULAÇÕES E APOIOS INTERSETORIAIS:  

 

 Articulações com demais Secretarias do Município de Flor da Serra do 

Sul, sendo imprescindível o apoio da Secretaria de Saúde, através da 

equipe de Vigilância de Saúde nas situações de referência e 

contrarreferências nos casos de pessoas identificadas em situação de 

rua, vulnerabilidade social e insegurança alimentar.  

 Articulações com a Promotoria de Justiça Municipal nas situações de 

referência e contrarreferências nos casos de pessoas identificadas em 

situação de rua e demais situações de violação de direito.  

 



 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
 

Os recursos necessários constam nos projetos distintos anexados a este 

plano de contingência mais os recursos materiais permanentes listados abaixo, 

necessários para atender as novas demandas causadas pelo Coronavirus. 

 
 

Recursos Materiais permanentes para atividades em geral justificáveis 
no atendimento ao público devido aos impactos causados pelo Coronavirus. 
 
 
 

QTE Descrição Valor uni Valor total 

02 Roteadores para wifi dual band configuração 
mínima wireless – frequência 2.4 ghz e 5 ghz 
– Padrões: ieee 802.11n/g/b 2.4 ghz; 
Ieee 802.11ac/n/a 5ghz; 
 

 
230,00 

 
460,00 

02 Rack mini 19 09 u x 550mm para parede 
preto; 

410,00 820,00 

 
05 

Nobreak requisitos mínimos 1200va/600w 
bivolt 8 tomadas; baterias instaladas: 2 
(duas) modelos de baterias: 12v, 7 a cada, 
painel traseiro: 8 tomadas padrão 
nbr14136(padrão novo) painel frontal: botão 
liga/desliga.  
-led indicador de ligado (on line) 
-led indicador de troca de bateria 
-led indicador de falha no cabeamento ; 
Entrada; tensão de entrada 
115/127/220v(seleção automática) 

 
 
 
700,00 

 
 
 
3.500,00 

02 Switch smart gigabit com 24 portas mais 4 
slots sfp jetstream ; 
 

1.500,00 3.000,00 

01 Cabo – u/utp cat5e, preto, 305 metros 100% 
cobre; 
Especificações mínimas: categoria cat5e; 
Construção u/utp – 4 pares trançados 
compostos de condutores sólidos de cobre 
nu, 24awg, isolados em polietileno especial; 
cor preto; capa externa pvc, retardante á 
chama. Classe de flamabilidade:cmx; iec 

 
490,00 

 
490,00 



60332-1 conforme abnt nbr14705; 
Embalagem: caixa fastbox em lance padrão 
de 305 metros, marcação sequencial métrica 
decrescente 305-0m;  
Diâmetro nominal 4,8mm; massa liquida 
26kg/km; nvp38%; 
 

01 Notebook 15`6 
 
 

4.500,00 4.500,00 

03 Smartphone 128GB de armazenamento 
interno, Preto 4G, 6 GB RAM, Tela 6,4” 
Câm.Quadrupla+Selfie 32MP.Tecnologia 4G, 
Bluetooth – Wi-Fi, sistema operacional -
Android versão 10, Dual Chip, garantia 
mínima de 1 ano. 

 
1.800,00 

 
5.400,00 

01 Cobertura em acrílico fixa em policarbonato 
compacto medidas – 3 m de frente, 4 m dos 
lados e  2,50 de altura; para hall de entrada 
do  Centro de Referência de Assistência 
Social /CRAS de Flor da Serra do Sul; 
 

 
8.500,00 

 
8.500,00 

 TOTAL  26.670,00 

 
ANEXOS 
 
Constam como projetos anexos a este Plano de Contingência os seguintes: 
 
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA – PAIF: 

(Emergencial Covid-19) Foco na Família.  

 

PROJETO FICA EM CASA (Emergencial Covid – 19) – Foco no público do 

Serviço de Convivência  e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – Crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos. 

 

PROJETO MÃOS QUE AJUDAM – (Emergencial Covid-19) Foco no cuidado 

para não contaminação pelo Corona vírus. 

 
PROJETO PROTEGGERE – (Emergencial Covid-19):Foco nos idosos. 


