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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

          Considerando que o momento é de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(COVID-19), e de todos os riscos à preservação de vida, as medidas adotadas pelos 

entes públicos trazem grande impacto na vida de milhares de penedenses e que 

vivendo o isolamento comunitário sofrerão as consequências da suspensão das 

atividades econômicas.  

          Ainda, vale considerar que a Assistência Social tem papel fundamental na 

Proteção Social, na ampliação do bem-estar e medidas de cuidados integrais com a 

saúde da população mais vulnerável, de forma sinérgica ao Sistema Único de Saúde – 

SUS. 

          Os desafios se mostram hercúleos, por essa razão, precisamos de definições 

de ações assertivas capazes de fortalecer a rede de proteção àqueles socialmente 

mais vulneráveis e que precisam da nossa presença, enquanto perdurarem as 

restrições de circulação de pessoas, atividades comerciais e ocupação de espaços 

públicos e privados que, normalmente, são fontes de renda para trabalhadores 

autônomos, formais e informas, bem como de pessoas ambulantes. 

          Nesse momento, contrariando todos os nossos anseios de que a Assistência 

Social priorize a busca pela autonomia das famílias penedenses, precisamos 

assegurar os mínimos sociais, que apesar de diferirem de sociedade para sociedade, 

expressam valores e assumem características próprias que vão se adequando aos 

diferentes momentos históricos. Aqui, para a crise atual que o município de Penedo 

enfrenta, consideraremos como mínimos sociais e buscaremos assegurar as 

necessidades básicas da população em processo de exclusão e vulnerabilidade social, 

a provisão de alimentação, moradia/abrigamento e higiene, além de assegurar a 

concessão das medidas de apoio econômico lançadas para os trabalhadores 

mais afetados.  

          A seguir, serão apresentas as ações que buscam atenuar os impactos sociais 

causados pela pandemia que estamos enfrentando, sobretudo, aquelas que se 

integram às demais políticas públicas e que corroboram os esforços conjuntos da 

Prefeitura de Penedo/AL. 



OBJETIVO DO PLANO 

Assegurar a proteção social das famílias e dos indivíduos em situação de risco 

e/ou vulnerabilidade social no enfrentamento à pandemia da COVID-19, o novo 

Coranavírus, de modo a reduzir os impactos gerados na população. 

De maneira específica, também propõe-se: 

(a) Definir as ações emergenciais de gestão e oferta da Assistência Social diante da 

pandemia; 

(b) Contribuir para a concretização de medidas de cuidados e prevenção da 

transmissão, conforme orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS); 

(c) Intensificar a proteção social às famílias e aos indivíduos, contaminados ou não, 

em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. 

As ações a serem destacadas, na sequência desse documento, terão como PÚBLICO 

PRIORITÁRIO: 

● famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, em 

situação de pobreza e extrema pobreza, inscritas no cadastro único ou não, 

pessoas vivendo sozinhas ou em situação de rua, pessoas com deficiência. 

Essas ações serão operacionalizadas pelas equipes que integram os seguintes 

equipamentos: 

(a) Plantão Social existente na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Habitação; 

(b) Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Senhor do Bonfim; 

(c) Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Santo Antônio; 

(d) Centro de Referência de Assistência de Assistência Social (CREAS); 

(e) Programa Criança Feliz; 

(f) Cadastro Único e Programa Bolsa Família 

 



IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO PRIORITÁRIO 

        Considerando que as limitações financeiras, bem como a análise dos volumes de 
transferências de renda advindas do Auxílio Emergencial, sob a responsabilidade do Governo 
Federal, torna-se necessário a identificação de um público que, prioritariamente, será o foco 
de nossos esforços e dos investimentos financeiros.  

          Antes da identificação desse público prioritário, cabe apontar o impacto financeiro do 
auxílio emergencial. 

 VALORES PAGOS PELO PBF  

Mês de Referência Valor Repassado Valor Médio p/ Família 

Fevereiro 2020 R$ 1.700.000,00 R$182,50 

VALORES PAGOS PELO AUXÍLIO EMERGENCIAL 

Mês de Referência Valor Repassado Valor Médio p/ Família 

Abril 2020 R$ 10.054.000,00 R$1.045,00 

R$ 1.700.000,00 

R$ 10.054.000,00 

PBF AUXÍLIO EMERGENCIAL

TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA 



          A tabela seguinte, mostra dados gerais do CadÚnico, quantitativos de famílias 

inseridas e beneficiadas pelo Programa Bolsa Família (PBF). Logo a seguir, 

apresentamos dados de famílias em situação de extrema pobreza. 

Considerando os dados presentes no CadÚnico, percebe-se um número expressivo 

de famílias e pessoas que autodeclararam situação de extrema pobreza, quando 

comparando com os dados gerais. 



Extrema Pobreza 
71% 

Pobreza 
2% 

Baixa Renda 
10% 

Acima de 1/2 S.M 

17% 

IDENTIFICAÇÃO DE RENDA 

          Os dados previamente apontados já nos permitem estabelecer as famílias em 

extrema pobreza, 71% DAS FAMÍLIAS INSERIDAS NO CADÚNICO, como a 

prioridade das ações socioassistenciais. Ainda, cabe ressaltar que os dados do 

CadÚnico correspondem a 57,5% do total de famílias penedenses, 

aproximadamente.    

          Entretanto, o volume de famílias ainda é expressivo e os recursos financeiros 

disponíveis não contemplam a concessão de benefícios eventuais a todas as famílias 

em situação de extrema pobreza. Por essa razão, torna-se necessário estabelecer 

critérios que assegurem o atendimento àquelas famílias com maior necessidade de 

proteção social.  

          Quando analisamos os dados de Famílias declaradas em SITUAÇÃO DE 

EXTREMA POBREZA QUE NÃO SÃO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA 

FAMÍLIA, esse número diminui expressivamente, permitindo que assumamos como 

critério de concessão de cestas básicas aquelas famílias que não tiveram amparo 

financeiro através do auxílio emergencial. 



          Apesar dessa compreensão e da identificação de que há 2.049 famílias em 

extrema pobreza e que não recebem o Bolsa Família, decidimos aprofundar o 

processo de identificação das reais necessidades, já que o cadastro da família 

tem informações autodeclaradas e que podem ter sido atualizadas há mais de 01 ano. 

Por isso, iniciamos a integração com os agentes de saúde, conhecedores da realidade 

familiar e comunitária, para que (dialogando) possamos  nos aproximar ao máximo 

das famílias que realmente estejam em maior situação de vulnerabilidade social e 

sejamos mais justos, no processo de identificação. 

 

          Vale considerar que, em alguns territórios e dimensão, tem sido possível 

ampliar a entrega para quase a totalidade das famílias residentes, desde que estejam 

no CadÚnico e que tenham a autodeclaração de situação de extrema pobreza, 

beneficiário ou não do Bolsa Família. No entanto, para isso, nossas equipes do 

Serviço Social avaliam outras variáveis que, nesse momento, extrapolam os limites de 

renda somente, como por exemplo: número de pessoas na família, desemprego dos 

responsáveis familiares, pagamento de aluguel, presença de pessoa com doença que 

exija despesas com o tratamento. 

 

          De forma geral, serão 3800 famílias beneficiadas com a concessão de 

cestas básicas cedidas pelo Governo de Alagoas e mais 3500 famílias 

beneficiadas pelas cestas adquiridas pelo Governo Municipal com recursos 

próprios, totalizando 7300 famílias penedenses atendidas pelas ações de 

segurança alimentar e nutricional. 



SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO DE PENEDO  

SUSPEITOS  CONFIRMADOS RECUPERADOS ÓBITO 

252 188 33 04 

          Os dados epidemiológicos seguintes, tomam por referência o dia 20 de junho do 

corrente ano.  

ESTADO DE ALAGOAS  

SUSPEITOS  CONFIRMADOS RECUPERADOS ÓBITO 

4.300 26.906 19.154 848 

          Importante destacar alguns dados que compõem as estratégias de saúde, 

permitindo que haja uma compreensão da rede de atenção. Essas informações podem 

ser vistas, também, no Plano de Contigência COVID-19 publicado na página da 

Prefeitura de Penedo.  

ATENÇÃO BÁSICA 

O município dispõe de 100% de cobertura da Atenção Primária, com 20 Equipes da 

Estratégia de Saúde da Família e desempenham suas atividades nas Unidades 

Básicas de Saúde, que serão referência para os casos leves. 

 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 horas (UPA) 

A UPA 24H de Penedo será acionada na ocorrência de alterações clínicas caso o 

usuário apresente algum desconforto respiratório, dispneia ou saturação O2 < 95%, ou 

insuficiência respiratória, ficando no isolamento privado que acontece na UPA. 

 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) 

O SAMU atua a partir do comando através da central de regulação de Arapiraca, e será 

acionado após entrada do usuário na UPA. Caso o quadro se agrave e necessite de 

internação hospitalar (casos graves) será acionado o SAMU e dada a sequência para 

serviço de referência, conforme fluxo de referência estadual. 

 

LEITOS DE UTI 

06 LEITOS DE UTIs – HOSPITAL REGIONAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

 



          As vulnerabilidades sociais demarcam a necessidade de ampliarmos as 

intervenções públicas que assegurem o acesso a direitos sociais, ainda mais, nesse 

momento em que se escancaram as mazelas sociais que exigem esforços maiores dos 

entes públicos na pandemia. Essas intervenções trazem a capacidade de diminuir os 

impactos negativos de realidades que dificultam o exercício da autonomia das famílias. 

Ao longo dos últimos meses, desde as declarações de Estados de Emergências, essas 

famílias sentem a eminência de eventuais agravos que, por consequência, trazem maior 

sofrimento e isso nos obriga a utilizar eficazmente os recursos públicos para reparar ou 

atenuar as consequências dessas situações.  

          Destaca-se que o desenvolvimento das ações de políticas sociais em 

comunidades mais vulneráveis e/ou de risco social reafirmam as funções 

protetivas dos entes públicos, apontando para as práticas que reforcem o critério 

de promoção social e de valorização da dignidade das pessoas. Ainda, cabe dizer 

que esse momento vivido não tem precedentes em nosso município, o que nos 

exige maior atenção, energia e a buscar experiências exitosas de localidades e 

gestões que já passaram por situações de catastróficas e de calamidades, mesmo 

que não ocorridas por pandemias. 

          Antes de apontarmos as ações que compõem esse plano, já se reafirma que 

buscou-se observar a legislação municipal relacionadas à concessão de benefício 

eventual, facilitando a análise de perfis familiares e mantendo a coerência na tomada de 

decisões relacionadas às concessões de benefícios à comunidade. 

          A concessão de Benefício Eventual é uma previsão legal da Política de 

Assistência Social, de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às 

famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 

calamidade pública. Os Benefícios Eventuais são assegurados pelo art. 22 da Lei nº 

8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada 

pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS. No município de Penedo, a concessão 

desses benefícios foi normatizada pela Lei Municipal No 1599/2017 e regulamentada 

pelo Decreto Municipal No 553/2017, trazendo os perfis de beneficiários e os 

parâmetros de concessão.  

AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS 



          Considerando as disposições gerais da Lei 1599/2017, os benefícios eventuais 

poderão ser concedidos na forma de bens de consumo e/ou pecúnia, podendo a 

concessão ser cumulada. Importante destacar que esses benefícios destinam-se 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 entes. Dentre 

os benefícios, identificamos: a) auxílio natalidade (enxoval); (b) auxílio por morte (urna 

funerária); (c) cesta básica; (d) colchão; (e) auxílio financeiro; (f) acesso à 

documentação civil; e (g) aluguel social.  

          Mais precisamente, para esse momento, serão priorizadas a: 

● Concessão de cestas básicas, assegurando a subsistência das famílias com maiores 

dificuldades de aquisição de alimentos; 

● Auxílio funeral para aquelas que não obtém condições de sepultarem seus entes; 

● Distribuição de máscaras de proteção individual reutilizáveis; 

● Distribuição de kits de higiene para pessoas idosas – integrantes do grupo de risco e 

que frequentavam as atividades dos serviços ofertados pelos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS), e à pessoas idosas presentes no CadÚnico, não 

beneficiárias do Programa Bolsa Família; 

● Distribuição de alimentos para instituições de acolhimento de pessoas em situação de 

rua, gerenciadas por organizações civis; 

 

          Para além das ações relacionadas à concessão de benefícios eventuais, e que 

nesse momento tem função indispensável no enfrentamento às consequências da 

pandemia, não se pode negligenciar as estratégias de fortalecimento das equipes e suas 

relações com famílias e comunidades mais vulneráveis. Isso, além de assegurar o 

alcance de metas que garantem a transferência de valores financeiros que custeiam 

diversos programas ligados ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), apontam 

para a importância da equipe em seus territórios de atuação e a mantem em vista das 

famílias que vivenciam situações de isolamento social. 

          Essas ações serão apontadas aqui, com o compromisso de que suas realizações 

seguirão os protocolos de segurança e higienização, definidos pela Organização Mundial 

de Saúde e reiteradas pela Vigilância Epidemiológica de Penedo/AL. 



          Com a decretação da suspensão de diversos segmentos da economia, como 

forma de evitar a propagação desenfreada do Covid-19, logicamente, trouxe impactos 

sociais fortes e que implicam na condição das famílias proverem suas necessidades 

básicas, destacando a alimentação, higiene e moradia. 

          Por essa razão, apontou-se como prioridade a aplicação de esforços para que as 

famílias mais afetadas pela crise estabelecida pela pandemia tivessem alimentação na 

mesa e tivessem segurança alimentar e nutricional. 

          Havia uma previsão orçamentária de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) para a 

manutenção das ações de benefícios eventuais, não necessariamente só para a 

aquisição de cesta básica. Para tal finalidade, a gestão da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) estabeleceu a meta de 100 cestas 

básicas a serem distribuídas mensalmente, o que totalizaria R$68.640,00 (sessenta e 

oito mil e seiscentos e quarenta reais), sendo os demais valores disponíveis para outras 

modalidades de benefícios eventuais. Esses valores consideravam o valor da cesta 

básica licitada, no final de 2019, onde o valor unitário da cesta básica era de R$57,20 

(cinquenta e sete reais e vinte centavos). No entanto, já nas primeiras tentativas de 

adquirir os itens previstos na Ata de Registro de Preço (ARP), viu-se um aumento 

expressivo no valor final da cesta básica, trazendo-nos mais dificuldades orçamentárias, 

sobretudo, pela previsão do aumento da demanda social que necessita da concessão de 

cesta básica. De maneira geral, houve um aumento de 20% no valor total da cesta 

básica. 

          A previsão do quantitativo de cesta básica a serem distribuídas, levou em 

consideração a análise do público prioritário (já mencionada em páginas anteriores) e 

dos critérios que nos permitem estabelecer recortes sociais de famílias que mais 

necessitam dessa concessão. Os critérios prioritários são: 

I) Famílias em Extrema Pobreza inseridas no CadÚnico; 

II) Famílias inseridas no CadÚnico, não beneficiárias do Programa Bolsa Família, sem 

recebimento do auxílio emergencial; 

III) Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, com auxílio emergencial de 

R$600,00 (seiscentos reais) e com composição familiar superior a 03 (três) pessoas; 

IV) Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, com auxílio emergencial de 

R$1200,00 (um mil e duzentos reais), com composição familiar superior a 04 (quatro) 

pessoas e com despesas de aluguel. 

CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA 



PREVISÕES DE CONCESSÃO DE CESTA BÁSICA 

          Salienta-se que os critérios prioritários estão de acordo com as exigências da 

Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) No 03/2020, que dispõe sobre o 

Projeto de Complementação Alimentar para às Famílias em Situação de Vulnerabilidade 

Social atingidas pelas Situações de Calamidade Pública e Emergência em Virtude da 

Pandemia do COVID-19 (CORONAVÍRUS), sobretudo, devido às prestações de contas 

posteriores, bem como, com a Resolução  do Conselho Estadual de Assistência Social 

no 12/2020.  

          Entretanto, apesar desses critérios estarem vinculados à inserção no Cadastro 

Único, o fato da pessoa/família não estar regularmente inserida e com Número de 

Identificação Social (NIS) ativo não trará impedimentos para a concessão de cesta 

básica, caso haja a necessidade avaliada pelos técnicos do serviço social. Para isso, a 

gestão emitirá parecer social e que deverá ser anexado ao relatório de prestação de 

contas e garantirá a imediata inserção do cidadão/família no Cadastro Único para 

Programas Sociais. 

LOCALIDADE BENEFICIADAS QNT 

Conjunto Ivana Toledo 104  cestas 

Jatobá e Lagoa do Oiteiro 50  cestas 

Santa Cecília 329 cestas 

Kamartelo 286  cestas 

Santa Izabel 148 cestas 

Santo Antônio 410 cestas 

Senhor do Bonfim 543 cestas 

Santa Luzia 294 cestas 

Dom Constantino 370 cestas 

Raimundo Marinho 276 cestas 

Centro 76 cestas 

PREVISÃO DA ZONA URBANA 2836 cestas 



LOCALIDADES DA ZONA RURAL QNT 

Ponta Mufina / Sítio Nazário / Embrapa / Ilha das Canas 79 cestas 

Tabuleiro dos Negros  128 cestas 

Campo Redendo / Carapina / Catrapó / Itapuranga / Mariseiro 92 cestas 

Cooperativa s I e II, Campo Grande e Manibu 82 cestas 

Palmeira Alta / Pescoço 185 cestas 

Novo Horizonte / Chã da Lagoa / Prosperidade  73 cestas 

Capela / Cerquinha da Laranja / Marcação / Riacho do Pedro / 
Murici / Peixoto / Marituba de Baixo e de Cima 

161 cestas 

Santa Margarida  / Conrado / Espigão / Imbira I e II / Vila Operária 47 cestas 

PREVISÃO TOTAL DA ZONA RURAL 920 cestas 

          Também, foi possível contemplar as localidades da Zona Rural, havendo uma identificação 
das famílias do CadÚnico e validando as listas junto com os agentes de saúde.  Destaca-se que as 
localidades são PSF’s que tomam por referência áreas menores integradas e que trazem maior 
abrangência territorial.  

          Essas definições por territórios, juntam-se às concessões a determinadas 

categorias profissionais que tiveram suas atividades mais afetadas ou a grupos de 

pessoas com patologias que necessitam de mais atenção.  

GRUPO BENEFICIADO QNT 

Vendedores Ambulantes (Cadastro SEDETUR) 118 cestas 

Mototaxistas (Cadastro SMTT) 87 cestas 

Motoristas e Cobradores de Ônibus (TRANSCOOP) 45 cestas 

Garis 15 cestas 

Motoristas e Monitores de Ônibus  (SEMED) 17 cestas 

Pacientes da AAPPE não beneficiários do BPC 18 cestas 

Pessoa com Câncer não beneficiária do BPC (AAPC) 22 cestas 

Pacientes da ACRESC não beneficiárias do BPC 31 cestas 



FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS CRAS/CREAS QNT 

TOTAL DE FAMÍLIAS  85 cestas 

          As famílias inseridas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF), operacionalizados pelos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e no 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos (PAEFI), 

operacionalizados pelo CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social), são prioritárias para o recebimento de cesta básica, considerando o histórico do 

trabalho realizado com essas famílias e do conhecimento de suas reais vulnerabilidades 

e riscos de seus territórios.   

          Além dessas definições apresentadas, o Plantão Social – situado na sede da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) – mantem o 

serviço de atendimento a qualquer pessoa que demande uma avaliação da condição 

social para concessão de benefícios eventuais. A perspectiva é de que serão 7300 

cestas básicas distribuídas como ações de segurança alimentar e nutricional. 

          Destaca-se que, no caso da família não está inserida no CadÚnico, caberá ao 

técnico do Serviço Social realizar visita domiciliar e parecer social, justificando a 

necessidade (ou não) da concessão de Cesta Básica. 

ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 

          Buscou-se identificar pessoas em situação de rua ou na condição de andarilho, 

porém, apesar da existência, esse quantitativo não foi tão expressivo como se tinha 

receio. Diante disso, a priori, não se faz necessário a criação de abrigo provisório com a 

finalidade de acolher indivíduos/ ou famílias nessas condições. Como alternativa, 

iniciamos a parceria com a Fraternidade Casa de Ranquines para o acolhimento desse 

número pequeno de pessoas identificadas, pactuando que seria possível acolher até 10 

pessoas do sexo masculino, mantendo-nos em alerta para que se houver 

necessidade, a gestão possa buscar outras alternativas para acolher pessoas que 

passem por demandas de acolhimento. Ainda, relembramos que o Abrigo Institucional 

atende, somente, a crianças e adolescentes que sofrem violações graves e que 

necessitam do apartamento do núcleo familiar.  



          Como forma de cumprir com a parceria estabelecida, foi feito a Adesão ao Termo 

de Aceite e Compromisso através das Portarias 63/2020 e 369/2020 da Secretaria 

Nacional de Assistência Social (SNAS). Essas Portarias estão relacionadas aos 

incrementos financeiros para o Enfrentamento ao Covid-19, mais especificamente, para 

a aquisição de Equipamentos de Proteção Social (EPI’s) para os profissionais do 

Sistema Único de Assistência Social,  e aquisição de alimentos e outros utensílios 

básicos para locais de acolhimento a pessoas em situação de rua. 

          Como resultado dessa decisão, o município de Penedo/AL, através do Fundo 

Municipal de Assistência Social, recebeu R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para a 

aquisição de alimentos que serão entregues à Fraternidade Casa de Ranquini. Para 

essa finalidade, houve a abertura de uma conta específica, facilitando a gestão e 

fiscalização da utilização desses recursos.           

          Conforme a Portaria da SNAS No 369/2020, em seu artigo 4º, o repasse de 

recursos referente à estruturação da rede dar-se-á em duas parcelas, cada uma 

referente a 3 (três) meses da demanda aferida. Observando a situação de acolhimento, 

os dados do CadÚnico com pessoas identificadas em situação de rua e, ainda, as 

condições definidas na parceria com a Fraternidade Casa de Ranquini, definimos que 

nossa capacidade total de atendimento é de até 20 pessoas, assim, havendo uma 

margem para a tomada de providências futuras, caso haja um agravamento da situação 

atual.     

          Essa possibilidade do recebimento de incrementos para a aquisição de alimentos 

está sustentada no art. 8º da Portaria 369/2020, no inciso VII, como forma de garantir 

“apoio com alimentação e outros itens básicos a alojamentos provisórios geridos por 

organizações da sociedade civil”. 

          Cabe informar que é uma exigência, apresentada pela Portaria 63/2020 da SNAS, 

em seu art. 3º, a elaboração de Plano de Ação específico para a utilização dos 

incrementos financeiros advindos para a manutenção e ampliação das ações 

socioassistenciais, bem como, para a estruturação da rede de proteção do SUAS, com a 

devida aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). 



          O estabelecimento do uso obrigatório de máscara em qualquer local público ou 

estabelecimento comercial de Alagoas (Decreto Estadual 69.722/2020, art. 9º) nos 

trouxe questões pertinentes às famílias que não conseguem adquirir quantidade de 

máscaras de tecido que atendam às exigências de trocas por períodos e que sejam 

individualizadas, sem que tragam maiores riscos aos entes familiares. Por essa razão, 

estabelecemos que serão produzidas e distribuídas 40 (quarenta) mil máscaras a 

famílias que vivem em localidades com maior incidência de contágio do coronavírus, 

contribuindo com a segurança dessas pessoas. A identificação dessas localidades se 

dará pelo órgão competente da Secretaria Municipal de Saúde de Penedo.  

          Além da economicidade, considerando que haverá menor custo para a produção 

quando comparado aos valores de aquisição de máscaras prontas, dado o 

inflacionamento da unidade disponível no mercado, a decisão de produzir contribuirá 

com a circulação de R$40.000,00 (quarenta mil reais) que serão pagos a costureiras (os) 

que residem em Penedo. A proposta consiste em entregar os insumos necessários à 

produção e ao pagamento de R$1,00 (um real) por máscaras produzidas. Ressaltando 

que o chamamento público para quem dispusesse do interesse de contribuir com esse 

trabalho se deu através do Edital 01/2020, publicado no dia 14 de maio de 2020, que 

permitiu o credenciamento de Microempreendedores individuais para a presta de 

serviços de costureira. 

          Os insumos adquiridos, seguindo os ritos legais e necessários, foram: 

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL REUTILIZÁVEIS 

DESCRIÇÃO QNT 

TECIDO TAFETÁ 561 C/ 1,40 ALVEJADO N/ PREENCHIDO, 

100% ALGODÃO  
2800  mts 

ELÁSTICO CHATO, TIPO CROCHET 8mm, BRANCO, 100 mts 190 rolos 

LINHA PARA COSTURA, CARRETEL COM 1500 mts, COR 

BRANCA, 100 % POLIESTER 
320 carreteis 

CUSTO TOTAL R$ 35.444,00 

          O custeio da aquisição dos insumos e da produção das máscaras se dará por 

Recurso Próprio, considerando que serão destinadas à distribuição gratuita às famílias 

socialmente mais vulneráveis das localidades com maior incidência dos casos. 



          Como forma de ampliar as medidas preventivas, principalmente, direcionadas às 

famílias com maiores limitações financeiras para a aquisição de meios que garantam a 

vivência num ambiente mais limpo, serão distribuídos KIT’s de Higiene Pessoal e dos 

domicílios. 

          A prioridade de entrega serão as pessoas idosas que integram os Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, realizados nos CRAS Senhor do Bonfim e 

CRAS Santo Antônio, bem como, no Núcleo de Serviço de Convivência. Entretanto, 

considerando as condições socioeconômicas das famílias de participantes dos serviços 

ofertados nos CRAS e no Núcleo de Serviço de Convivência, buscar-se-á atender à 

totalidade dos participantes. Esses equipamentos sociais tornam possível a prática de 

atividades que assegurem a valorização das identidades socioterritoriais e apontem para 

as relações de cuidados e proteção, tornando capaz o enfrentamento das 

vulnerabilidades e riscos sociais a partir das potencialidades  individuais e familiares. A 

meta de inserção nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) em 

Penedo é de 310 participantes, com faixas etárias entre 06 e mais de 60 anos, e 50% 

desse total deve ser de pessoas identificadas em Situação Prioritária.  

   

DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE HIGIENE 

ITEM UND. QNT. VALOR 

Água Sanitária R$ 1,16 02 R$2,32 

Sabão em Pedra (5 und.) R$ 3,75 01 R$3,75 

Sabonete R$ 0,90 02 R$1,80 

Desinfetante (750 ml) R$ 2,81 01 R$2,81 

Saco Plástico R$ 0,09 01 R$ 0,09 

CUSTO TOTAL p/ KIT R$10,77 

QNT. CUSTO FONTE 

1000 KIT’S R$ 10.770,00 Recurso Próprio 



          Apesar de identificarmos qual o público prioritário para a concessão dos kit’s de 

higiene, também serão concedidos aos idosos presentes no Cadastro Único como 

beneficiários ou não do Programa Bolsa Família. Essa decisão considera o fato de que 

em muitas habitações a principal renda familiar advém da aposentadoria ou Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), comprometendo inteiramente os valores financeiros 

dessas pessoas idosas, ainda assim, sem considerar os empréstimos em consignação 

que trazem descontos, inclusive, acima dos percentuais estabelecidos pela legislação 

relacionada à Pessoa Idosa.  

          Conforme apresentado na tabela seguinte, ampliar a oferta de kits de higiene para 

esse grupo de risco é necessário, considerando o número expressivo de pessoas idosas 

inseridas no Cadastro Único.    

Faixa Etária 
Recebe PBF PESSOAS 

TOTAL 
Não Sim 

Entre 60 a 64 674 174 848 

Maior que 65 1.720 55 1775 

TOTAL 2623 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

          Os profissionais da Assistência Social, sobretudo, pelas ações de concessão de 

benefício eventual estão em permanente contato com a população, aumentando os 

riscos de contaminação pelo COVID-19. Além dessas ações, os equipamentos sociais, 

como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), o Centro Especializado 

de Assistência Social (CREAS) e o Cadastro Único mantiveram os atendimentos 

familiares, reafirmando a importância dessas atividades para as pessoas em situação de 

vulnerabilidade e risco social.  

          Principalmente por essas razões apresentadas, precisamos garantir que nossos 

colaboradores executem suas funções com a proteção devida e com os equipamentos 

apropriados à diminuição dos riscos de contrair o COVID-19.     



          A Portaria 54/2020 da Secretaria Nacional de Assistência Social, publicada em 

01 de abril de 2020, já considerando a Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, 

que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), como também, 

reafirmando que é preciso garantir a oferta regular de serviços e programas 

socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco social e promover a 

integração necessária entre o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema Único de 

Saúde, resolveu e aprovou recomendações gerais com o objetivo de garantir que a 

continuidade dos serviços socioassistenciais estivem alicerçados em medidas e 

condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do 

SUAS. 

          Aproveita-se para esclarecer que, buscando diminuir os riscos consequentes do 

contato com o público, da circulação e da proximidade com outras pessoas em 

determinadas atividades, decidimos adotar regimes de jornada em turnos de 

revezamento, permitimos o trabalho remoto em situações bem específicas, 

suspendemos temporariamente algumas visitas domiciliares, além de permitirmos que 

as pessoas idosas e com quadros de saúde que as coloquem em maior risco, pudessem 

ser afastadas de suas funções laborais. (Item 4, incisos IV e VII, da Nota Técnica No 

7/2020, anexa à Portaria/MC 54/2020) 

          A mesma Portaria do Ministério da Cidadania (54/2020) define que é de 

responsabilidade do gestor da Assistência Social o fornecimento de adequadas 

condições - equipamentos necessários, condições dos espaços, comunicação à 

distância e transporte para deslocamentos seguros das equipes, visando à realização 

das atividades de trabalho - a fim de que os trabalhadores permaneçam executando os 

serviços e as atividades essenciais com segurança (inciso XXI do item 4). 

          Para tornar possível a aquisição de EPI’s foi realizado o ACEITE previsto na 

Portaria/MC 369/2020 e na Portaria/MC 63/2020. Com isso, o município já recebeu o 

valor de R$36.750,00 (trinta e seis mil, setecentos e cinquenta reais) , depositados numa 

conta específica para a aquisição desses equipamentos, conforme pode ser verificada a 

seguir:  



          De posses desses recursos, solicitamos a aquisição dos itens: 

ITEM UND. QNT. VALOR 

AVENTAL DESCARTÁVEL, manga longa, 

punho latex, 100% polipropileno, atóxico 
R$ 13,00 500 R$6.500,00 

LUVA, não cirúrgica, latéx, com pó, bio-

absorvível (caixa com 100 pares) 
R$ 53,97 100 R$5.397,00 

MÁSCARA DESCARTÁVEL, tripla proteção 

com filtro, elásticos na lateral e 3 pregas 

horizontais, 100% propileno (cada embalagem 

com  50 unidades) 

R$ 100,00 200 R$20.000,00 

PROTETOR FACIAL COM VISEIRA 

FLEXÍVEL, com display transparente, altura 

28cm, largura 19cm 

R$ 13,80 150 R$2.070,00 

TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL, 

em material não tecido, gramatura 20g/m2 (cada 

embalagem com 100 unidades) 

R$16,80 100 R$1.680,00 

CUSTO TOTAL R$35.647,00 

          Observando a Portaria/MC 63/2020, em seu Art. 5º parágrafo único, o 

recebimento da segunda parcela para aquisição de EPI’s está condicionada ao 

requerimento do órgão gestor e à demonstração da real necessidade de uso de EPI pelo 

ente, aprovada por meio de resolução do respectivo Conselho Municipal de Assistência 

Social, a ser informado no sistema informatizado. Esse requerimento será analisado em 

meados de julho, considerando os dados epidemiológicos, as projeções de casos e 

perduração do Estado de Emergencial. 

          Os EPI’s serão utilizados por todos os profissionais que estiverem com funções e 

atividades socioassistenciais ligadas à SEMDSH e, não somente, por aqueles que 

estiverem na “linha de entrega” de benefícios eventuais.   



EQUIPAMENTO  
QNT. DE 

PROFISSIONAIS 
ATIVOS AFASTADOS 

GESTÃO  21  18 3 

CRAS / SCFV  35  31 4 

CREAS  7  7  0  

PBF e CADASTRO ÚNICO  9  6 3 

PROGRAMA CRIANÇA 

FELIZ 
 18  16 2 

ABRIGO INSTITUCIONAL  11 11 0 

TOTAL 101 89 12 

RECURSOS HUMANOS 

          Os afastamentos se dão pelas condições de saúde que colocam nossos 

colaboradores no grupos de riscos, sobretudo, pelas cardiopatias, fibromialgia, diabetes 

e hipertensão, além de haver pessoas com mais de 60 anos, consideradas idosas e que 

precisam de mais atenção. 

ABORDAGENS ESPECÍFICAS E SIMPLIFICADAS  

          Apesar das estratégias apontadas, nas últimas páginas, estarem relacionadas a 

diversos níveis de proteção, serviços e programas específicos e que demandam um 

entrelaçamento das equipes, apresentaremos sucintamente a descrição de alguns 

serviços que condizem mais com o acolhimento, atendimento e acompanhamento das 

comunidades que, mesmo em meio à pandemia e medidas de distanciamento social 

decretaras pelo Estado e Município, continuam buscando o apoio de equipes que 

precisam reafirmar seu compromisso com a proteção social e dos diretos que atenuam 

os sofrimentos daquelas pessoas que vivenciam as angústias das vulnerabilidades 

sociais e riscos característicos dos seus territórios. 



ABORDAGENS ESPECÍFICAS E SIMPLIFICADAS  

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

SERVIÇO / PROGRAMA / BENEFÍCIO AÇÃO 

Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família - PAIF 

O acompanhamento familiar, somente, dá-se 

em casos extremos. Entretanto, as equipes 

estabeleceram escalas de trabalho que 

assegurem o acolhimento e o atendimento de 

qualquer cidadão que buscar ao CRAS. 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - SCFV 

Temporariamente Suspenso. Previsão de 

retorno das atividades dos grupos de 

convivência a partir de agosto, com redução 

dos grupos e medidas rígidas de proteção. 

Entretanto, os grupos de pessoas idosas terão 

seus retornos melhor avaliados e poderá sofrer 

retardo na retomada. 

Os integrantes da equipes estão direcionados 

para as ações de distribuição de benefícios 

eventuais e apoio nas Barreiras Sanitárias 

Benefício de Prestação Continuada Serviço Temporariamente Suspenso 

Benefícios Eventuais 

Concessão de cestas básicas acontecendo em 

todas as áreas do município, com perspectiva 

de 7300 cestas no total. 

Assegurada a concessão de Auxílio Funeral 

para quem dele necessitar e atender aos 

critérios estabelecido pela Legislação 

Municipal. 

Programa Primeira Infância no SUAS / 
Programa Criança Feliz  

Visitas Domiciliares Temporariamente 

Suspensas. Retomada prevista no dia 20 de 

julho. A equipe tem reestruturado as formas de 

acompanhar e contribuir com o 

desenvolvimento integral das crianças e 

gestantes inseridas no programa, sobretudo, 

por meio de comunicação remota e produção 

de conteúdo digital. 



PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

SERVIÇO / PROGRAMA / BENEFÍCIO AÇÃO 

Programa de Promoção do Acesso ao 

Mundo do Trabalho – ACESSUAS 

Oficinas presenciais suspensas 

temporariamente. Como alternativa, a 

coordenação do programa tem estruturado um 

cronograma de lançamento de cursos online, 

direcionado à Juventude penedense, como 

forma de contribuir com a preparação desse 

público para o aproveitamento das vagas de 

trabalha na retomada da economia e maior 

exigência profissional. Essas ações serão 

integradas à Coordenação de Juventude e do 

NUCA (Núcleo da Criança e do Adolescente) e 

serão inseridas no bojo das demandas do Selo 

UNICEF 

Programa Morar Melhor 

A construção de banheiros residenciais está 

suspensa até início de agosto, entretanto, o 

atendimento às demandas mais urgentes de 

concessão de material de construção para 

reparos em casos que os danos tragam risco à 

vida das famílias, estão autorizados.  

Além disso, a coordenação do Programa 

mantem o monitoramento dos índices 

pluviométricos e atendendo às demandas da 

comunidade.  

Ações Estratégicas de Enfrentamento ao 

Trabalho Infantil (AEPETI) 

Atividades de enfrentamento suspensas, 

principalmente a Escolinha de Futebol com as 

atividades aos sábados e domingos, no horário 

das feiras livres. Somente, os casos 

encaminhados pelo Disque 100 recebem 

atenção e averiguação.  

Constatando as evidências, a coordenação das 

AEPETIS encaminhará ao Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS) 



PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – MEDIA COMPLEXIDADE 

SERVIÇO / PROGRAMA / BENEFÍCIO AÇÃO 

Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado à Famílias e Indivíduos – 

PAEFI 

O acompanhamento familiar, pela sua 

natureza, acontece normalmente, buscando 

romper os ciclos de violência e assegurar a 

reparação de danos causados a quem os 

sofreu.  

A pandemia trouxe, ainda mais, dificuldades de 

articulação com o sistema de garantia de 

direitos, sobretudo, pela diminuição das 

atividades do Poder Judiciário. 

Serviço de Proteção Social a  

adolescentes em cumprimento de 

Medidas Socioeducativas 

em Meio Aberto 

Atividades em grupo estão temporariamente 

suspensas. Os casos estão inseridos no âmbito 

do PAEFI. 

Serviço de Atendimento às Pessoas em 

Situação de Rua 

Com o acolhimento das pessoas em situação 

de rua acontecendo na Casa de Ranquini, a 

equipe CREAS tem realizado o 

acompanhamento dos casos buscando a 

identificação das famílias, intervindo numa 

possível reaproximação e, inclusive, prestando 

assistência psicológica aos acolhidos.  

Ações Comunitárias de Enfrentamentos 

às Diversas Formas de Violência 

Com a pandemia, a equipe CREAS tem 

monitorado o aumento dos casos de violência, 

sobretudo, a violência familiar. Paralelamente a 

isso, tem preparado campanhas que 

contribuam com o enfrentamento das 

violências e que serão veiculadas nas mídias 

sociais. 



PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE 

SERVIÇO / PROGRAMA / BENEFÍCIO AÇÃO 

Serviço de Acolhimento Institucional 

para Crianças e Adolescentes 

O Acolhimento de Crianças e Adolescentes 

vítimas de violência continuam acontecendo 

normalmente. Houve a intensificação das 

práticas de cuidados domiciliares, devido ao 

maior tempo de convívio entre os acolhidos, 

principalmente, pela suspensão das atividades 

letivas. 

GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA  

BOLSA FAMÍLIA 

SERVIÇO / PROGRAMA / BENEFÍCIO AÇÃO 

Auxílio Emergencial 

Apoio presencial e remoto àqueles que tiveram 

dificuldades de solicitar o auxílio por meio da 

plataforma lançada com a finalidade de atender 

às pessoas que estavam fora do CadÚnico 

Novas Concessões do 

Programa Bolsa Família – PBF 

Monitoramento das novas concessões de 

benefícios do Programa Bolsa Família. 

Todavia, o trabalho da equipe CadÚnico já 

possibilitava que o município tivesse uma 

cobertura de 120% do Programa, o que nos 

indica que o número de famílias beneficiadas 

pela transferência direta de renda já era 20% 

superior ao limite, outrora definido para 

Penedo. 

Atualização Cadastral 

Até final de março de 2020, a equipe zerou 

pendências com cadastros desatualizados ou 

bloqueados por descumprimento das 

condicionalidades do programa. 

Isenção na Tarifa de Energia Elétrica 

 

Articulação com a Equatorial para garantir que 

mais 3.300 famílias entrem no quantidade de 

beneficiários da isenção de tarifas cobradas 



QUANTITATIVOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS 

BENEFÍCIO EVENTUAL MAR ABR MAI JUN JUL 

Cesta Básica 270 210 2246   1048 --- 

Auxílio Funeral 03 05 06 02 --- 

Aluguel Social 12 12 04 05 --- 

Máscara de Proteção --- --- --- 4200 --- 

Kit de Higiene Pessoal --- --- 220 80 --- 

RECURSOS FINANCEIROS – ESPECÍFICOS PARA COVID-19 

ESFERA 

ADMINISTRATIVA  
IDENTIFICAÇÃO VALOR TOTAL 

MUNICIPAL 
Cesta Básica  R$200.000,00 

R$288.214,00 Confecção de Máscaras  R$77.444,00 

Kit de Higiene  R$10.770,00 

ESTADUAL 3862 cestas básicas --- 
Valor em Cesta 

Básica 

FEDERAL 

Aquisição de EPI’s  
(Portaria MC 369/2020) 

 R$36.750,00 

R$236.762,40 

Alimentos para Acolhimento 
(Portaria MC 369/2020) 

 R$24.000,00 

Incremento na Proteção Social 

Básica 
(Portaria MC 378/2020) 

 R$109.650,00 

Incremento na Proteção Social 

Especial 
(Portaria MC 378/2020) 

 R$66.362,40 

          Destaca-se que, na tabela, somente serão identificado os valor excepcionais que 

não estavam previstos no orçamento ou que foram incrementado especificamente em 

decorrência do enfrentamento ao COVID-19. As demais despesas, aquelas tidas 

habituais, não serão visualizadas na tabela.  

OBSERVAÇÃO: Os valores da Esfera Federal podem sofrer alterações caso haja outros 

repasses após o final de junho/2020. 



LEGISLAÇÃO DO SUAS RELACIONADA AO COVID-19 

• Nota Pública de 20 de março de 2020 - Medidas de Prevenção ao Coronavírus nas Unidades 

de Acolhimento Institucional; 

• Informe Nº 707 • 25 de março de 2020 - Uso dos recursos do IGD/PBF no enfrentamento da 

emergência causada pelo Covid-19 

• Portaria Nº 54, DE 1º DE ABRIL DE 2020 - 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 profissionais do SUAS; 

• Portaria Conjunta Nº 1, DE 2 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe acerca da utilização de recursos do 

Cofinanciamento Federal no atendimento às demandas emergenciais de enfrentamento ao 

Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. 

• LEI Nº 13.982, DE 2 DE ABRIL DE 2020 - Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 

para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social 

para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada (BPC), e estabelece medidas 

excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) 

responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

• Decreto Nº 10.316, DE 7 DE ABRIL DE 2020 - Regulamenta a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 

2020, que estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o 

período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (covid-19). 

• Portaria Nº 351, DE 7 DE ABRIL DE 2020 - Regulamenta os procedimentos de que trata o 

Decreto nº 10.316/2020, a respeito do Auxílio Emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de 

abril de 2020; 

• MEDIDA PROVISÓRIA Nº 950, DE 8 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre medidas temporárias 

emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus (covid-19). 

• Portaria Nº 58, DE 15 DE ABRIL DE 2020 - 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). 



LEGISLAÇÃO DO SUAS RELACIONADA AO COVID-19 

• Portaria Nº 366, DE 22 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe acerca de medidas para o enfrentamento 

da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do Programa Criança Feliz/Primeira 

Infância no SUAS. 

• Portaria Nº 59, DE 22 DE ABRIL DE 2020 - Aprova orientações e recomendações gerais aos 

gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS dos estados, 

municípios e Distrito Federal quanto ao atendimento nos serviços de acolhimento de crianças e 

adolescentes no contexto de emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus, 

COVID-19. 

• Portaria Nº 7, DE 22 DE ABRIL DE 2020 - Dispõe sobre a prorrogação do prazo para o registro 

de visitas do Programa Criança Feliz, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, e dá 

outras providências. 

• Portaria Conjunta Nº 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020 – Aprova recomendações gerais aos 

gestores, supervisores e visitadores dos estados, municípios e Distrito Federal quanto à 

execução do Programa Criança Feliz/Primeira Infância. 

• Portaria nº 368, de 29 de abril de 2020, que autoriza medida excepcional para o atendimento 

do Cadastro Único em municípios em estado de calamidade pública ou em situação de 

emergência, permitindo a realização de cadastramento ou atualização cadastral por telefone ou 

outro meio eletrônico. As medidas abarcam a Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID-19). 

• Portaria Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020 - 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 Coordenadoria de Gestão do Suas 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). 

• Instrução Operacional N° 4/2020 - SAGI/DECAU de 30 de abril de 2020. - Dispõe sobre 

procedimentos 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, em 

municípios e no Distrito Federal 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). 



LEGISLAÇÃO DO SUAS RELACIONADA AO COVID-19 

• Portaria GM/MC Nº 374, DE 05.05.2020 - Altera a Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020, que 

dispõe sobre repasse 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 

coronavírus, COVID19. 

• Portaria Nº 63, DE 30 DE ABRIL DE 2020 - 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. 

• Portaria Nº 64, DE 5 DE MAIO DE 2020 - Altera a Portaria nº 63, de 30 de abril de 2020, 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. 

• Portaria Conjunta nº 3, de 5 de maio de 2020 - Dispõe sobre a antecipação do benefício de 

prestação continuada prevista no art. 3º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. 

• Portaria Nº 374, DE 5 DE MAIO DE 2020 - Dispõe sobre os procedimentos a serem aplicados 

com a alteração da Lei Orgânica da Assistência Social pela Lei nº 13.982, de 2020, e 

cumprimento de Ação Civil Pública. 

• Portaria Nº 65, DE 6 DE MAIO DE 2020 - Aprova orientações e recomendações gerais aos 

gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social dos estados, municípios e 

Distrito Federal quanto ao Coordenadoria de Gestão do Suas atendimento nos serviços de 

acolhimento de pessoas idosas ou com deficiência no contexto de emergência em saúde pública 

decorrente do novo Coronavírus, COVID-19. 

• Portaria Nº 378, DE 7 DE MAIO DE 2020 Dispõe sobre repasse de recurso extraordinário do 

financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na 

execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios devido à 

situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do 

coronavírus, COVID-19. 

• Portaria Conjunta Nº 2, DE 12 DE MAIO DE 2020 - Dispõe acerca da operacionalização do 

repasse de recurso extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência 

Social para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados, 

Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19. 




