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1. INTRODUÇÃO:  

 

O Plano de Contingência Municipal de Assistência Social, visa elucidar as ações para 

a situação de emergência e estado de calamidade pública no cenário da doença COVID – 19. O 

período de vigência deste plano compreenderá toda a pandemia, e perdurará o tempo necessário 

para as ações que venham a mitigar os efeitos, reparar os impactos da crise gerada pelo COVID – 

19, garantindo a proteção aos usuários e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS no contexto da pandemia. 

A ação da política pública se distingue da ação de voluntários, porque responde aos 

direitos sociais garantidos, é o empenho profissionalizado dos trabalhadores do SUAS que atuarão 

na pandemia, com ações para fortalecer o trabalho da assistência social, fundamental no suporte às 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. 

O processo de planejamento da política de assistência social no período do COVID - 

19, é necessário para lidar com situações complexas, organizar a ações, verificar os recursos 

necessários, seja humano ou financeiro, para o desenvolvimento das ações no presente e no período 

de pós-pandemia.  

Este Plano de Contingência observa todas as orientações das três esferas de governo, 

como o Ministério da Cidadania, Governo do Estado de São Paulo por meio da SEDS e Governo 

Municipal através da Secretaria Municipal do Bem Estar Social – SEBES, quanto à regulação e 

oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios, sendo este último por meio de ofícios, 

orientações técnicas, recomendações e informes as Organizações da Sociedade Civil – OSC’s que 

compõem a rede sócio assistencial privada. 

Seguindo as orientações técnicas referentes aos serviços tipificados de execução direta 

e os programas, projetos e benefícios, também serão adaptados às demandas locais, frente as 

dimensões da pandemia e do agravamento da questão social.  

 

 

2. MARCOS CONCEITUAIS: 

 

A fim de resgatar o histórico das principais normas editadas a respeito do COVID -19 

citamos: 

Considerando a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020(Decreto n° 7.616 de 

17 de novembro de 2011) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID – 

19); 

Considerando o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2.020, que reconhece, 

para os fins do art. 65 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2.000, a ocorrência do Estado 

de Calamidade Pública no Brasil;  

Considerando o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2.020, que 

reconhece Estado de Calamidade Pública decorrente da pandemia do COVID-19 que atinge o 

Estado de São Paulo e dá outras providências correlatas; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

SEBES 

Av. Alfredo Maia, Qd. 01, S/N – Vila Falcão – Cep. 17050-030- Bauru/SP 

bemestar@bauru.sp.gov.br 

  4 

 

Considerando o Decreto estadual nº 64.881, de 22 de março de 2.020, que decreta 

quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) e 

outras providências correlatas; 

Considerando o Diário Oficial da União por meio da portaria n° 337 de 24 de 

março de 2020 que dispõe acerca das 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 e que define que a Política de Assistência Social no Brasil tem 

papel fundamental na proteção social, na ampliação do bem estar e nas medidas de cuidados; 

Considerando a Portaria Federal Nº 337, de 24 de março de 2020 e o Decreto 

Estadual 525, de 23 de março de 2020, que definem a Política de Assistência Social, enquanto 

essencial, tendo por base a Nota do CONGEMAS sobre demandas urgentes para garantir assistência 

social nos municípios em decorrência do coronavírus (COVID-19), de 23 de março de 2020. 

Considerando os direcionamentos do Governo do Estado de São Paulo por meio da 

Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS que trata da orientação às gestões de assistência 

social municipais, prioritariamente voltado aos serviços de acolhimento institucional de adultos, 

idosos, pessoas em situação de rua, entre outros, para observação, prevenção e encaminhamento de 

casos com a Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid – 19); 

Considerando o Decreto Municipal nº 14.656, de 16 de março de 2.020 que 

estabelece medidas de enfrentamento e precaução, a fim de evitar a disseminação da pandemia do 

Covid-19 na Administração Pública Direta e Indireta; 

Considerando o Decreto Municipal nº 14.664 de 20 de março de 2020, que cria o 

Comitê Gestor de Enfrentamento ao COVID-19 – CGECBAURU e o Conselho de Crise do 

Coronavírus – CCB-BAURU, para monitoramento da emergência em saúde pública declarada; 

Considerando o Decreto n° 14.680, de 24 de março de 2020 que trata sobre os 

Serviços e atividades essenciais são aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade, cuja descontinuidade pode colocar em risco a sobrevivência, a saúde ou 

a segurança da população; 

Considerando o Decreto Municipal nº 14.695, de 29 de março de 2.020, que declara 

Situação de Calamidade Pública no Município de Bauru para enfrentamento da pandemia 

decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) e dispõe sobre medidas adicionais; 

Considerando o Decreto nº 14.811, de 30 maio de 2.020-  que  prorrogação da 

quarentena no Município de Bauru, denominada de “Quarentena Consciente” no contexto da 

pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares;  

Considerando o Decreto nº 14.835, de 14 junho de 2.020 - que prorrogação da 

quarentena no Município de Bauru, denominada de “Quarentena Consciente”, no contexto da 

pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares. 

Considerando o Decreto nº 14.847, de 22 junho de 2.020 – que prorrogação da 

quarentena no Município de Bauru, denominada de “Quarentena Consciente”, no contexto da 

pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares. 

Considerando o Decreto nº 14.862, de 27 junho de 2.020 – que decreta a prorrogação 

da quarentena no Município de Bauru, denominada de Quarentena Responsável”, no contexto da 

pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares. 
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Considerando o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Lei n° 

13019/2014 que regulamenta as parcerias entre o poder público e as Organizações da Sociedade 

Civil – OSC‘; 

Considerando o Decreto Muncipal nº 14.869 02 de Julho  de 2020, que cria o 

Comitê Municipal do Sistema Único de Assistência Social no enfrentamento e prevenção à 

COVID- 19, 

Considerando as Orientações Técnicas/Informes do SUAS da SEBES junto as 

Organizações da Sociedade Civil – OSC’s;  

Considerando a Resolução nº 17 de 25 de Junho de 2020 do Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS que aprova o Plano de Contingência da Assistência Social para o 

enfrentamento das situações advindas do COVID – 19. 

 

3. SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL – SUAS: 

 

A Lei nº 8.742/1993 denominada Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 

regulamentou os artigos 203 e 204 da Constituição Federal, assegurando a primazia da 

responsabilidade do Estado na gestão, financiamento e execução da Política de Assistência Social. 

A Política de Assistência Social é organizada em um sistema descentralizado e 

participativo denominado Sistema Único de Assistência Social – Suas, conforme preconiza a 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. O foco principal do Suas é a proteção social 

das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social. As ações da proteção social 

são organizadas em dois níveis: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta 

Complexidade. 

 

3.1. SUAS NA PANDEMIA: 

 

                No contexto do COVID – 19, a Assistência Social está na relação dos serviços e 

atividades essenciais, que são indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, 

a saúde ou a segurança da população. 

    Desta forma, é fundamental garantir a continuidade da oferta de serviços/atividades 

essenciais da Assistência Social, com medidas que devem abranger o funcionamento do SUAS 

como um todo, incluindo a rede socioassistencial pública e privada. 

                É preciso definir no âmbito municipal os serviços e as atividades essenciais e reorganizar 

as ofertas, considerando o que pode ser temporariamente suspenso, assim como o que precisa ser 

reforçado com urgência devido à pandemia. 

 

4.  SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NA PANDEMIA: 

 

O município de Bauru está localizado no interior do Estado de São Paulo, sendo o 

mais populoso do Centro Oeste Paulista, e o 18º no Estado, com estimativa de 376.818 habitantes, 

segundo dados do IBGE de 2019. 
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Entre os 5.570 municípios brasileiros, Bauru ocupa a posição número 213 na lista dos 

mais vulneráveis à pandemia, apontado pela pesquisa da Fundação Perseu Abramo com o Índice de 

Vulnerabilidade Municipal ao Alastramento do Corona vírus (IVC).  

A posição de Bauru no ranking do IVC identifica a cidade em uma situação mais 

vulnerável à pandemia do que a de cidades como Guarulhos (220), Jundiaí (256), Piracicaba (264) e 

Campinas (292).  

Segundo o estudo, Bauru também corre mais risco de alastramento do corona vírus do 

que capitais como Campo Grande (243), Porto Alegre (249), Vitória (251), Rio Branco (274), Porto 

Velho (284), Manaus (302) e Florianópolis (311). 

Foi instituído o Comitê Gestor de Enfrentamento ao COVID-19 – CGECBAURU , o 

Conselho de Crise do Corona vírus – CCB-BAURU e Comitê Municipal do Sistema Único de 

Assistência Social no enfrentamento e prevenção à covid- 19 , para discutir as ações enquanto 

perdurar a pandemia no município  

 

4.1.  COMITÊ MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      NO 

ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO À COVID- 19: 

 

Diante do Plano de Contingência da Política de Assistência Social para atuação na 

situação de emergência em saúde pública da doença COVID – 19, a gestão da assistência social 

instituiu o Comitê Municipal do Sistema Único de Assistência Social no enfrentamento e prevenção 

à COVID- 19, por meio de decreto municipal, com objetivo de propor ações socioassistenciais para 

o enfrentamento do Corona vírus (COVID-19). Possibilitando um contínuo monitoramento dos 

cenários e seus impactos, para se organizar sobre a complexa realidade da pandemia do Corona 

Vírus, principalmente para assegurar a proteção social dos indivíduos e famílias no respectivo 

período, bem como na pós pandemia. 

O Comitê do SUAS na pandemia, é composto por: 

 1. Secretário de Assistência Social  

 2. Representante da Gestão  

 3. Representante da Rede de Proteção Social Especial  

 4. Representante da Rede de  Proteção Social Básica  

 5. Representante da Gestão do Cadastro Único 

 6.Representante do CMAS 

 Dentre as atribuições do comitê estão: 

 Identificar os profissionais que estão no grupo de risco e orientar para o 

afastamento e colocação em teletrabalho ou home office, observando as orientações da Organização 

Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde;  

 Orientação aos trabalhadores do SUAS com a disponibilização dos EPIs, 

incluindo orientação acerca da forma de utilização e em quais situações devem ser utilizados; 

 Implementar iniciativas de divulgação geral dos contatos telefônicos dos serviços, 

programas e setores da Assistência Social, para que as famílias possam se comunicar, tirar suas 

dúvidas, fazer solicitações de benefícios, agendamentos, evitando que as mesmas se dirijam aos 

equipamentos;  

https://fpabramo.org.br/2020/04/16/estudo-ranqueia-municipios-mais-vulneraveis-ao-coronavirus/
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 Auxiliar no planejamento, definindo o funcionamento dos serviços, programas e 

projetos da rede pública e privada, quais as estratégias que serão utilizadas, os canais de acesso e os 

cuidados essenciais;  

 Realizar reuniões com as equipes dos serviços, programas e projetos sócio 

assistenciais;  

 Participar de reuniões interesetoriais para alinhamento da atuação; 

 Conhecer os recursos previstos no orçamento municipal destinado a atuação em 

situação de calamidade para a Assistência Social, bem como, dialogar pela ampliação dos mesmos 

em virtude das necessidades locais;  

 Orientar os profissionais sobre as atuações com usuários no período de pandemia. 

 

4.1.1. ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DO COVID – 19: 

 

Em situações de emergência e calamidade, considerando a competência do município 

na gestão do SUAS, cabe ao órgão gestor municipal implementar um conjunto de ações para 

garantir o atendimento às pessoas e famílias atingidas e coordenar as ações de proteção sócio 

assistencial. 

É de fundamental importância que profissionais e gestores da política Pública de 

Assistência Social compreendam a doença do corona vírus e que diante de uma pandemia existe 

enormes impactos causados na vida da população, sendo necessário dar respostas as questões 

sociais apresentadas no período da pandemia, garantindo o direito dos usuários. 

Na atuação do SUAS em desastres, pode-se sintetizar ações em 3 dimensões, bem 

como as atribuições próprias como no desastre epidemiológico, que exige novas medidas em 

virtude da necessidade de isolamento social para mitigação do contágio: 

 

 

PRÉ DESASTRE TRANSDESASTRE POS DESASTRE 

Participação na elaboração de 

planos de prevenção e gestão 

de desastres; 

Cadastro de famílias no 

CadUnico; 

Conhecimento profundo do 

território, das famílias e dos 

serviços disponíveis, 

Conjunção de atores, esforços 

e responsabilidades imediatas 

para salvar vidas, ofertar 

condições dignas e seguras de 

acolhimento; cadastrar 

famílias e cidadãos atingidos; 

Acolher e acompanhar as 

vítimas no trânsito pelo 

território; 

Encaminhar para demais 

serviços públicos e para 

acesso a benefícios eventuais 

Escuta qualificada e 

particularizada aos atingidos, 

Assegurar proteção às vítimas 

para a construção de novos 

projetos de vida; Restabelecer 

vínculos sociais rompidos, 

preservar tradições e culturas 

locais;  

Restabelecer oportunidades de 

convívio familiar e 

comunitário; encaminhar para 

demais serviços públicos, entre 

outros. 
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É preciso considerar que a desigualdade instalada, estabelece gradações muito 

distintas dos impactos da pandemia, na sobrevivência social e econômica, onde em contextos de 

extrema desigualdade deve ser capaz de medidas sustentadas no princípio da equidade, e no 

princípio de supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica. (LOAS, art.4º). 

Ainda, levar em consideração os Princípios do SUAS, como parâmetros para a tomada 

de decisão que assegurem:  

I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica;  

II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;  

III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 

comprovação vexatória de necessidade;  

iv - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;  

v - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem 

como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. (lei 8742/1993 

– art. 4º-) 

De acordo com a Frente Nacional em Defesa do SUAS em seu Informativo nº 01, 

aponta alguns grupos prioritários:  

• Pessoas (crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas, pessoas com deficiência) 

em vivência de violação de direitos e, ou, violência familiar;  

• Pessoas (crianças, adolescentes, juventudes, pessoas idosas, pessoas com 

deficiência) em situação de isolamento ou abandono, e demais situações que ensejam 

acompanhamento e proteção;  

• Migrantes, recém-chegados na cidade com barreiras de comunicação, que 

demandam acolhida, hospitalidade e acesso ao conjunto de direitos.  

• Mulheres vítimas de violência, em situação de ameaça ou com medidas de 

proteção, por força da Lei Maria da Penha;  

• População em situação de rua (crianças, adolescentes, juventudes, pessoas idosas, 

pessoas com deficiência, homens, mulheres, população LGBTI+);  

• Adolescentes em processo de apuração ou cumprimento de medidas 

socioeducativas;  

• População Rural e povos tradicionais (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, e 

outros) em situação de extrema pobreza e/ou isolamento; (FNSUAS, 2020, p.12). 

 

 

4.1.2. SEGURANÇAS AFIANÇADAS NA PANDEMIA: 

 

Vivemos um momento diferente nos dias atuais, a pandemia trouxe-nos inúmeros 

desafios. As definições e os arranjos locais no SUAS devem primar pela oferta de serviços e 

atividades essenciais, visando à proteção das populações mais vulneráveis e em risco social, 
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incluindo o desenvolvimento de medidas voltadas à garantia de sua proteção durante o período de 

isolamento social, o apoio à prevenção da transmissibilidade da COVID-19 e a mitigação de seus 

impactos. 

As situações de vulnerabilidade de cada família serão avaliadas e revistas 

periodicamente, tendo em vista a situação, evolução e agravamento social, para garantir  o nível de 

proteção social adequado e para que seja garantida a todos que necessitarem, como preconiza a 

Constituição no seu artigo 203, e garantir as seguranças de acolhida,  sobrevivência a riscos 

circunstanciais e convivência, afiançadas pela PNAS e Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS. 

É fundamental destacar, que há um amplo trabalho específico e próprio da Assistência 

Social que precisa estar à disposição da população no que diz respeito a combater incertezas e 

inseguranças relacionadas à segurança de sobrevivência, de convivência e de acolhida. Aos 

usuários, deverão ser garantindas as seguintes seguranças: 

 

 SEGURANÇA DE SOBREVIVÊNCIA: 

 

 Identificar todas as pessoas que estão aguardando a implementação de BPC ou 

inserção do CadUnico para que também sejam incluídas na oferta de benefícios e não somente as já 

cadastradas ou atendidas no Programa Bolsa Família, 

 

 Todas as famílias atendidas em serviços são público potencial para recebimento 

de benefícios, conforme estabelece o Protocolo de Integração Benefícios e Serviços, regulamentado 

pelo CNAS em 2009;  

 

 Suspender a averiguação e revisão cadastral, a aplicação das ações de bloqueio, 

suspensão e cancelamento de benefícios financeiros decorrentes do descumprimento das regras do 

PBF, ações especais de pagamento, aplicação de efeito decorrentes do descumprimento das 

condicionalidades, etc., durante 120 dias. (Conforme portaria do Ministério da Cidadania nº335, 

20/03/2020);  

 

 Sempre que possível, assegurar oferta descentralizada de benefícios materiais 

(alimentação, vestuário, materiais de higiene), preferencialmente com entregas domiciliares, para 

evitar aglomeração e exposição ao risco;  

 

 Atentar para uma maior distribuição de agasalhos e cobertores, para evitar maior 

incidência de gripes ou doenças respiratórias, que podem agravar a condição de saúde da 

população;  

 

 Na distribuição de cestas de alimentação, é recomendável analisar a composição 

das cestas e a periodicidade de entregas para garantir padrões nutricionais adequados;  

 

 Mediante a disponibilização de recursos públicos, identificar parcerias para 

alojamento em hotéis ou similares para a população de rua e pessoas idosas que residam em 

habitações insalubres e/ou que compartilham espaços nas residências com família ampliada, 
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visando a prevenção de contaminação do COVID-19, além de outros dispositivos como o aluguel 

social em hotéis adaptados às orientações sanitárias;  

 

 erificar localidades sem acesso a água encanada e a possibilidade de assegurar 

abastecimento de água e oferta de produtos de higienização pessoal e das moradias; 

 

 SEGURANÇA DE ACOLHIDA: 

 

 Assegurar os vínculos familiares, por meio de estratégias de comunicação, nas 

situações em que as visitas às unidades de acolhimento foram suspensas;  

 

 Manter acompanhamento às famílias de crianças e adolescentes acolhidas;  

 

 Ofertar apoio e supervisão técnica para as equipes, com vistas a prevenir situações 

de violência contra usuários e usuárias e entre eles, bem como para estabelecer novas rotinas de 

distanciamento social e higiene no serviço;  

 

 Ofertar apoio técnico para a diversificação das atividades pedagógicas no interior 

dos serviços;  

 

 Assegurar monitoramento efetivo das condições de saúde de crianças, 

adolescentes e idosos acolhidos e das equipes profissionais, por meio de priorização em campanhas 

de vacinação e realização de exames, para observar possível contaminação; 

 

 SEGURANÇA DE CONVIVÊNCIA:  

 

 Identificar, nos diferentes serviços, as famílias e indivíduos em acompanhamento 

em decorrência de desproteções decorrentes do convívio familiar, para priorização na continuidade 

de acompanhamento durante a pandemia; 

 

 Analisar situações que requerem visita domiciliar tais como: situações de 

violência familiar, vivência de discriminação e preconceito nas relações de vizinhança, situações de 

isolamento, entre outras;  

 

 Criar estratégias para manter contato permanente com idosos e pessoas com 

deficiência em situação de isolamento, inclusive acionando redes de vizinhança, quando for 

possível e adequado; 

 

 Estabelecer ferramentas de diálogos e de cidadania ativa com jovens e 

adolescentes, tais como rádios comunitárias, jogos interativos etc, para mitigar angústia e ansiedade 

decorrente do isolamento; 
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 Ações de prevenção, com divulgação de canais de denúncia e solicitação de apoio, 

diálogos com canal aberto de atenção presencial nos serviços para acolher denúncias 

 

 Todas as famílias atendidas em serviços são público potencial para recebimento 

de benefícios, conforme estabelece o Protocolo de Integração Benefícios e Serviços, regulamentado 

pelo CNAS em 2009; 

 

       4.2 BENEFÍCIO EVENTUAL NA VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE   

PÚBLICA: 

De acordo com o Art. 22. entendem-se por benefícios eventuais as provisões 

suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos 

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

de calamidade pública. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011). 

O estado de calamidade pública é o reconhecimento pelo poder público de situação 

anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, 

desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à 

incolumidade ou à vida de seus integrantes. (BRASIL, 2007). 

O agravamento das situações de vulnerabilidade em razão da calamidade requer uma 

maior atenção e urgente por parte do Poder Público, que deverá observar a necessidade de ampliar a 

prestação de serviços, programas, benefícios e projetos, sempre de forma articulada. 

A gestão dos benefícios eventuais deve ser integrado aos serviços socioassistenciais 

em articulação com as outras políticas sociais, se faz necessário com a ampliação do fornecimento 

das provisões da segurança alimentar (cestas básicas), assim como insumos para higiene, inclusive 

com a entrega em domicílio para idosos e pessoas com deficiência que não contam com retaguarda 

familiar ou comunitária.  

O fornecimento de material de prevenção, higiene, limpeza e cota de gás é 

fundamental para os usuários da política de assistência social, principalmente aos que vivem em 

espaços aglomerados, ou  conforme avaliação das equipes de referência e de saúde se faz premente.  

Tendo em vista a situação de calamidade e estado de emergência, é necessário 

desburocratizar o acesso aos benefícios eventuais e acolhimento emergencial. A universalidade da 

proteção deve ser garantida nos atendimentos, evitando as aglomerações, mas que possibilitem, 

provisões as famílias inseridas na rede socioassistencial. 

 As equipes de gestão e dos serviços, programas e projetos devem identificar 

possibilidades de provisões, de modo à ampliar o acesso à segurança de renda de modo universal, 

com priorização dos usuários/as, sem contudo burocratizar os acessos, ampliando a cobertura para 

concessão de Benefícios Eventuais, viabilizando para a população atingida economicamente pela 

pandemia. 

É preciso considerar a Portaria 58/2020, que aprova Nota Técnica 20/2020 para 

orientar gestores e técnicos municipais acerca da regulamentação, da gestão e da oferta de 

benefícios eventuais no contexto de enfrentamento aos impactos da pandemia da Covid-19, no 

âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas). 

Para a concessão do benefício eventual, na modalidade "Vulnerabilidade Temporária e 

Calamidade pública", foi elaborado Decreto Municipal específico regulamentando no período de 

pandemia COVID-19 os benefícios, cuja prestação temporária não contributiva se dará na forma de 
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bens de consumo, Cestas alimentares e Kit’s higiene e limpeza, fornecidas a cidadãos e a famílias, 

com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento das presentes contingências 

sociais. 

 

       4.2.1. CAMPANHA CORONA VIDA: 

 

A Prefeitura de Bauru lançou a Campanha Corona Vida em parceria com o Ministério 

Público do Estado de São Paulo, Fundo Social de Solidariedade de Bauru - FSSB, estão 

arrecadando doações de cestas básicas e kits de higiene, para colaborar com as famílias que estão 

em situação de vulnerabilidade social. O projeto conta com o apoio de voluntários para que a 

população mais vulnerável de Bauru possa ser atendida nesse momento de pandemia. 

      As doações da campanha por meio do Fundo Social de Solidariedade de Bauru - FSSB em 

articulação com a SEBES e em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo, foram 

disponibilizadas atendendo as famílias cadastradas pelas equipes da gestão da  SEBES e dos CRAS 

e entregues pelos voluntários nas regiões do município. 

Tal ação, colaborou na distribuição de alimentação e produtos de higiene ás famílias, 

tendo em vista o período necessário para a gestão da assistência social cumprir os tramites legais 

para realizar a compra das cestas alimentares, sendo que mesmo com dispensa de licitação na 

calamidade pública advinda da pandemia, precisará cumprir requisitos legais para compra dos 

insumos.  

 

4.2. GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO: 

 

No Município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em abril de 2020 era 

de 35.397 dentre as quais: 

 10.166 com renda per capita familiar de até R$ 89,00; 

 3.220 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00; 

 8.194 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo; 

 13.817 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de 

renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. 

         O PBF beneficiou, no mês de junho de 2020, 11.256 famílias, representando uma 

cobertura de 113,4 % da estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem 

benefícios com valor médio de R$ 142,84 e o valor total transferido pelo governo federal em 

benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 1.913.648,00 no mês. 

                    De acordo com a Portaria Nº 368/ 2020 que dispõe , acerca do atendimento do 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, nos municípios que 

estejam em estado de calamidade pública ou em situação de emergência pelo novo corona vírus 

(COVID-19).  

                    Em função da pandemia da Covid-19, o processo de inscrição no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal ou atualização cadastral somente por  via telefone ou outro 

meio eletrônico.  

            A ação tem como objetivo aumentar o acesso das famílias ao Cadastro Único em 

tempos de quarentena e proteger os trabalhadores da exposição ao coronavírus.  
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                    A Portaria responde à necessidade emergencial por atendimento remoto, permitindo 

que os municípios possam organizar a gestão do Cadastro Único e melhor atender aqueles que 

precisam se cadastrar ou atualizar o cadastro. 

                   Assim, a equipe de gestão da CAU, deverá cadastrar famílias e indivíduos no Cadastro 

Único para acesso aos programas sociais e de proteção social, dos governos federal, estadual e 

municipal no período de pandemia. 

                  Sendo que poderá realizar, o levantamento dos dados do CADÚNICO sobre os grupos 

de risco; articular, junto com a Vigilância Sanitária, o cruzamento de informações e dados; levantar 

as situações de risco que as famílias pobres e extremamente pobres estão expostas e que possam 

contribuir para a contaminação e/ou fragilidades na prevenção. 

                  Ainda, elaborar mapeamento das situações de vulnerabilidade, risco social e violações 

de direitos identificadas no município por meio do diagnóstico elaborado pelas equipes da Proteção 

Social Básica e Proteção Social Especial. 

                    Ressaltamos que a Seção de Benefícios - Central de Atendimento ao Usuário- CAU, está 

realizando o agendamento da população, priorizando os casos de BPC e Passe Idoso, sendo que está 

suspenso o atendimento ao Passe Deficiente, uma vez que todos os procedimentos iniciais são 

realizados no Poupatempo, que permanece fechado sem previsão de retorno às atividades.  

                  Ressaltamos quanto ao Passe Deficiente que, conforme determinação da Gerência do 

Transporte Coletivo foi prorrogada a validade por dois meses (junho e julho) sem que haja a 

necessidade de perícia médica ou avaliação social aos usuários do Passe Cidadão Deficiente 

vencidos a partir de 01/02/2020, devendo os mesmos procurar diretamente a loja da Transurb, 

localizada na Rua Ezequiel Ramos, 6-77.  

                  Com relação ao Programa Bolsa Família, enquanto permanecer a vigência do pagamento 

do Auxílio Emergencial, não é possível a manutenção dos Cadastros nem os efeitos de gestão 

(liberação, bloqueio, suspensão ou cancelamento) para o referido benefício. Também houve adesão 

do município quanto as entrevistas com os responsáveis familiares serem realizadas via telefone, o 

que tem contribuído para a manutenção do isolamento social das pessoas por conta da pandemia. 

 

 

       4.4.TRANSFERÊNCIA DE RENDA: 

 

As políticas de transferência de renda (direta e indireta) são instrumentos eficazes para 

amortecer os efeitos econômicos da crise pandêmica decorrente do novo Coro navírus. Isso 

demanda uma ação conjunta e articulada entre os entes federados (União, Estados e Municípios) e 

sua eficácia está atrelada a capacidade de priorizar os grupos mais vulneráveis. 

 

       4.4.1.AUXÍLIO EMERGENCIAL: 

 

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro no valor de R$ 600,00 concedido 

pelo Governo Federal destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais 

(MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período 

de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19. 

O benefício pode ser solicitado pelo cidadão maior de 18 que atenda a todos os 

seguintes requisitos, esteja desempregado ou exerça atividade na condição de: 
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- Microempreendedores individuais (MEI);   

- Contribuinte individual da Previdência Social;  

- Trabalhador Informal. 

Pertença à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário 

mínimo  (R$ 522,50), ou cuja renda familiar total seja de até 3 (três) salários mínimos (R$ 

3.135,00). 

Diante da demanda pelo benefício, o órgão gestor de assistência social disponibilizou 

os contatos telefônicos da SEBES, que por meio da  equipe técnica da Gestão e  Monitoramento 

realizaram diariamente orientações a população sobre o direito ao benefício, como: 

Quem já está cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico), ou recebe o benefício Bolsa 

Família, receberá o benefício automaticamente, sem precisar se cadastrar. 

As pessoas que não estão cadastradas no Cadastro Único, mas que têm direito ao 

Auxílio, poderão se cadastrar no aplicativo ou site do Auxílio Emergencial. 

As pessoas que apresentaram algum problema específico sobre o cadastro único, 

foram orientadas a contatar a CAU para verificar a análise do seu cadastro. 

 

       4.4.2 MERENDA EM CASA: 

 

A equipe técnica da Gestão e Monitoramento, através dos atendimentos telefônicos 

orientaram a população a respeito do benefício Bolsa Merenda do Governo do Estado de São Paulo, 

onde o auxílio será realizado no aplicativo PicPay, que funciona como uma carteira digital para 

enviar e receber pagamentos.  

O benefício é destinado a Estudantes da rede pública estadual de ensino  no valor de 

R$ 50, é destinado às 380 mil crianças e adolescentes matriculadas na rede estadual de ensino 

inscritas no CadÚnico, onde só serão beneficiados os estudantes que atendem ao critério de extrema 

pobreza, e possuem renda familiar mensal de até R$ 89 por pessoa.  

O objetivo, de acordo com o governo é reduzir os impactos da suspensão das aulas em 

função da pandemia do novo corona vírus e garantir a segurança alimentar dos alunos. 

O programa terá duração inicial de quatro meses, sendo de abril a julho  e poderá 

ser estendido de acordo com o calendário das aulas e para verificar se tem direito ao benefício, o 

responsável pela família cadastrada no CadÚnico deverá consultar o site e digitar o CPF. 

 

       4.4.3. KIT MERENDA ESCOLAR: 

 

As famílias foram orientadas pela equipe técnica da SEBES por atendimento 

telefônico (gestão e Monitoramento) que a Secretaria Municipal de Educação, buscando meios de 

minimizar esse impacto, estava fazendo a distribuição kits de alimentos no inicio da pandemia, para 

as famílias cujos filhos estão estudando na rede pública ou creches conveniadas e inscritas no 

Programa  Bolsa Família. 

  Foram beneficiadas aproximadamente 9 mil famílias, que estão cadastradas no Programa 

Bolsa Família, critério de vulnerabilidade social para recebimento dos kits. Ainda, as equipes da  

SEBES orientaram a população sobre os contatos da Secretaria Municipal de Educação e da CAU, 

para sanar dúvidas exclusivas aos respectivos setores. 

https://tecnoblog.net/273306/como-funciona-o-picpay/
http://social.mg.gov.br/bolsa-merenda
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               A Prefeitura Municipal de Bauru, por meio da Secretaria da Educação, fornecerá a partir 

de Julho cartões de vale-merenda para os pais ou responsáveis pelos alunos do Sistema Municipal 

de Ensino (EMEI, EMEII, EMEF), além das entidades conveniadas. Este procedimento substituirá 

as cestas básicas que vem sendo distribuídas às famílias dos estudantes desde o início da pandemia 

da Covid-19.  

  Cada aluno terá direito a R$ 55,00 mensais, valor a ser creditado em cartão que será 

emitido em nome do responsável. O benefício estende-se a todos os estudantes matriculados nas 

escolas municipais, independente do cadastro no Programa Bolsa Família.  

  O investimento total previsto será de aproximadamente R$ 5 milhões, com recursos da 

Secretaria Municipal de Educação e atenderá cerca de 23 mil alunos por um período de quatro 

meses, com possibilidade de ampliação ou redução do prazo, dependendo da volta das aulas 

presenciais. O cadastro será realizado pela Secretaria os pais ou responsáveis serão orientados pelas 

respectivas escolas a apresentarem a documentação necessária (RG ou CNH contendo o número do 

CPF) até o dia 08 de julho (quarta-feira). As unidades escolares funcionam de segunda-feira a sexta-

feira, das 08h às 14h. O responsável que não apresentar a documentação perderá o direito ao 

benefício. 

 

       5. OBJETIVOS: 

 

       5.1 OBJETIVO GERAL : 

 

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

vulnerabilidade social do município, em decorrência do estado de emergência e calamidade pública. 

 

      5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Definir ações emergenciais de gestão e ofertas da Assistência Social diante da 

pandemia;  

 Contribuir com a definição de medidas preventivas, de contingência e corretivas a 

serem adotadas pela gestão, relacionados à continuidade de atividades essenciais, no contexto de 

enfrentamento à pandemia de Covid-19;  

 Orientar a rede pública e privada do SUAS na manutenção das atividades 

essenciais, garantindo a proteção dos usuários;  

 Contribuir para a concretização da medida de isolamento junto às famílias e 

indivíduos em situação de risco e/ou vulnerabilidade social;  

 Intensificar a proteção social famílias e indivíduos em situação de risco e/ou 

vulnerabilidade social, contaminadas ou não;  

 Garantir sobrevivência da população mais vulnerável, impedida de desenvolver 

suas atividades laborais,  

 Estabelecer procedimentos para identificação dos recursos necessários para o 

enfrentamento das demandas advindas da pandemia. 

 Proporcionar todo o suporte necessário aos trabalhadores do SUAS, para a 

realização das atividades prestadas para oferta dos serviços, programas e benefícios. 
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6.METAS: 

 Possibilitar a garantia do acesso a serviços, programas, projetos e benefícios sócio 

assistenciais, visando à garantia da proteção social das famílias. 

 Divulgação oficial para a população referente a oferta dos serviços essenciais e 

benefícios, 

Implantação de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais para 

suprir novas demandas. 

 

        7.ORIENTAÇÕES E INVESTIMENTOS DAS ESFERAS DE GOVERNO: 

 

Diante da situação da pandemia advinda do COVID 19, para a execução da política 

pública de assistência é necessário o investimento no orçamento, fundamental para manutenção dos 

serviços, programas, projetos e benefícios do SUAS.  

Os recursos serão provenientes da União, Estado e Município os quais serão 

deliberados pelo colegiado do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, compondo o 

orçamento da assistência social, considerada como política pública essencial na situação de 

pandemia, conforme dispõe as regulamentações das três esferas de governo. 

 

       7.1. GOVERNO FEDERAL: 

 

O governo federal lançou uma série de portarias, resoluções e orientações para o 

SUAS, no enfrentamento da pandemia de COVID-19, a saber: 

A Portaria nº 54/ 2020 destaca que o funcionamento do SUAS, nesse momento, é 

necessário adotar medidas para identificar serviços e atividades essenciais em cada localidade e 

reorganizar as ofertas, considerando as demandas locais das populações mais vulneráveis e em risco 

social e a segurança de usuários e profissionais. 

Cita, que em cada local, será necessário pensar continuamente na reorganização das 

ofertas, considerando o que pode ser temporariamente suspenso ou adiado, assim como o que 

precisa ser  intensificado e implementado, observando medidas e condições que garantam a 

segurança e a saúde de usuários e profissionais. 

Acrescenta, que os trabalhadores do SUAS são imprescindíveis para que a política de 

Assistência Social chegue a quem dela necessitar, devendo receber todo o suporte necessário à 

realização das atividades prestadas para oferta dos serviços, programas e benefícios oferecidos a 

partir dos equipamentos socioassistenciais. 

Em relação as equipes de referência e a gestão do SUAS nas diferentes esferas, 

deverão identificar os serviços e atividades considerados essenciais de acordo com as 

especificidades de cada território e demandas da população local. 

Orienta, que a decisão sobre a adoção de regime de jornada em turnos de revezamento, 

a permissão para trabalho remoto, a suspensão temporária ou a manutenção de atividades dos 

serviços deve ser local, viabilizando, contudo, a oferta dos serviços e atividades essenciais e a 

adequação das atividades às recomendações sanitárias para assegurar a proteção de trabalhadores e 

usuários. 

Devendo, assegurar ampla divulgação à população de informações sobre o 

funcionamento das unidades e dos serviços socioassistenciais, horários de atendimento e contatos 
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para informações e agendamentos, quando for o caso, em meios acessíveis que alcancem as pessoas 

com deficiência; 

Sobre a realização de eventos, encontros, cursos de formação e outros similares, na 

modalidade presencial, devem ser suspensos ou adiados, considerando as recomendações do 

Ministério da Saúde de não aglomeração. 

Para os trabalhadores que fazem parte dos grupos de risco, conforme definição do 

Ministério da Saúde, é recomendado o afastamento ou a colocação em trabalho remoto, visando 

assegurar sua proteção. Deverá ser igualmente assegurado o trabalho remoto para os casos suspeitos 

de contaminação, visando à prevenção da transmissibilidade do Coronavírus. 

 

A Portaria Nº 58/ 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). 

Afirmando que os benefícios assistenciais - entre eles os benefícios eventuais – são 

provisões públicas de caráter temporário que se destinam a indivíduos e famílias que não podem 

satisfazer suas necessidades básicas com recursos próprios. 

Citando que, em relação à definição de estado de calamidade pública, importa destacar 

que o regulamento dos benefícios eventuais, disposto no Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 

2007 define, em seu art. 8º, parágrafo único, que: "Art. 8o(...) Parágrafo único: (...) entende-se por 

estado de calamidade pública o reconhecimento pelo poder público de situação anormal, advinda de 

baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios, 

epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus 

integrantes. (BRASIL, 2007). 

Que a oferta de benefícios eventuais em bens, na situação de calamidade em 

decorrência da pandemia da COVID-19, deve estar em conformidade com as necessidades e 

demandas dos requerentes e com a realidade local. Podem ser bens normalmente concedidos em 

situação de vulnerabilidade temporária, como o alimento, assegurando-se a qualidade do bem 

ofertado. Em termos de garantia de proteção social, é mais importante considerar a situação de 

vulnerabilidade vivenciada pelas pessoas, as ameaças e os riscos que se impõem do que a oferta de 

um ou de outro bem específico. 

Ainda, que os benefícios devem ser ofertados de forma integrada com os serviços da 

política de Assistência Social, além dos programas, projetos e demais benefícios do SUAS, 

observando as regras dispostas na Portaria nº 337 do Ministério da Cidadania, de 24 de março de 

2020, quanto às medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e 

profissionais do Sistema Único de Assistência Social-SUAS. 

 

Quanto a Portaria Nº 59/2020, 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. 

O órgão gestor da Assistência Social deve planejar medidas de proteção e segurança 

no trabalho e prevenção do adoecimento dos trabalhadores do SUAS, inclusive psicológico ou 
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emocional, e adotar medidas de recomposição da força de trabalho, em casos de afastamentos, para 

assegurar a continuidade da oferta dos serviços. 

Quando necessária a recomposição da força de trabalho de Serviços de Acolhimento, 

pode-se recorrer a alternativas como: remanejamento de profissionais de outros serviços do SUAS 

(da rede pública e privada) ou até mesmo de outras políticas públicas, cujas atividades tenham sido 

temporariamente reduzidas ou suspensas e contratação temporária em caráter emergencial de novos 

trabalhadores, dentre outros arranjos possíveis localmente. 

Os novos profissionais, quando for o caso, deverão receber capacitação e orientações 

prévias quanto às atividades a serem desenvolvidas, às medidas e aos procedimentos necessários 

para a prevenção da transmissibilidade do novo Coronavírus - incluindo uso de EPI e 

distanciamento social, além de recomendações do Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias 

locais e do Ministério da Cidadania. 

Nos casos de remanejamento de trabalhadores de outros serviços para atuar nos 

Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes, devem ser disponibilizadas orientações, 

informações e supervisão necessárias para o bom desempenho das novas atividades. Sempre que 

possível, recomenda-se que o novo trabalhador passe um período inicial apoiando um trabalhador 

experiente na atividade, de modo a possibilitar a capacitação em serviço. Recomenda-se que os 

trabalhadores possam contar, ainda, com apoio por meios remotos e canais de comunicação abertos 

para perguntas e respostas específicas sobre a situação emergencial. 

Para atender as demandas decorrentes da pandemia, recomenda-se a municípios, 

estados e Distrito Federal a avaliação quanto às possibilidades de flexibilização do uso de recursos 

pelas Organizações da Sociedade Civil com as quais possuam convênios ou termos de parceria. 

Nesse sentido, recomenda-se avaliação quanto à possibilidade de: i. adotar mecanismos e 

instrumentos que assegurem maior agilidade no repasse, na utilização de recursos e na prestação de 

contas; e ii. aditamento dos termos de parceria ou convênios, de modo a viabilizar o uso dos 

recursos para atender as demandas específicas do período de Emergência em Saúde Pública. 

 

A Portaria Nº 337 de 24/03/2020, dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, 

no âmbito da rede socioassistencial, pública e privada, do Sistema Único de Assistência Social. 

Define, que as oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais no 

âmbito dos  estados, municípios e Distrito Federal deverá ser garantida àqueles que 

necessitarem, observando  as medidas e condições que garantam a segurança e saúde dos 

usuários e profissionais do SUAS. 

Que os órgãos gestores da política de assistência social dos estados, municípios e 

Distrito Federal adotarão uma ou mais das medidas de prevenção, cautela e redução do risco de 

transmissão para preservar a oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios 

socioassistenciais. 

Como, flexibilizar as atividades presenciais dos usuários no âmbito dos Centros de 

Referência da Assistência Social – CRAS e dos Centros Especializados de Assistência Social – 

CREAS, com vistas a reduzir a circulação de pessoas e evitar a aglomeração nos equipamentos. 

Sendo necessário, intensificar as atividades de: 

a) disseminação de informação aos usuários acerca do cuidado e prevenção da 

transmissão,  conforme orientações do Ministério da Saúde; 
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b) disseminação de informações à rede socioassistencial aos profissionaise usuários do 

SUAS  acerca das estratégias e procedimentos que serão adotados para assegurar as ofertas 

essenciais; e 

c) acompanhamento remoto dos usuários, por meio de ligação telefônica ou aplicativos 

de  mensagens – como WhatsApp, principalmente daqueles tidos como grupos de risco, tais 

como  idosos, gestantes e lactantes, visando assegurar a sua proteção. 

Organizar a oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais 

preferencialmente por agendamento remoto, priorizando os atendimentos individualizados graves 

ou urgentes, evitando-se a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades; 

A realização de atendimentos individuais em ambientes amplos, arejados e 

constantemente limpos, atentando para a garantia de sigilo e privacidade do atendimento, ainda que 

se opte por realizá-los em locais abertos como varandas, quintais, tendas. 

A suspensão temporária de eventos, encontros, cursos de formação, oficinas, entre 

outras atividades coletivas. 

 

Em relação a Portaria Nº 369 de 29/04/2020, dispõe sobre o repasse financeiro 

emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede 

do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no âmbito dos estados, Distrito Federal e 

municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, 

em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19. 

O recurso emergencial tem como finalidade: 

I - estruturação da rede do SUAS por meio da aquisição: 

a) de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades 

públicas de  atendimento do SUAS; e 

b) de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e com 

deficiências  acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço 

de Proteção  Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; 

II - cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação 

de  emergência em decorrência do Covid-19. 

Art. 3º Farão jus ao repasse financeiro emergencial de que trata esta Portaria, 

destinado à  estruturação da rede para aquisição de: 

I - EPI, nos termos da alínea "a" do inciso I do art. 2º, os estados, o Distrito Federal e 

os  municípios que possuam unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS; e 

II - alimentos, nos termos da alínea "b" do inciso I do art. 2º, os estados, o Distrito 

Federal e os  municípios que possuam unidades de: 

a) acolhimento para pessoa idosa ou com deficiência; ou 

b) centro-dia. 

§ 1º Para calcular as metas físicas dos municípios, do Distrito Federal e dos estados 

elegíveis, nos  termos do inciso I do caput, será computado o quantitativo de trabalhadores 

registrados no  Sistema de Cadastro do Sistema Único de Assistência Social - CadSUAS, no mês 

de abril de 2020,  nas seguintes unidades públicas e estatais: 

I - Centro de Referência de Assistência Social; 

II - Centro de Referência Especializado de Assistência Social; 

III - Centro-Dia; 
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IV - Centro-POP; 

V - Centro de Convivência; e 

VI - Unidades de acolhimento. 

§ 2º Para calcular as metas físicas dos municípios, do Distrito Federal e dos estados 

elegíveis, nos  termos do inciso II do caput, serão somados o quantitativo de vagas em unidades 

de acolhimento,  públicas e privadas, para pessoas idosas e para pessoas com deficiência 

registrados no CadSUAS  de abril de 2020 e de pessoas atendidas em Centro-Dia (ou serviço 

equivalente) registrados no  Censo do Sistema Único de Assistência Social - Censo SUAS 

2019. 

Art. 4º O repasse de recursos referente à estruturação da rede dar-se-á diretamente do 

Fundo  Nacional de Assistência Social - FNAS aos fundos de assistência social dos estados, 

municípios e  do Distrito Federal, no exercício de 2020, em duas parcelas, cada uma referente a 

3 (três) meses da  demanda aferida nos termos do art. 3º, observada a disponibilidade orçamentária e 

financeira. 

§1º O cálculo dos valores a serem transferidos nos termos do caput para a estruturação 

da rede quanto a aquisição de: 

I - EPI observará o valor de referência de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) 

mensal por  trabalhador, multiplicado pelo quantitativo de trabalhadores a serem 

contemplados; e 

II - alimentos observará o valor de referência de R$ 115,00 (cento e quinze reais) 

mensal por  pessoa, multiplicado pelo quantitativo de pessoas a serem contempladas. 

§2º A segunda parcela referente ao inciso I do §1º estará condicionada à real 

necessidade de uso  de EPI, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde - MS, 

conforme ato  complementar da SNAS. 

Art. 5º Farão jus ao recurso emergencial, de que trata esta Portaria, destinado ao 

cofinanciamento  federal das ações socioassistenciais os estados, municípios e Distrito Federal que 

possuam pessoas  que: 

I - necessitem ser alojadas ou remanejadas do seu atual local de acolhimento, 

conforme orientação  do Ministério da Saúde - MS quanto ao distanciamento social; ou 

II - se encontrem em situação de rua, desabrigados, desalojados ou em situação de 

imigração. 

§ 1º Para fins de aferição do critério previsto no caput, os municípios e o Distrito 

Federal elegíveis  observarão o somatório da: 

I - metade da quantidade, arredondadas para cima, de pessoas em situação de rua 

cadastradas no  Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, com 

registro ativo  em março de 2020; 

II - quantidade de vagas em serviços de acolhimento cadastrados no CadSUAS, com 

registro ativo  em março de 2020; e 

III - quantidade de imigrantes interiorizados entre abril de 2018 a dezembro de 2019, 

conforme  registro do Subcomitê de Interiorização da Operação Acolhida; 

§ 2º Para fins de aferição do critério previsto no caput, os estados elegíveis observarão 

a  quantidade de vagas em serviço de acolhimento cadastradas no Cadastro Único, com registro 

ativo  em março de 2020. 
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§ 3º Limita-se o cofinanciamento ao máximo de 5 (cinco) mil pessoas por ente 

elegível. 

§ 4º O limite estabelecido no parágrafo anterior poderá ser ampliado, respeitando-se a 

disponibilidade orçamentária e financeira, bem como a capacidade de acolhimento municipal 

durante a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência do 

COVID-19. 

Art. 6º Os entes com saldo em conta do Serviço de Proteção em Situações de 

Calamidades Públicas e Emergências quando da publicação desta Portaria poderão reprogramar os 

valores para  as despesas com enfrentamento à ESPIN decorrente do Covid-19, exceto os 

repasses realizados  com fundamento nas Portarias MDS nº 420, de 18 de dezembro de 2017, e 

nº 558, de 28 de  dezembro de 2017. 

Art. 7º O cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da 

situação de  emergência em decorrência do Covid-19 tem como finalidade promover 

orientação, apoio,  atendimento e proteção às famílias e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade e risco social  afetados, de forma a permitir a esse público condições adequadas 

de alojamento, isolamento,  provisões e outras demandas que atendam às determinações 

sanitárias, proteção, prevenção e  mitigação dos riscos quanto à infecção ou disseminação do 

vírus. 

Art. 8º Os recursos do cofinanciamento federal das ações socioassistenciais para 

atendimento à  situação de ESPIN decorrente do Covid-19 deverão ser aplicados, além do que 

dispõe o art. 3º da  Portaria MDS nº 90, de 3 de setembro de 2013, na garantia de: 

I - ações voltadas à proteção social, orientação e informação da população em situação 

de  vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção do Covid-19 e disseminação do 

vírus; 

II - provimento de condições adequadas de alojamento e isolamento, observadas as 

orientações do  Ministério da Saúde, de modo a evitar aglomerações que propiciam a 

disseminação da Covid-19; 

III - adaptação de espaços físicos com intuito de criar acomodações individuais ou 

isolar grupo ou  apoio a outras formas de alojamento provisórios adequadas à realidade local, que 

obedeçam aos  critérios de separação de pequenos grupos para evitar aglomerações que 

propiciam a disseminação  do Covid -19; 

IV - alimentação, outros itens básicos e bens necessários que assegurem proteção da 

população ou  evitem a propagação do Covid-19; 

V - medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de 

vulnerabilidade  decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária, agravada pela 

pandemia do  Covid-19; 

VI - locação de moradia temporária ou hospedagem para indivíduos ou grupo familiar 

por meio de  contratos celebrados pelo poder público; 

VII - apoio com alimentação e outros itens básicos a alojamentos provisórios geridos 

por  organizações da sociedade civil; 

VIII - locomoção das equipes e usuários do SUAS para acesso ou prestação de 

serviços  socioassistenciais; e 

IX - provimento de itens necessários à comunicação remota entre usuários e equipes. 
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Art. 9º As ações referentes ao provimento de condições adequadas de organização dos 

alojamentos,  que visem a assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança, 

assegurando as  condições básicas para o cumprimento das orientações sanitárias de isolamento 

social e higiene  voltadas à proteção da população e prevenção da disseminação do Covid-19 serão 

objeto de  orientação técnica a ser publicada pela Secretaria Nacional de Assistência Social. 

O cálculo dos valores a serem transferidos na forma do caput observará o valor de 

referência de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensal por pessoa, previsto no § 2º do art. 6º da 

Portaria MDS nº 90, de 2013, multiplicado pelo quantitativo de indivíduos a serem atendidos. 

 

 A Portaria nº 398, de 05/06/ 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 

corona vírus, COVID-19. 

 

A Portaria Nº 378 de 07/05/2020, 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. 

Visa o 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. E farão jus ao cofinanciamento de que trata o 

caput aqueles entes federados que demonstrarem o regular funcionamento dos equipamentos da 

política de assistência social, em especial do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e 

do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, e Centro Pop por meio dos 

sistemas informatizados de monitoramento do Ministério da Cidadania. 

O recurso extraordinário de que trata esta Portaria tem como finalidade aumentar a 

capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de 

vulnerabilidade e risco social decorrente da COVID-19, garantindo: 

I - o aumento da capacidade de atendimento da rede socioassistencial nos estados, 

Distrito Federal e municípios às famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social; 

II - a preservação da oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios 

socioassistenciais por meio da reorganização da oferta com vistas ao atendimento das medidas de 

prevenção, cautela e redução do risco de transmissão da Covid-19; e 

III - o desenvolvimento de ações voltadas à proteção social, orientação 

e informação da população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à 

prevenção da Covid-19 e disseminação do vírus. 

O repasse de recurso extraordinário se dará diretamente do Fundo Nacional de 

Assistência Social - FNAS aos fundos de assistência social dos estados, municípios e Distrito 

Federal para os Blocos de Financiamento da Proteção Social Básica e Especial, que se baseará no 

valor de referência da parcela mensal potencial do seu cofinanciamento federal ordinário do mês de 

fevereiro de 2020 e se efetuará em 2 (duas) parcelas, cada uma equivalente a 3 (três) competências 

mensais do cofinanciamento ordinário. 
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A Portaria nº 86 de 01/06/2020, aprova recomendações gerais para o atendimento às 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar na rede socioassistencial do Sistema Único 

de Assistência Social - SUAS no contexto da Pandemia do novo Coronavírus, Covid-19. 

                    A Assistência Social e o atendimento à população em estado de vulnerabilidade são 

considerados essenciais, o que inclui serviços destinados ao atendimento a mulheres vítimas de 

violência, cuja continuidade deve ser assegurada no contexto da pandemia. 

                  O aumento do risco de as mulheres sofrerem violência doméstica e familiar nesse 

período de distanciamento social deve-se ao aumento das tensões em casa e também ao 

confinamento das mulheres. As mulheres vítimas de violência doméstica e familiar podem enfrentar 

obstáculos adicionais em meio à pandemia da Covid-19, como mais dificuldade de acesso aos 

serviços de proteção (pelas restrições de circulação nas cidades ou por interrupção das ofertas dos 

serviços) e barreiras para se separar do parceiro violento devido ao impacto econômico na vida de 

suas famílias, principalmente no caso das trabalhadoras informais ou domésticas. 

                A gestão local, de forma coordenada e estratégica, deve mapear demandas, orientar e 

prestar o apoio necessário a todas as unidades com a oferta de serviços socioassistenciais a este 

público, incluindo a rede governamental e as entidades de assistência social, inclusive as que 

porventura não recebam recursos públicos.  

                É importante partir de um diagnóstico local da rede socioassistencial que permita 

identificar adequações urgentes e necessárias e planejar respostas ágeis para mitigar riscos e 

proteger usuários e trabalhadores, por meio de um Plano de Contingência, por exemplo. Especial 

atenção deve ser dada aos grupos de risco e aos Serviços de Acolhimento Institucional - 

considerando riscos de transmissibilidade decorrentes do caráter coletivo destes serviços e do fluxo 

diário de entrada e saída de pessoas. 

               Atuar no sentido de promover a articulação e integração entre os serviços da rede pública 

estatal e não estatal, de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial de Média e Alta 

Complexidade, no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, inclusive 

para acesso a benefícios. 

 

 

       7.2.INVESTIMENTO  FEDERAL  NAS AÇÕES : 

 

7.2.3. IMPLANTAÇÃO PROJETO ACOLHIMENTO IMEDIATO AOS MORADORES DE 

RUA: 

                O Serviço Especializado em Abordagem Social, por meio do trabalho desenvolvido nos 

territórios, deverá durante o período de execução do projeto  encaminhar os indivíduos com idade 

igual ou superior a 18 (dezoito) anos que estão em situação de rua, promovendo por meio da 

acolhida a garantia de oferta de uma proteção imediata em um local adequado para sua proteção, 

referenciando os casos ao Centro de Referencia Especializado a População de Rua. 

                No que refere se as instalações fisicas deveremos dispor de um salão e ou ginásio amplo, 

que possibilite o espaçamento para a instalaçao de box individualizado, esses box deverão dispor de 

condições para pernoite e os acessórios individualizados para acolhimento (kit de higiene pessoal, 

roupa de cama, banho, cobertores, entre outros). 
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                O acolhimento dos indivíduos que se encontram com seus direitos violados e que utilizam 

as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência e o previsto para higienização dos usuários, do 

local e dos pertences individuais sendo o valor de R$ 72.000,00 . 

 

 

       7.2.4. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS: 

 

                    Em relação ao repasse de recursos federal referente à portaria MC nº 369/GM/MC 

29/04/2020 -para apoio a gestão municipal de assistência social para os serviços no atendimento às 

demandas emergenciais de enfrentamento ao Corona vírus (Covid-19) no âmbito do Sistema Único 

de Assistência Social- SUAS, no valor de R$ 2.499.915,00, através do Termo de Aceite já realizado 

pelo Município e será destinado  para três tipos de créditos segue: 

1) Equipamentos de Proteção Individual - EPI: destinados para os profissionais das 

unidades de atendimento do SUAS, públicas e estatais (valor de referência de repasse é de R$175 

mensal por trabalhador) - Os valores repassados são referentes a três meses do valor de referência 

para cada trabalhador, com meta: 97 equipamentos –  valor total: R$ 50.925,00. 

2) Alimentos: prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e com 

deficiências no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de Proteção 

Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias (Valor de referencia de 

repasse é de R$115 mensal por pessoa) Os valores repassados são referentes a seis meses do valor 

de referência para cada pessoa atendida, com meta: 1031 - valor total: R$ 711.390,00.  

2) Acolhimento: Garantia de cofinanciamento de ações da assistência social visando a 

emergência em decorrência do Covid-19. Receberão recursos os estados e municípios que tenham 

pessoas que necessitem ser alojadas ou remanejadas do seu atual local de acolhimento, conforme 

orientação do Ministério da Saúde sobre distanciamento social; ou pessoas que se encontrem em 

situação de rua, desabrigados, desalojados ou em situação de imigração (Valor de referência de 

repasse é de R$ 400,00 mensal por vaga). Os valores repassados são referentes a seis meses do 

valor de referência por vaga, com meta: 724 – valor total : R$ 1.737.600,00. 

Ressaltamos, que os respectivos valores /metas referente a alimentos e acolhimento 

serão repassados as OSC’s que possuem parceria com a Secretaria Municipal do Bem Estar Social - 

SEBES e que compõem a rede sócio assistencial. No que se refere aos Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI serão destinados aos profissionais do SUAS vinculados a SEBES as 8 unidades de 

CRAS , 02 unidades de CREAS e CENTRO POP. 

 

       7.2.5. INCREMENTO TEMPORÁRIO CRAS e CREAS: 

 

De acordo com a Portaria 378 2020, o recurso no valor de R$ 579.450,00 para o 

PAEFI e R$ 319.500,00 para o PAIF e destina-se aos equipamentos da política de assistência social, 

em especial do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e do Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social - CREAS, por meio dos sistemas informatizados de 

monitoramento do Ministério da Cidadania, que deverá ser utilizado para o custeio das despesas, 

sendo duas parcelas de R$ 898.950,00, totalizando incremento de R$ 1.797.900,00. 
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O recurso extraordinário de que trata esta Portaria tem como finalidade aumentar a 

capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de 

vulnerabilidade e risco social decorrente da COVID-19, garantindo: 

I - o aumento da capacidade de atendimento da rede socioassistencial nos estados, 

Distrito Federal e municípios às famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social; 

II - a preservação da oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios 

socioassistenciais por meio da reorganização da oferta com vistas ao atendimento das medidas de 

prevenção, cautela e redução do risco de transmissão da Covid-19; e 

III - o desenvolvimento de ações voltadas à proteção social, orientação e informação 

da população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção da Covid-19 e 

disseminação do vírus. 

 

7.2.6 PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 2 DE ABRIL DE 2020 -NOTA TÉCNICA 

CONJUNTA SNAS/SGFT Nº 1/2020: 

 

De acordo com a Portaria nº1 -2020 - Ministerio da Cidadania -que dispõe acerca 

da utilização de recursos do cofinanciamento federal do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS 

- IGD-SUAS, no atendimento às demandas emergenciais de enfrentamento ao coronavírus (covid-

19) no âmbito do sistema único de assistência social.O municipio resolveu aquirir 2.000 mil 

cobertores, perfazendo um valor de R$ 21.713,20 que serão destinados as pessoas em situação de 

rua e em vulnerabilidade social decorrente da pobreza. 

                           FEDERAL - portaria 369 

 

                AÇOES EPI 

R$ 50.925,00 1ª parcela 

R$ 50.925,00 2ª parcela - solicitada 3/7 

(ira depositar) 

 

                Alimentos  

 

R$ 355.695,00 
1ª parcela -( referente ao 

repasse de 3 parcelas) 

 

COF. REDE - Acolhimento 

 

R$ 868.800,00 
 

1ª parcela (referente ao 

repasse de 3 parcelas) 

INCREMENTO SUAS- 

Portaria 378  : 

 

R$ 898.950,00 

1ª parcela - Utilizamos parte 

do recurso do PAEF E PAIF- 

federal - incremento – SUAS 

Total: 7.168 cestas 

            BASICA -PAIF :  

2000 kits’s 

                2055 cestas 

R$ 319.500,00 2000 Kit’s :144.800,00 

2055 - Cestas: 174.700,00 

ESPECIAL - PAEF:  

2000 kits’s   

 5113 cestas  

        

R$  579.450,00 
2000 Kit’S: 144.800,00 

5113 - Cestas: 434.650,00 
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       7.3. INVESTIMENTO  - GOVERNO ESTADUAL: 

 

A Resolução SEDS nº 7 de 17/3/2020, estabelece os procedimentos a serem adotados 

na prevenção de contágio pelo Coronavírus – Covid 19. 

Em relação aos serviços socioassistenciais, ficam recomendadas às gestões municipais 

as seguintes medidas:  

I. Suspender as atividades dos seguintes serviços socioassistenciais:  

a. Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em todas as modalidades  

b. Atividades coletivas em todos os serviços;  

c. Atividades externas de todos os serviços.  

II.  Suspender parcialmente as seguintes atividades:  

a. Nos CRAS, ficam mantidos o atendimento telefônico e o presencial agendado;  

b. Nos CREAS, ficam mantidos o atendimento individual em casos de violência e 

emergências envolvendo crianças, adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência, idosos, pessoas 

em situação de rua, comunidades tradicionais e específicas, LGBTQIA+ e outros segmentos 

vulneráveis;  

c. Nos Centros POP, ficam mantidos os atendimentos individuais e os devidos 

encaminhamentos;  

d. Visitas domiciliares dos equipamentos públicos ficam restritas à casos de violência 

e emergências envolvendo indivíduos e famílias atendidas;  

e. Cadastros e entrevistas do Cadastro Único e Programa Bolsa Família ficam restritos 

a agendamento prévio. 

Em relação às Medidas Socioeducativas, adotar providências para cumprimento das 

atividades de modo a evitar exposição e interações que ampliem a possibilidade de contágio. 

                      Ainda, estender o horário de funcionamento de todas as unidades dos Restaurantes 

Populares Bom Prato, a fim de garantir maior distância física entre os usuários, sem alterar suas 

respectivas cotas diárias de refeições, sendo que:  

a. As refeições de café da manhã, serão servidas das 7h às 9 h; 

 b. As refeições de almoço serão servidas das 10h às 15h;  

c. As refeições de jantar, nas unidades que oferecem o serviço, serão servidas das 

17h30 às 19h30; 

 

INCREMENTO SUAS- 

Portaria 378  : 

 

R$ 898.950,00 

 

2ª parcela - Utilizamos parte 

do recurso do PAEF E PAIF- 

federal - incremento – SUAS 

Total: 12.832 

            BASICA – PAIF  

        ESPECIAL - PAEF : 

           12.832 CESTAS 

 

R$ 898.950,00 

     IGD - SUAS – 

 2000mil cobertores 

R$ 21.713,20 Parcela única 

Total :      R$ 3.145.958,20  
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 Em relação ao Programa Viva Leite, por período indeterminado, a SEDS orienta  a 

evitar filas e aglomerações durante o processo de distribuição do leite, zelando pela mínima 

permanência dos beneficiários no local. 

 

       7.3.1. INVESTIMENTO ESTADUAL NAS AÇÕES: 

 

       7.3.2.BENEFÍCIOS EVENTUAIS TEMPORÁRIOS: 

 

O governo do Estado de São Paulo realizou o repasse financeiro no valor de R$ 

83.823,67 para o Benefício Eventual que será destinado para aquisição de cestas alimentares, sendo 

que o recurso será repassado as OSC’s que executam o Programa de Apoio Social – PAS em 

parceria com a  SEBES.  

 

 

 

 

 

7.3.3. VALOR COMPLEMENTAR EMERGENCIAL PARA OS SERVIÇOS DE 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS: 

 

A Resolução SEDS nº 10, de 08/05/2020, dispõe sobre a inclusão do crédito 

complementar emergencial para prestar apoio financeiro às unidades executoras dos serviços 

tipificados da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, especificamente para os Serviços de 

Acolhimento Institucional para Idosos, mediante o repasse de parcela única com base no número de 

capacidade de atendimento registrada no sistema do PMAS 2020.  

O valor destina-se para atendimento das despesas de custeio no período de pandemia, 

como aquisição de EPI’s, materiais de higiene, materiais de limpeza, entre outros.  

O Recurso Estadual no valor R$ 25.500,00 foi direcionado para a Rede de Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade com a inclusão do valor complementar emergencial para os 

          OSC                  Meta/beneficio 

AELESAB 100 

CÁRITAS DIOCESANA 100 

COMUNIDADE BOM PASTOR 100 

FUNDATO JARAGUÁ 200 

FUNDATO REAL 100 

FUNDATO NICEIA 100 

IASCJ FERRADURA 100 

CASA DO GAROTO 200 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

SEBES 

Av. Alfredo Maia, Qd. 01, S/N – Vila Falcão – Cep. 17050-030- Bauru/SP 

bemestar@bauru.sp.gov.br 

  28 

 

Serviços de Acolhimento Institucional para Idosos, conforme a Resolução SEDS nº 10, de 

08/05/2020. 

      O valor destina-se para atendimento das despesas de custeio no período de pandemia, 

como aquisição de EPI’s, materiais de higiene, materiais de limpeza, entre outros e os recursos 

foram direcionados as OSC’s selecionadas pelo governo estadual. 

As OSC’s contempladas foram a Vila Vicentina com meta de atendimento de 50 

(cinquenta) usuários e receberá o valor total de R$ 7.500,00, Associação Beneficente Cristã com 

meta de atendimento de 70 (setenta) usuários e receberá o valor total de R$ 10.500,00 e a Sociedade 

Beneficente Dr. Enéas de Aguiar com meta de atendimento de 50 (cinquenta) usuários e receberá o 

valor total de R$ 7.500,00. 

Para assegurar as proteções afiançadas pelo Sistema, a Política de Assistência Social 

está organizada em níveis de proteção. A Proteção Social Básica (PSB), destinada à prevenção de 

situações de risco social e pessoal e a Proteção Social Especial (PSE), destinada a famílias e 

indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados. 

 

7.3.4 - REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL DE RECURSOS E DE  INSUMOS 

MATERIAIS ALOJAMENTO PROVISÓRIO PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 

RUA: 

   A Resolução SEDS nº 17, de 19/06/2020, dispõe sobre o repasse dos recursos 

financeiros emergencial de recursos estaduais e a transferência de insumos materiais que serão 

recebidos pela SEDS, por doações da iniciativa privada, para a implantação de alojamentos 

provisórios prioritariamente para a população em situação de rua, dadas as condições de vida e as 

menores possibilidades de enfrentamento as adversidades, visando :  

I - O aumento da capacidade de resposta do Sistema Único de Assistencia Social - 

SUAS no atendimento ás familias e aos individuos erm situação de vulnerabilidade e risco social 

decorrente do COVID-19 

II - O fortalecimento do isolamento social, em conformidade com o Plano de 

Contingência do Estado de São Paulo para infecçao humana pelo Novo Coronavirus - SARS -

COV2. 

O Municipio foi elegível considerando que, estão inscritos no Cadastro Unico 379 

moradores de rua, será repassado recurso emergencial de Fundo a Fundo em parcela única no valor 

de R$ 10.000,00 e bens materiais permanente 20 camas e 20 colchões. 

Em 03/07/2020 a Secretaria recebeu os bens materiais supra citados e materiais de 

EPI’s , higiene e limpeza e demais produtos perfazendo um valor de R$ 36.353,78. 

 

                                  ESTADUAL  

Cofinanciamento para      Beneficios 

Eventuais - 

R$ 83.823,67     Repassado para o PAS 

Resolução nº 10 - SEDS- Cofinancimento 

emergencial para Acolhimento 

Institucional para IDOSO 

 

R$ 25.500,00 

                   Vila 

                  ABC 

                  Eneas 
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       8. INVESTIMENTO MUNICIPAL NAS AÇÕES: 

 

       8.1.GESTÃO: 

 

A assistência social e o atendimento à população em estado de vulnerabilidade se 

constituem  como serviços públicos e atividades essenciais no período de pandemia, 

indispensáveis ao  atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade que, se não 

atendidos, colocam em perigo  a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 

Nesse contexto, reforçou-se a importância de garantir a continuidade das ações do 

Sistema Único de Assistência Social de modo a contribuir para o aprimoramento da gestão e a 

reorganizando da oferta dos serviços, programas e benefícios sócio assistenciais voltados à 

população mais vulnerável e em riscos pessoal e social.  

Em relação aos benefícios eventuais, verificou a crescente procura pela população, por 

meio do atendimento na Gestão, CRAS, CREAS e Centro Pop, em função das regras do isolamento 

social do novo corona vírus, como consequência de muitas indivíduos e famílias desempregadas, 

microempreendedores que tiveram que fechar seus pequenos negócios, gerando uma crise 

financeira e a procura por cestas alimentares e benefícios financeiros das  esferas de governo. 

A Secretaria Municipal do Bem Estar Social – Sebes, visando ações específicas  no 

período de pandemia tomou como providências, a continuidade do funcionamento das unidades de 

CRAS, CREAS e Centro Pop, onde os atendimentos foram realizados por agendamentos ou via 

telefones, cancelando as atividades presenciais devido o isolamento social e restrição de circulação.  

Os trabalhadores foram autorizados ficar em regime de teletrabalho, principalmente os 

que se encontram em situação de risco, realizando as atividades estritamente necessárias nas suas 

áreas de competência, ficando de sobre aviso das chefias, enquanto parte dos trabalhadores 

continuaram com atividades internas para andamento dos trabalhos essenciais aos usuários. 

Considerando a importância de preservar a saúde dos trabalhadores e gestores, poderá 

haver rodízio de trabalho entre os membros da equipe possibilitando a circulação de menor 

quantidade de pessoas no ambiente, de forma a manter a distância mínima no contato presencial, 

recomentado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. 

As equipes da Assistência Social da gestão, receberam as orientações necessárias 

quanto ao uso destes equipamentos, como também as unidades de atendimento do SUAS sobre as 

medidas de segurança em relação ao COVID – 19 regulamentadas por meio dos decretos 

Resolução seds nº 17, de 19/06/2020 

repasse financeiro emergencial de 

recursos  e de  insumos materiais 

alojamento provisório para a 

população em situação de rua 

 

R$ 10.000,00 

 

   Doação: 

- 20 camas 

- 20 colchões 

 

Repassad

o para o Acolhimento 

imediato – morador de 

rua Casa do Garoto 

Total:  R$ 119.323,67  



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

SEBES 

Av. Alfredo Maia, Qd. 01, S/N – Vila Falcão – Cep. 17050-030- Bauru/SP 

bemestar@bauru.sp.gov.br 

  30 

 

municipais, sendo disponibilizados os EPI’s necessários ao desempenho de suas funções, como 

álcool gel, máscaras, entre outros. 

 As equipes da gestão, realizará o apoio técnico por meio da utilização de ferramentas 

virtuais para videoconferências, reuniões e distância e ainda através de telefones, e-mails e 

WhatsApp; e o assessoramento continuo disponibilizado via reunião à distância por meio de 

aplicativos e outras ferramentas virtuais, telefone, emails e Whats App. Os técnicos formarão 

grupos em aplicativos com os secretários e/ou técnicos da gestão municipal para possibilitar a 

comunicação escrita, áudios, vídeos e reuniões remotas. 

Como respostas as demandas apresentadas em decorrência da pandemia do COVID – 

19, a gestão municipal da assistência social direcionou recursos financeiros para o enfrentamento da 

pandemia com a implantação de novos projetos e a implementação dos serviços, programas e 

benefícios sociais. 

Para garantir a proteção social dos usuários da assistência social, visando o 

acompanhar os indivíduos e famílias diante da situação de vulnerabilidade e risco social, realizou-se 

repasses de recursos financeiros, materiais as OSC’s e orientações as Organizações da Sociedade 

Civil – OSC’s que possuem Termo de Colaboração no ano de 2020, para adequação do atendimento 

à população usuária no respectivo período de solamento social, bem como aquisição de materiais e 

cestas alimentares com recursos da gestão. 

 

8.2 IMPLANTAÇÃO PROJETO DE EMERGENCIA PARA ISOLAMENTO SOCIAL: 

          

 Diante do cenário atual e visando cumprir as exigências e normativas quanto à 

prevenção do COVID – 19, bem como evitando a aglomeração nos serviços de Casa de Passagem, o 

Departamento de Proteção Social Especial tomou como iniciativa a implantação do Projeto de 

Emergência para Isolamento Social aos acolhidos em Casa de Passagem no Grupo de Risco por um 

período de vigência com previsão de nove meses, ou seja, (abril a dezembro) podendo ser 

renunciados a partir da mudança do cenário atual, como também de acordo com a necessidade do 

órgão gestor em parceria com a equipe contratada pela OSC, visando atender de forma 

personalizada ao usuário em situação de rua em isolamento social. 

 Destaca-se em particular, que a interface permanente com a rede de serviços de saúde 

é de suma importância, sobretudo para estabelecer fluxos de atendimento e encaminhamento nos 

casos que demandem acompanhamento por esta área principalmente neste momento de contenção 

da Pandemia do COVID – 19. 

 A articulação permanecerá sendo referenciada ao Centro Pop, no qual deverá ser 

garantido para viabilizar o planejamento de todas as ações e o acompanhamento contínuo, com 

vistas ao desenvolvimento de ações pró-ativas que contribuam para a superação de situações 

adversas ou padrões violadores de direitos que possam ter levado ao acolhimento, assim prevenindo 

as reincidências. 

 O Projeto visa assegurar a pessoa em situação de rua enquanto grupo de risco um 

local adequado, visando restringir o seu contato com as demais pessoas. A medida extrema é 

adotada para evitar o alastramento do vírus conforme normativas da OMS - Organização Mundial 

da Saúde. 

 Nos casos de agravamento do quadro de saúde a equipe do Projeto deverá acionar a 

rede pública de saúde do município para orientações e encaminhamentos que se fizerem necessária. 
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O acesso ao Projeto ocorrerá por meio da disponibilização de vagas que ficarão 

vinculadas ao Departamento de Proteção Social Especial, no qual as Casas de Passagem que 

identificarem em seus acolhidos enquanto grupos de riscos serão solicitados a transferência por 

meio deste Departamento, tendo como meta 15 usuários e o investimento de R$ 258.801,00 para as 

OSC Esquadrão da Vida. 

 

8.3. IMPLANTAÇÃO PROJETO DE EMEGENCIA PARA CASA TRANSITÓRIA EM 

SERV. ACOLHIMENTO EM CASA DE PASSAGEM PARA POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA: 

 

Visando cumprir as exigências e normativas quanto à prevenção do COVID –19, bem 

como evitando a aglomeração nos serviços de Casa de Passagem, o Departamento de Proteção 

Social Especial tomou como iniciativa a implantação do Projeto de Emergência para Acolhimento à 

População em Situação de Rua no Distanciamento Social por um período de vigência com previsão 

de nove meses, ou seja, (abril a dezembro) podendo ser renunciados a partir da mudança do 

cenário atual, como também de acordo com a necessidade do órgão gestor em parceria com a 

equipe contratada pela OSC, visando atender de forma personalizada ao usuário em situação de rua 

em trânsito. 

Destaca-se em particular, que a interface permanente com a rede de serviços de saúde 

é de suma importância, sobretudo para estabelecer fluxos de atendimento e encaminhamento nos 

casos que demandem acompanhamento por esta área principalmente neste momento de contenção 

da Pandemia do COVID – 19. 

A articulação permanecerá sendo referenciada ao Centro Pop, no qual deverá ser 

garantido para viabilizar o planejamento de todas as ações e o acompanhamento contínuo, com 

vistas ao desenvolvimento de ações pró-ativas que contribuam para a superação de situações 

adversas ou padrões violadores de direitos que possam ter levado ao acolhimento, assim prevenindo 

as reincidências. 

                    O Projeto visa atender usuários em situação de rua que apresentem transitoriedade entre 

os Serviços destinados a esta população, promovendo por um período de quatorze dias conforme 

recomendação da OMS os cuidados quanto a sua chegada, bem como o acompanhamento diário de 

possíveis sintomas COVID - 19 que possam surgir no decorrer do acolhimento. 

Nos casos de agravamento do quadro de saúde a equipe do Projeto deverá acionar a 

rede pública de saúde do município para orientações e encaminhamentos que se fizerem necessária. 

O acesso ao Projeto ocorrerá por meio dos serviços (Centro Pop e Abordagem Social), 

no qual o usuário em situação de rua com perfil de transitoriedade será encaminhado para avaliação 

da unidade por profissional com formação na área de saúde, sendo disponibilizado o seu 

acolhimento por um período de quatorze dias, após este prazo o usuário será inserido nas Casas de 

Passagem já vinculadas ao município. 

Promover o distanciamento social da população em situação de rua seguindo os 

critérios da OMS – Organização Mundial da Saúde evitando retardar e desacelerar mantendo desta 

forma a segurança deste grupo de risco, evitando o contato entre as pessoas e a propagação do vírus. 

O projeto tem como meta 20 usuários e o valor de repasse de R$ 324.000,00, para a 

Organização da Sociedade Civil “Comunidade Bom Pastor”. 
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8.4 IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM  SOCIAL: 

 

A ampliação de Equipe de Referência do Serviço Especializado em Abordagem 

Social, contando com 02 Profissionais de Nível Superior - 44 horas semanais, 02 Educadores/ 

Profissionais de Nível Médio - 44 horas semanais, 02 Motoristas/ Profissionais de Nível 

Fundamental ou Médio – 44 horas semanais. 

Visa intensificar as ações interventivas nos espaços públicos, com vistas à proteção a 

situações de risco vivenciadas, tais como: trabalho infantil, exploração sexual, uso de drogas e 

situação de rua, com revezamento dos profissionais em escala de trabalho 12/36, principalmente nos 

finais de semanas e feriados, com valor de repasse de R$ 81.000,00. 

 

 

8.5 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO 

QUARENTENA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 

 

O presente Projeto fora desenvolvido buscando atender as novas demandas que vem 

emergindo frente à Pandemia do COVID – 19, no qual a prevenção para a não disseminação do 

vírus tem sido um fator de suma importância para a implantação de novos projetos. 

Em virtude da central de vagas estar vinculada no Departamento de Proteção Social 

Especial, e de acordo com as determinações do Juiz da Vara da Infância e Juventude, os novos 

casos de acolhimentos deverão ser encaminhados ao Abrigo de Quarentena, no qual o mesmo 

realizará a adequação do espaço físico conforme as orientações da OMS, bem como possibilitar o 

atendimento mais personalizado, ficando atento a qualquer sintoma relacionado ao COVID – 19. 

A interface permanente dos Serviços de Acolhimento com a rede de serviços de saúde 

é de suma importância, sobretudo para estabelecer fluxos de atendimento e encaminhamento nos 

casos que demandem acompanhamento por esta área principalmente neste momento de contenção 

da Pandemia do COVID – 19. 

Conforme reuniões do Departamento de Proteção Social Especial com os responsáveis 

da Secretaria Municipal de Saúde da Vigilância Sanitária que realiza a prevenção e monitora o 

avanço da COVID 19, estabeleceu-se a aplicação de questionário de monitoramento de síndrome 

gripal e uma Cartilha de orientações para a prevenção e o controle de infecções pelo novo 

coronavírus, que deverá servir como parâmetro para acolhimento no Serviço de Quarenta. 

No momento do acolhimento as crianças e os adolescentes deverão ter sua proteção 

garantida frente aos protocolos de prevenção ao COVID 19, assim na sua chegada ao serviço se 

oportunizará a higienização pessoal, como recebimento de pertences pessoais individualizados 

inclusive os EPI’s, deverão ser providenciados a separação de talheres e outros objetos de uso 

coletivo para uso pessoal da criança e/ou adolescente, quanto ao dormitório deverá haver segurança 

de distanciamento social, nos casos de crianças e adolescente que apresentem os sintomas gripais 

identificados como: assintomáticos, sintomáticos e positivos deverá haver isolamento e a 

viabilização de testagem ao COVID 19, bem como notificação aos órgãos competentes. Os usuários 

serão  Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, de ambos os sexos em situação de risco 

pessoal e social afastados do convívio familiar por meio de medida proteção prevista no Estatuto da 

Criança e do Adolescente – Lei Federal n° 8069 de 13/07/1990, com meta de 20 vagas, prazo de 6 
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meses (julho a Dezembro/20), com repasse do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente/FMDCA no valor de R$ 285.000,00 . 

 

 

 

INVESTIMENTO TOTAL DOS RECURSOS: (FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL-R$ 

5.256.010,92) 

 

MUNICIPAL  

SEBES Aquisição de 850 cestas 

alimentares 

R$ 82.764,50  

SEBES Aquisição de 2.000 itens para 

higiene pessoal e limpeza 

R$ 26.468,00  

SEBES Processo de compra de 9.137 cestas 

alimentares 

R$ 778.015,55  

SEBES - Implantação Projeto de 

Emergência para casa transitória de Serviço 

de Acolhimento em Casa de Passagem para 

População em Situação de Rua no 

Distanciamento Social em parceria com 

OSC (meta: 20) 

R$ 324.000,00  

SEBES - Implantação Projeto de 

Emergência para Isolamento Social aos 

acolhidos em Casa de Passagem em parceria 

com OSC (meta: 15) 

R$  258.801,00  

SEBES - Ampliação de meta -atendimento 

Cozinha Comunitária para mais 100 

refeições – totalizando 300 

 

R$ 106.680,00  

 

SEBES-Investimento municipal no 

cofinanciamento do Acolhimento imediato 

para moradores de rua  

R$ 48.000,00  Complementação do 

recurso portaria 369 

– cofinanciamento -

acolhimento   

SEBES - Implementação do serviço 

especializado de abordagem  social- 

ampliação da carga horaria da equipe  

 

R$ 81.000,00 

 

SEBES- F.M.D.CA - Implantação - Projeto 

de Acolhimento Institucional - Abrigo 

Quarentena para Crianças e Adolescentes 

 

R$ 285.000,00  

Recurso do Fundo 

Municipal dos 

Direitos da Criança e 

Adolescentes 

TOTAL  R$ 1.990.729,05  
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9. DIRETRIZES DO GOVERNO MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO  

AO COVID-19: 

 

Em situações de emergência ou calamidade pública o papel dos órgãos, instituições e 

instâncias que compõem a rede de proteção e de defesa de direitos é fundamental, pois as ações de 

proteção integral a famílias e indivíduos atingidos, por envolver diversos atores, exige articulação e 

atuação integrada, considerando os limites e as competências estabelecidas. 

Considerando os Decretos Municipais, a SEBES reorganizou os trabalhos dos serviços 

e programas e benefícios com documentos informativos ás OSC’s, conforme segue:  

 

        9.1 OFICIO Nº 26 – 08/04/2020: 

 

                     Férias coletivas: é o termo que designa o período de repouso remunerado, geralmente 

de 30 dias, para TODOS os funcionários, por intermédio de acordo coletivo com o  sindicato ou 

todos os funcionários registrando em ata. 

      Considerando o Termo de Colaboração estabelecido entre a SEBES e as OSC que 

executam Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Programa de Inclusão Produtiva 

(item 2.11) estabelece conceder férias em dois períodos de 15 dias. Os demais serviços 

cofinanciados, as férias deverão ser escalonadas, visando a não interrupção do serviço prestado pela 

OSC, tendo em vista a complexidade do atendimento. 

         Considerando a Medida Provisória 936 de 01 de abril /2020 que instituiu o Programa 

Emergencial de Manutenção do emprego e da renda e dispõe sobre medidas trabalhistas 

complementares para enfrentamento do Estado de Calamidade publica reconhecido pelo decreto 

legislativo nº 6 de 20 de março de 2020. 

                   Salientamos que qualquer ato previsto na Medida Provisória acima, deve ser 

imediatamente comunicado ao órgão Gestor para análise e aprovação. 

Lembrando que não ocorreu suspensão do repasse dos recursos na sua integralidade, 

portanto valores previstos no plano de trabalho e não utilizado deverão ser devolvidos no final do 

termo. 

                   Caso a OSC necessite remanejar recursos previsto no plano de trabalho, para outra 

finalidade, deverá oficializar o Órgão Gestor para parecer técnico do monitoramento e autorização do 

Gestor da parceria. 

 

                         AQUISIÇÃO E CONCESSÃO DE CESTAS ALIMENTARES E KIT PARA 

USUÁRIOS DOS SERVIÇOS: 

 

                    As Organizações da Sociedade Civil - OSC que executam serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos- SCFV poderão ofertar refeições para os usuários dos serviços, bem 

como a concessão de cestas alimentares para famílias em situação de vulnerabilidade social 

identificadas pelo Assistente Social da Equipe. 

                    Referente aos demais Serviço/Programas das redes de Proteção Social Básica e 

Proteção Social Especial somente serão permitidos aquisição e concessão desses benefícios para os 

usuários que forem identificados pelo Assistente Social do Serviço/Programa que estiverem em 

situação de vulnerabilidade social. 
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OBSERVAÇÃO: 

 Somente nestas situações supracitadas serão permitidas as aquisições e concessões 

com apresentação na prestação de contas de notas fiscas, juntamente com a relação nominal dos 

beneficiários, assinatura e o nº do CPF. 

 Enviar a relação nominal para o técnico de referencia do CRAS do território para 

que não ocorra duplicidade de atendimento. 

                     Segue abaixo relacionado os produtos que deverão compor as cestas e kit, visando 

padronizar os produtos de acordo com os ofertados pela Campanha ‘CORONAVIDA” do Fundo 

Social de Solidariedade. 

        CESTA ALIMENTAR:                                               KIT HIGIÊNIE 

 5 kg de arroz                    1 pacote de sabão em pedra                                                 

2 kg de feijão          2 litro de água sanitária 

1 litro de óleo                     02 detergente – 500 ml 

3 kg de açúcar                    1 pacote de papel higiênico 4 rolos 

2 kg de macarrão                     500ml de álcool gel ou liquido  70º 

2 kg farinha de trigo 

2 litros de leite 

1 kg de fubá 

02 molhos de tomate 

1 enlatado - sardinha 

1 pacote de bolacha 500g 

500g de café 

1 achocolatado 500g 

 

                                Referente à Quarentena: 08/04 a 22/04  

Considerando DECRETO Nº 14.712, DE 07 ABRIL DE 2.020-  Decreta a prorrogação 

da quarentena no Município de Bauru, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Corona 

vírus), e dá providências complementares. 

A OSC deverá comunicar ao Órgão Gestor oficialmente o horário de funcionamento 

do serviço e/ou férias, teletrabalho da equipe de cada serviço cofinanciado, caso tenha ocorrido 

mudança. 

 

        9.2.INFORME TÉCNICO SEBES / SUAS Nº 01 / 2020: 

 

Considerando, as orientações da Organização Mundial da Saúde, Portarias do 

Ministério da Cidadania, Decretos Estaduais e Municipais e recomendações anteriores da Secretaria 

Municipal do Bem Estar Social, recomenda-se a reorganização das ações dos serviços, programas e 

projetos, seguindo os tópicos abaixo: 

 

DA OFERTA DOS SERVIÇOS E DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS USUÁRIOS: 
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 Assegurar a continuidade dos serviços, programas e projetos como atividade 

essencial da assistência social para garantir a proteção social dos usuários. 

 Intensificar de acordo com a PNAS/2004, que os serviços, programas e projetos, 

garantam as seguranças de acolhida, convívio ou vivencia familiar, renda, autonomia, apoio e 

auxílio para o enfrentamento da situação de Pandemia. 

 Elaborar Plano de Trabalho Contingencial por serviços /programas / projetos junto 

com a equipe de referência, enfatizando o desenvolvimento das atividades realizadas com os 

usuários no período de Pandemia, conforme modelo anexo.  

 

DOS TRABALHADORES DO SUAS: 

 

 Adotar regime de jornada em turnos de revezamento e ou trabalho remoto, 

visando o funcionamento dos serviços, programas e projetos para acompanhamento dos usuários. 

 Para reorganização dos serviços, programas e projetos remanejar os trabalhadores 

do SUAS, utilizando toda a força de trabalho disponível e as habilidades existentes na equipe, 

independente do nível de proteção e grau de escolaridade, respeitando as funções correlatas. Sempre 

que possível, recomenda-se que o trabalhador passe um período inicial apoiado por um trabalhador 

já experiente na atividade, de modo a possibilitar a capacitação em serviço; 

 Todos os Serviços, Programa e Projetos deverão ter à sua disposição os EPI’s 

necessários ao desempenho de suas funções e devem receber as orientações necessárias quanto ao 

uso destes equipamentos, especialmente quando desempenharem atividades que requeiram contato 

direto com o público ou cuidado de pessoas em situação de dependência, as aquisições dos EPI’s 

poderão ser com recursos de custeio do serviço/programa/projetos. 

 Avaliar os trabalhadores Microempreendedores Individuais – MEI’S que 

constituem a equipe de referência constante no padrão normativo, quanto à continuidade da 

prestação de serviços obedecendo à descrição de função e atividades correlatas.  

 Os trabalhadores do SUAS que possuem funções de cozinheira, auxiliar de 

cozinha e auxiliar de limpeza, motorista deverá ser avaliado pelo técnico de referencia, no que 

refere-se a adoção de revezamento e a manutenção de atividades correlatas dos serviços, programas 

e projetos. 

 A recomposição da força de trabalho do Serviço de Acolhimento, poderá ser por 

contratação temporária em caráter emergencial de novos trabalhadores dentre outros arranjos 

possíveis localmente (remanejamento). 

 

DOS USUÁRIOS: 

 

 Divulgar junto aos usuários informações sobre o funcionamento das unidades e 

dos serviços socioassistenciais, horários de atendimento e contatos para informações e 

agendamentos, em meios acessíveis que alcancem as pessoas com deficiência, utilizando-se de 

mídias digitais. 
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DOS ATENDIMENTOS: 

 

 Realizar atendimentos individualizados dos casos graves e urgentes, evitando 

aglomerações, respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde - OMS. 

 Acompanhar e orientar os usuários remotamente, por meio de atividades que 

possam apoiar as famílias, através de ligação telefônica ou aplicativos de mensagens como 

whatsapp, principalmente dos grupos de risco e público prioritários do SUAS. 

 Analisar as formas de assegurar acesso ágil, descentralizado e desburocrático aos 

atendimentos e benefícios. 

 Atuar de forma articulada com a rede socioassistencial e das demais políticas 

públicas e órgãos de defesa de direitos e lideranças locais, visando identificar possíveis situações de 

desassistência e violência e assegurar o acesso a direitos e proteção; 

 

 

DO MONITORAMENTO: 

 

1. A equipe realizará monitoramento online através de formulários junto as 

Organizações da Sociedade Civil – OSC que deverão respeitar o prazo de devolução. 

 

 

REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: 

 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Criança, Criança e 

Adolescentes, Adolescentes e Jovens e Idosos. 

 Programa de Orientação e Acesso a Documentação e Trabalho 

 Programa Intergeracional 

 Programa de Inclusão Produtiva 1ª, 2ª e 3ª Fase 

 Programa de Estimulo ao Primeiro Emprego 

 Programa de Apoio Social 

 Programa Cozinha Comunitária e Bom Prato 

2. Suspensão de ações coletivas e avaliação da necessidade de atendimentos 

pontuais, respeitadas as medidas de saúde determinadas. 

3. Disponibilizar canais remotos de atendimentos por meio de Whatsapp junto aos 

usuários através dos técnicos de referência. 

4. Realizar contato telefônico de modo a favorecer a identificação de agravos às 

situações de violência e violações de direitos instaladas e que estavam sendo trabalhadas pelas 

equipes. Esse é um indicativo para colocar essas pessoas nas situações de necessidade prioritária 

para atenção em serviço ou para visita domiciliar (conforme orientações da O.M.S). 

5. Realizar atividades diferenciadas através de mídias digitais (chamadas de vídeo, 

vídeo de atividades sócio educativas, áudios, listas de filmes), considerando ciclos de vida dos 

usuários e se possível encaminhar plataformas para download (link), através dos orientadores 

sociais e técnicas de referência, de forma clara aos usuários no intuito de dar continuidade nas ações 

previstas no plano de trabalho, solicitando devolutivas dos usuários (foto). 
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6. Realizar trabalho remoto, de atividades que possam apoiar as famílias e 

indivíduos, levando-se em conta os diferentes ciclos de vida e as seguranças afiançadas, os impactos 

do isolamento e a necessidade de organização de uma nova rotina. 

7. Planejar de modo criterioso as visitas domiciliares que sejam extremamente 

relevantes e urgentes nesse momento, considerando as medidas necessárias para a proteção e 

segurança da saúde dos usuários e trabalhadores. 

8. Garantir o acesso aos benefícios eventuais como alimentação e kit higiene, 

conforme orientações enviadas pelo gestor, bem como máscara retornáveis de acordo com o 

Decreto 14.735 de 22 abril 2020. 

  Os serviços/ programas / projetos das redes de proteção básica e especial deverão 

realizar levantamento dos usuários que não tiveram acesso aos benefícios devido a impossibilidade 

recursos para aquisição destes, conforme oficio 26/2020,  encaminhando com brevidade a relação o 

CRAS de referencia. 

9. Os serviços, programas e projetos que conceder os benefícios eventuais aos 

usuários deverão realizar as devolutivas, junto ao CRAS de referência, através do modelo enviado 

pelo técnico de monitoramento. 

10. Informar o CRAS de referência quando ocorrer à concessão dos benefícios sendo 

esses adquiridos com os recursos públicos ou doações recebidas, aos usuários inseridos no serviço / 

programa de acordo com a meta. 

11. Registrar as ações / atendimentos / atividades realizadas nos prontuários. 

12. Informar o monitoramento quanto ao desenvolvimento das mesmas, através dos 

relatórios mensais com fotos das devolutivas dos usuários. 

13. Quanto a Cozinha Comunitária / Bom Prato realizar a distribuição das refeições 

através de marmitas descartáveis evitando a aglomeração dos usuários dentro dos equipamentos, 

oferecendo café da manhã, almoço e jantar. Distribuir equipamentos de proteção individual para 

profissionais e usuários; 

14. Quanto ao Programa de Orientação e Acesso a Documentação e Trabalho – 

PROAT, deverá realizar processo seletivo e dar continuidade nas demais ações possíveis previstas 

no plano de trabalho, obedecendo as normas da O.M.S.  

15. Quanto ao Programa de Inclusão Produtiva este deverá dar continuidade ao 

acompanhamento junto aos usuários (1ª, 2ª e 3ª fase), bem como aguardar orientações do gestor no 

que refere-se à utilização do recurso para compra de equipamentos da terceira fase. 

16. Recomenda-se que haja fornecimento de celulares institucionais para que as 

equipes no atendimento remoto, possam estar à disposição de usuários, os mesmos poderão ser 

adquiridos através dos recursos públicos, desde que haja previsão de utilização de auxilio, contudo 

para aquisição segue-se o protocolo já estabelecido. 

17. Quanto ao Programa de Apoio Social -  PAS no que tange entrega dos benefícios, 

sugere-se sempre que possível, que a recepção dessas unidades utilize diferentes espaços e não 

somente uma sala, quando isso não for possível, sugere-se a demarcação no chão nos espaços onde 

se formam filas de espera, respeitando o distanciamento entre as pessoas. Lembrando que as rotinas 

de higienização dos espaços coletivos precisam ser redobradas, tendo em vista o período de 

sobrevivência do vírus. 
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18. O Programa de Apoio Social – PAS deverá realizar articulação com o CRAS de 

referencia, buscando estratégias de atendimento, para os atendimentos dos usuários que não forem 

localizados via telefone, visando à entrega dos benefícios. 

19. O Programa de Apoio Social – PAS deverá entregar prioritariamente os benefícios 

aos usuários que apresentarem dificuldades de locomoções (Idosos, Pessoas com Deficiências e 

outros) 

20. Contatar o PROAT para viabilizar processo seletivo ou disponibilização de vagas 

das equipes de referência das Organizações da Sociedade Civil, no intuito do comprimento do plano 

de trabalho. Nos casos dos serviços que estão sem atendimento presencial, caso a função em que 

houver necessidade de contratação não for necessária para atendimento remoto (não havendo 

trabalho para a pessoa a ser contratada) e a OSC não desejar repor, enviar oficio apontando qual 

função está vaga no serviço, justificando a não necessidade do profissional no momento vivenciado, 

solicitando remanejamento do recurso para atendimento em custeio (de preferência revertido em 

benefícios aos usuários), garantindo que pós o retorno das atividades ser normalizado, haverá a 

contratação do referido profissional e a OSC informará o valor que foi remanejado do Recursos 

Humanos para o Custeio no período, não havendo necessidade de alteração no plano de aplicação 

inicial. 

 

REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE: 

 

Média Complexidade 

 Serviço Especializado em Abordagem Social 

 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias (SEID) 

 Serviço de Proteção Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias em Centro Dia 

 Programa de Orientação da Rede de Proteção Social Especial 

 Programa de Enfrentamento a Situações de Riscos Sociais 

 Programa Capacita 

Alta Complexidade 

 Serv. Acolh. Institucional em Residência Inclusiva 

 Serv. Acolh. Institucional em Casa de Passagem para Adultos e Famílias 

 Serv. Acolh. Institucional em abrigo para Mulheres em Situação de Violência 

 Serv. Acolh. Institucional em Abrigo para Idosos 

 Serv. Acolh. Institucional em Abrigo para Crianças e Adolescentes 

 Serv. Acolh. em Família Acolhedora 

 

Por se tratar das situações mais complexas e famílias e indivíduos em maior exposição 

à vivência de situações de violência e violação de direitos, recomenda-se a manutenção do 

acompanhamento às famílias e indivíduos. Tendo em vista o conhecimento que possuem das 

situações, devem avaliar a modalidade de atendimento que adotarão se remota ou presencial, nesse 

último caso há que se considerar a excepcionalidade da medida e a necessidade de seguir 

rigorosamente as orientações das autoridades de saúde quanto à higiene e distância entre as pessoas. 

https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Média%20Complexidade/Serviço%20Especializado%20em%20Abordagem%20Social.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Média%20Complexidade/Serviço%20de%20Proteção%20Social%20Especial%20para%20Pessoas%20com%20Deficiência,%20Idosas%20e%20suas%20Famílias%20(SEID).pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Média%20Complexidade/Serviço%20de%20Proteção%20Social%20Especial%20para%20Pessoas%20com%20Deficiência,%20Idosas%20e%20suas%20Famílias%20(SEID).pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Média%20Complexidade/Serviço%20de%20Proteção%20Especial%20para%20Pessoas%20Idosas%20e%20suas%20Famílias%20em%20Centro%20Dia.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Média%20Complexidade/Programa%20de%20Orientação%20da%20Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Média%20Complexidade/Programa%20de%20Enfrentamento%20a%20Situações%20de%20Riscos%20Sociais.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Média%20Complexidade/Programa%20Capacita.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Alta%20Complexidade/Serv.%20Acolh.%20Institucional%20em%20Residência%20Inclusiva.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Alta%20Complexidade/Serv.%20Acolh.%20Institucional%20em%20Casa%20de%20Passagem%20para%20Adultos%20e%20Famílias.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Alta%20Complexidade/Serv.%20Acolh.%20Institucional%20em%20abrigo%20para%20Mulheres%20em%20Situação%20de%20Violência.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Alta%20Complexidade/Serv.%20Acolh.%20Institucional%20em%20Abrigo%20para%20Idosos.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Alta%20Complexidade/Serv.%20Acolh.%20Institucional%20em%20Abrigo%20para%20Crianças%20e%20Adolescentes.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Alta%20Complexidade/Serv.%20Acolh.%20em%20Família%20Acolhedora.pdf
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS- SEID / CENTRO DIA: 

 

 Continuidade de oferta de atenção aos usuários intensificando o uso de 

tecnologias para o atendimento remoto, como grupos no Wattsapp com os cuidadores familiares e 

usuários, por contato telefônico, ou rede territorial, para que não se perca a referência com a equipe 

técnica e de apoio do serviço. 

 Criar condições para estratégia e suporte aos seus usuários e familiares, 

observando as necessidades que possam surgir, mantendo constante contato fornecendo 

informações e orientações quanto ao momento vivenciado, apoiando a conscientização e as medidas 

preventivas à transmissibilidade, incluindo o isolamento social e os cuidados com grupos de risco; 

 Assegurar os atendimentos domiciliares aos usuários, em casos de extrema 

necessidade, mantendo atividades adequadas para o momento de pandemia, observando as 

recomendações sanitárias; 

 

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL: 

 

 Manter o funcionamento, seguindo rigorosamente as orientações das autoridades 

de saúde quanto à higiene e utilização de EPI’s adequados, assim como o fornecimento destes aos 

usuários, tendo em vista o alto grau de exposição e vulnerabilidade e risco social e pessoal da 

população em situação de rua não somente à contaminação pelo COVID-19, mas também à 

vivência de agressões e violências, que a baixa circulação de pessoas pelas ruas pode acarretar. 

 Apresentar semanalmente o mapeamento e a incidência quanto às pessoas em 

situação de rua  

 Intensificar as abordagens nos pontos de maior concentração da população em 

situação de rua sendo: praças, arredores das Unidades de Pronto Atendimento – UPA, 

supermercados, igrejas, seguindo rigorosamente as orientações das autoridades de saúde. 

 

 

PROGRAMA CAPACITA; 

 

 Realização de capacitações online, via mídias sociais (como youtube ou 

Facebook), em forma lives para participação dos trabalhadores do SUAS, com temas atuais e deverá 

abranger as redes de proteção social (Básica e Especial) com ampla divulgação e emissão 

certificados (online). 

 

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL – POS: 

 

 Realizar atendimentos presenciais agendados e de forma individualizada e / ou 

remotamente, seguindo rigorosamente as orientações das autoridades de saúde quanto à higiene e 

utilização de EPI’s, bem como acompanhamento remoto dos casos, junto as unidades de referencia. 

https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Média%20Complexidade/Programa%20de%20Orientação%20da%20Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Média%20Complexidade/Programa%20de%20Orientação%20da%20Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial.pdf
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PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A SITUAÇÕES DE RISCOS SOCIAIS: 

 

 Realizar trabalho remoto, de atividades que possam apoiar as famílias e 

indivíduos, levando-se em conta os diferentes ciclos de vida e as seguranças afiançadas, os impactos 

do isolamento e a necessidade de organização de uma nova rotina. 

 Assegurar os atendimentos presenciais e domiciliares aos usuários, em casos de 

extrema necessidade, mantendo atividades adequadas para o momento de pandemia, observando as 

recomendações sanitárias; 

  Criar condições para estratégia e suporte aos usuários e familiares, observando as 

necessidades que possam surgir, mantendo constante contato fornecendo informações e orientações 

quanto ao momento vivenciado, apoiando a conscientização e as medidas preventivas à 

transmissibilidade, incluindo o isolamento social e os cuidados com grupos de risco. 

 

ALTA COMPLEXIDADE: 

 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CASA DE 

PASSAGEM PARA ADULTOS E FAMÍLIAS: 

 

 Ofertar o atendimento integral de acolhimento imediato e emergencial de forma a 

garantir condições de estadia, convívio, endereço de referência, para acolher com privacidade 

pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar em situação de rua e desabrigo por abandono, ausência 

de residência, pessoas em trânsito e sem condições de autossustento.  

     Seguir orientação aos serviços quanto à redução na transitoriedade dos usuários 

que frequentam o local, visando proteger e prevenir o COVID – 19,  caso algum acolhido apresente 

sintomas, as equipes deverão contatar o SAMU 192-2 para as devidas orientações e se necessário o 

encaminhamento do mesmo a um serviço de saúde, bem como a aquisição de EPI’S para 

funcionários e usuários do SUAS. 

 

 

PROJETO DE EMERGÊNCIA PARA CASA TRANSITÓRIA EM SERVIÇO 

DE ACOLHIMENTO EM CASA DE PASSAGEM PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO 

DE RUA NO DISTANCIAMENTO SOCIAL: 

 

 Promover o distanciamento social da população em situação de rua seguindo os 

critérios da OMS – Organização Mundial da Saúde evitando retardar e desacelerar mantendo desta 

forma a segurança deste grupo de risco, evitando o contato entre as pessoas e a propagação do vírus. 

 O acesso ao Projeto ocorrerá por meio dos serviços (Centro Pop e Abordagem 

Social), no qual o usuário em situação de rua com perfil de transitoriedade será encaminhado para 

avaliação da unidade por profissional com formação na área de saúde, sendo disponibilizado o seu 

acolhimento por um período de quatorze dias, após este prazo o usuário será inserido nas Casas de 

Passagem já vinculadas ao município. 

 

https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Média%20Complexidade/Programa%20de%20Enfrentamento%20a%20Situações%20de%20Riscos%20Sociais.pdf
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PROJETO DE EMERGÊNCIA PARA ISOLAMENTO SOCIAL AOS 

ACOLHIDOS EM CASA DE PASSAGEM NO GRUPO DE RISCO: 

 

 Assegurar a pessoa em situação de rua enquanto grupo de risco um local 

adequado, visando restringir o seu contato com as demais pessoas. A medida extrema é adotada 

para evitar o alastramento do vírus conforme normativas da OMS - Organização Mundial da Saúde. 

 O acesso ao Projeto ocorrerá por meio da disponibilização das vagas que ficarão 

vinculadas ao Departamento de Proteção Social Especial, no qual as Casas de Passagem que 

identificarem nos seus acolhidos grupos de risco solicitará a transferência por meio deste 

Departamento. 

 

SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS, 

ADOLESCENTES E JOVENS E IDOSOS: 

 

 Garantir o isolamento e o distanciamento social de Idosos abrigados, bem como a 

proibição de visitação aos mesmos excepcionalmente em razão da epidemia, conforme 

recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo – Promotoria de Justiça de Direitos 

Humanos – Área Cível – Pessoa com Deficiência e Idoso. 

 Evitar a contaminação de crianças e adolescentes que encontram-se acolhidos 

juntos aos serviços de acolhimento institucional e familiar, conforme determinação do Juiz de 

Direito da Vara da Infância e Juventude. 

 Intensificar a higienização pessoal e do local, previsto pela O.M.S. 

 Manter as articulações com as equipes do PAEFI remotamente, incluindo os 

estudos de casos. 

 Realizar contato telefônico de forma sistematizada as famílias pelas equipes dos 

Serviços de Acolhimento Institucional – SAI de modo a favorecer o acompanhamento e a 

manutenção dos vínculos, bem como a identificação de novas demandas que possam ocorrer nesse 

momento da Pandemia. 

 Realizar a reorganização das atividades através da equipe técnica, junto aos 

acolhidos de acordo com as recomendações das autoridades de saúde relativas à prevenção da 

contaminação pelo COVID-19 

 Adotar práticas mais rigorosas de cuidados com a própria higiene quando da 

entrada no serviço, no decorrer do expediente e de volta à suas casas. Ao chegar à Unidade de 

Acolhimento, os profissionais deverão trocar a roupa e o calçado e lavar bem mãos, braços e rosto. 

Recomenda-se que seja também aferida sua temperatura. 

 Ações para promover a qualidade de vida e manejo do estresse dos acolhidos. 

 

SERVIÇO ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA: 

 

 Realizar atendimento através de contato remoto visando o acompanhamento às 

famílias de origem para manutenção e fortalecimento dos vínculos familiares, quando houver 

possibilidade de retorno da criança ou adolescente ao convívio familiar 
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 Realizar contato telefônico de forma sistematizada com as famílias de origem e as 

famílias acolhedoras, pelas equipes do serviço de modo a favorecer o acompanhamento e a 

manutenção dos vínculos, bem como a identificação de novas demandas que possam ocorrer nesse 

momento da Pandemia.  

 Os novos casos de acolhimento de R.N. serão encaminhados diretamente as 

Famílias Acolhedoras, haja vista o atendimento individualizado e personalizado, destaca-se ainda 

que tal providência fora tomada após autorização do Juiz da Vara da Infância e Juventude. 

 Manter o funcionamento, seguindo rigorosamente as orientações das autoridades 

de saúde quanto à higiene do local e utilização de EPI’s adequados, assim como o fornecimento 

destes aos usuários. 

 Criar estratégias que favoreçam a identificação de agravos às situações de 

violência e violações de direitos instaladas e que estavam sendo trabalhadas pelas equipes. Esse é 

um indicativo para colocar essas pessoas nas situações de necessidade prioritária para atenção em 

serviço ou para visita domiciliar (conforme orientações da O.M.S). 

 

SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA 

INCLUSIVA: 

 

 Assegurar a continuidade da oferta do serviço, viabilizando as atividades 

essenciais e a sua adequação às recomendações sanitárias. 

 Organizar e coordenar a utilização dos espaços comuns da unidade (refeitórios, 

áreas de lazer, sala de televisão, dentre outros), estabelecendo dinâmicas de revezamento e limpeza 

sistemática; 

 Informar a todos, profissionais e acolhidos, quanto à importância dessas medidas e 

do distanciamento social, recomendando aos trabalhadores a adoção rigorosa destas orientações. 

 Adotar práticas mais rigorosas de cuidados com a própria higiene quando da 

entrada no serviço, no decorrer do expediente e de volta à suas casas. Ao chegar à Unidade de 

Acolhimento, os profissionais deverão trocar a roupa e o calçado e lavar bem mãos, braços e rosto. 

Recomenda-se que seja também aferida sua temperatura. 

 Ações para promover a qualidade de vida e manejo do estresse dos acolhidos. 

 

SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM ABRIGO PARA 

MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA: 

 

 Assegurar a continuidade da oferta do serviço, viabilizando as atividades 

essenciais e a sua adequação às recomendações sanitárias. 

 Organizar e coordenar a utilização dos espaços comuns da unidade (refeitórios, 

áreas de lazer, sala de televisão, dentre outros), estabelecendo dinâmicas de revezamento e limpeza 

sistemática; 

 Informar a todos, profissionais e acolhidos, quanto à importância dessas medidas e 

do distanciamento social, recomendando aos trabalhadores a adoção rigorosa destas orientações. 

 Adotar práticas mais rigorosas de cuidados com a própria higiene quando da 

entrada no serviço, no decorrer do expediente e de volta à suas casas. Ao chegar à Unidade de 

https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Alta%20Complexidade/Serv.%20Acolh.%20Institucional%20em%20Residência%20Inclusiva.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Alta%20Complexidade/Serv.%20Acolh.%20Institucional%20em%20Residência%20Inclusiva.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Alta%20Complexidade/Serv.%20Acolh.%20Institucional%20em%20abrigo%20para%20Mulheres%20em%20Situação%20de%20Violência.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Proteção%20Social%20Especial/Alta%20Complexidade/Serv.%20Acolh.%20Institucional%20em%20abrigo%20para%20Mulheres%20em%20Situação%20de%20Violência.pdf
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Acolhimento, os profissionais deverão trocar a roupa e o calçado e lavar bem mãos, braços e rosto. 

Recomenda-se que seja também aferida sua temperatura. 

 Ações para promover a qualidade de vida e manejo do estresse dos acolhidos. 

  

       9.3.INFORME TÉCNICO SEBES / SUAS Nº 02 / 2020: 

 

                     Considerando, as orientações da Organização Mundial da Saúde, Portarias do 

Ministério da Cidadania, Decretos Estaduais e Municipais e recomendações anteriores da Secretaria 

Municipal do Bem Estar Social, recomenda-se a reorganização das ações dos serviços, programas e 

projetos, seguindo os tópicos abaixo: 

 

DA OFERTA DOS SERVIÇOS E DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS USUÁRIOS: 

 

21. Garantir o acesso aos benefícios eventuais como alimentação e kit higiene, 

conforme orientações enviadas pelo gestor, bem como máscara retornáveis de acordo a legislação. 

 Os serviços deverão manter o pagamento dos funcionários previstos no plano de 

trabalho e avaliar os trabalhadores Microempreendedores Individuais – MEI’S que constituem a 

equipe de referência constante no padrão normativo, quanto à continuidade da prestação de serviços 

obedecendo à descrição de função e atividades correlatas.  

 Quanto a dispensa de funcionários e/ou solicitação de desligamento o recurso 

previsto para pagamento do R.H. deverá ser revertido em custeio utilizando-se prioritariamente para 

cestas alimentares e Kit’s Higiene e Limpeza e o gestor deverá ser informado via oficio. 

 Os serviços deverão utilizar os recursos de custeio, para aquisição de cestas 

alimentares as famílias usuárias, caso isso não ocorra o mesmo deverá ser devolvido aos cofres 

públicos, exceto para pagamento da manutenção do prédio (água, luz, telefone, internet, reparos em 

geral que não resultem em reformas neste período de Pandemia). 

 O serviço que não conseguirem atender na totalidade todas as famílias vinculadas, 

poderão articular os benefícios junto a parceiros a fim de atendimento das mesmas e deverão 

informar o CRAS de referencia somente as famílias que não foram contempladas com o benefícios 

para que possam ser atendidas. 

 

DOS ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS PROGRAMA E PROJETOS: 

 

 Os serviços, programas e projetos da Rede de Proteção Social Básica e Especial 

deverão cumprir o Plano de Trabalho, caso o atendimento esteja temporariamente suspenso os 

recursos públicos previstos para custeio deverão ser utilizados para aquisição de cestas alimentares. 

 

PROGRAMA DE APOIO SOCIAL: 

 

 O PAS - Programa de Apoio Social atenderá os encaminhamentos do CRAS, 

efetivando as ações da Política Pública de Assistência. 
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 O PAS realizará a entrega dos benefícios adquiridos com recursos públicos, bem 

como os enviados pela gestão. 

 O PAS deverá realizar articulação com o CRAS de referência, criando estratégias 

de atendimento dos benefícios juntos aos usuários não localizados garantindo o direito à 

alimentação. 

 

    9.4.INFORME TÉCNICO SEBES / SUAS Nº 03 / 2020: 

 

Considerando, as orientações da Organização Mundial da Saúde, Portarias do 

Ministério da Cidadania, Decretos Estaduais e Municipais, Live- Orientações do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo no Enfrentamento da Pandemia – Covid – 19 (streaming.tce.sp.gov.br/lives) 

e recomendações anteriores da Secretaria Municipal do Bem Estar Social, solicitamos a 

reorganização das ações dos serviços, programas e projetos, seguindo os tópicos abaixo, cumprindo 

na integralidade: 

 

DA OFERTA DOS SERVIÇOS E DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS USUÁRIOS: 
 

1. Os Serviços, Programas e Projetos deverão ter suas atividades continuadas, 

garantindo os atendimentos à população usuária, utilizando-se de estratégias para atendimento do 

objeto da parceria, conforme orientações enviadas pelo gestor informe técnico Sebes / SUAS nº 02 / 

2020. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

1. A equipe constante no Plano de Trabalho / Aplicação, deverá trabalhar em sistema 

presencial de escalonamento de horário (6 horas diárias) sem compensação futura, observando 

ainda que não deverá ocorrer prejuízo no andamento do serviço e remotamente somente os casos 

que atendam o Decreto Municipal Nº 14.756, de 30 de abril de 2.020, respeitando as orientações 

dos órgãos de saúde. 

2. A Organização da Sociedade Civil deverá apresentar semanalmente o 

escalonamento da equipe constante no Plano de Trabalho / Aplicação, informando a carga horária 

que estarão a disposição do Serviço, Programa e Projeto, junto ao órgão gestor. (modelo anexo - 1). 

 

        9.5. INFORME TÉCNICO SEBES/SUAS Nº 04/2020:  

 

A Secretaria Municipal do Bem Estar Social solicita o cumprimento na integralidade 

das orientações abaixo relacionadas, a saber:  

             

RECURSOS HUMANOS: 

 

Considerando o DECRETO Nº 14.811, DE 30 MAIO DE 2.020, que prorroga a 

quarentena no Município de Bauru, denominada de “Quarentena Consciente” no contexto da 
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pandemia do COVID19 (Novo Corona vírus), e dá providências complementares.  

1. A Organização da Sociedade Civil - OSC deverá avaliar os trabalhadores microempreendedores 

individuais – MEI’S que constituem a equipe de referência constante do padrão normativo, quanto à 

continuidade da prestação de serviços obedecendo à descrição de função e atividades correlatas.  

 

3. A equipe de referencia estabelecidas no padrão normativo deverá ser mantida. 

Caso ocorra necessidade de desligamento e/ou demissão, antes da reposição da equipe, a OSC 

deverá consultar o órgão gestor, por meio de ofício, para análise e parecer do técnico de 

monitoramento, enquanto perdurar o período de Pandemia.  

 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DE APOIO SOCIAL – PAS:  

 

1.0 BENEFÍCIOS EVENTUAIS:  

 

1.1 Aquisição de cestas alimentares deverão ser suspensas momentaneamente, até que 

cesse o estoque adquirido pela Secretaria Municipal do Bem Estar Social, repassado para as 

Organizações da Sociedade Civil , que desenvolvem o Programa de Apoio Social – PAS.  

1.2. Está autorizado a utilização deste recurso (custeio) para outros benefícios 

estabelecidos no padrão normativo, plano de trabalho e aplicação, desde que identificada a 

necessidade de ampliação dos benefícios, em conjunto com o técnico de referência do CRAS do 

território e do monitoramento, podendo utilizar também, para pagamento de combustível (somente 

em veículos oficiais) visando otimizar a entrega dos benefícios em domicilio aos usuários do 

programa. 

 

ATIVIDADES: 

 

1. De acordo com o Decreto nº 10.282 de 20/03/2020, a Assistência Social é 

considerada essencial e indispensável ao atendimento das necessidades junto aos usuários, 

garantindo a segurança de sobrevivência (de rendimento e autonomia), convivência ou vivencia 

familiar e de acolhida. Sendo assim os Serviços, Programas e Projetos não poderão ser 

descontinuados no que refere-se aos atendimentos, contudo é necessário criar estratégias inovadoras 

para ofertar maior presença de proteção socioassistencial, mantendo alinhamento com os princípios 

e diretrizes do  SUAS. 

 

2. A comprovação da operacionalização dos Programas, Serviços e Projetos de 

acordo com o Padrão Normativo / Plano de Trabalho Contingencial, deverá ser apresentado ao 

gestor semanalmente, através de relatório (modelo anexo - 2) sempre na segunda-feira suspendendo 

o relatório mensal enquanto perdurar a Pandemia. 

 

COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DO OBJETO DA PARCERIA: 

 

1. Considerando a continuidade dos repasses de recursos públicos, faz-se necessário 

a comprovação da execução do objeto da parceria conforme recomendações e informes técnicos 
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encaminhados por esta Secretaria. Sendo assim, os prazos estipulados pelo Órgão Gestor referentes 

à entrega dos instrumentais deverão ser cumpridos em sua integra de acordo com as orientações do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no Enfrentamento da Pandemia – Covid – 19. 

 

2. Todos os Serviços, Programas e Projetos da Organização da Sociedade Civil, 

deverão comprovar através do Controle de Recebimento de Benefícios (anexo – 3) a entrega junto 

aos usuários e posterior encaminhamento ao CRAS de referência. A mesma deverá ser digitada sem 

abreviaturas, contemplando todos os dados, e encaminhada sempre as segundas-feiras, via e-mail 

para o CRAS com cópia para protecaobasica@bauru.sp.gov.br. 

 

3. Os serviços, programas e projetos que adquirirem benefícios com recursos 

advindos do Termo de Colaboração (Plano de Aplicação de Recursos) deverão preencher a lista de 

Termo de Entrega (Para Prestação de Contas - anexo – 4 ) 

 

       9.6 INFORME TÉCNICO SEBES/SUAS Nº 05/2020:  

 

A Secretaria Municipal do Bem Estar Social neste ato representado pelo Gestor da 

Parceria solicita o cumprimento na integralidade das orientações abaixo relacionadas, a saber: 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Considerando o DECRETO Nº 14.835, DE 14 JUNHO DE 2.020, que prorroga a 

quarentena no Município de Bauru, denominada de “Quarentena Consciente” no contexto da 

pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares. 

Considerando informações do Diretor da Vigilância Epidemiológica nesta data, sobre 

a especial atenção que deve ser dada à saúde dos profissionais do SUAS, no que tange sintomas da 

COVID19, 

 

Orientamos: 

 Caso algum profissional apresente algum destes sintomas (gripe, tosse, febre, 

coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar), deverá recorrer a Unidade Básica de Saúde mais 

próxima de sua residência, que esteja indicada para atendimento destes casos, sendo: Falcão, Bela 

Vista, Mary Dota e Geisel; para avaliação e indicação médica para realização dos testes. 

 Até que se constate positivo ou negativo deverá manter-se em isolamento. 

Importante salientar que deverá recorrer ao atendimento médico apenas as pessoas sintomáticas, 

pois os testes são realizados a partir de sintomas e com indicação médica. 

 Os demais profissionais deverão manter-se atentos a eventuais sintomas, 

mantendo os devidos cuidados como higienização do local e das mãos com frequência, uso 

obrigatório de máscaras, álcool gel, e distanciamento adequado, seguindo o mesmo protocolo acima 

caso apresente algum dos sintomas. 

Qualquer dúvida, a OSC deverá entrar em contato direto com a Vigilância 

Epidemiológica pelos telefones (14) 3104-1468 e (14) 3104-1492 ou pelo email 

saude@bauru.sp.gov.br. 

mailto:protecaobasica@bauru.sp.gov.br
mailto:saude@bauru.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 

SEBES 

Av. Alfredo Maia, Qd. 01, S/N – Vila Falcão – Cep. 17050-030- Bauru/SP 

bemestar@bauru.sp.gov.br 

  48 

 

Ressaltamos que de acordo com o Decreto Municipal 14.680, de 24 de março de 

2020, a Assistência Social é considerada política essencial e os serviços não poderão fechar-se por 

completo. Neste sentido, outras estratégias deverão ser adotadas para que não ocorra 

descontinuidade no atendimento à população, trazendo risco a sobrevivência, a saúde ou a 

segurança das famílias em situação de vulnerabilidade. 

 

 

       9.7 INFORME TÉCNICO SEBES/SUAS Nº 06/2020:  

 

A Secretaria Municipal do Bem Estar Social neste ato representado pelo Gestor da 

Parceria, solicita o cumprimento na integralidade das orientações abaixo relacionadas, a saber:  

Conforme recomendações e informes técnicos anteriores encaminhados por esta 

Secretaria e visando melhorar as informações prestadas ao departamento de Proteção Social Básica 

(DPSB), por solicitação do mesmo, fez-se necessário readequar o instrumental de Controle de 

Recebimento de Benefícios (anexo 3 do Informe nº 03) para posterior encaminhamento ao CRAS 

de referência.  

Segue orientações de acordo com os serviços e programas: 

 

PROGRAMA DE APOIO SOCIAL – PAS: 

 

Recurso Estadual: Adquirir de imediato cestas alimentares. (Parcela Única). 

Recurso Municipal: Dar continuidade a aquisição das cestas alimentares, ficando 

revogado o item Programa de Apoio Social : Benefícios Eventuais nº 1 – Informe SEBES/SUAS nº 

4 / 2020. 

A Sebes entrará em contato previamente, a fim de obter informações quanto a 

disponibilidade para o envio de cestas alimentares da gestão, respeitando o espaço disponível para o 

armazenamento correto das mesmas. 

As Declarações das Cestas Alimentares enviadas pela gestão aos PAS, deverão ser 

assinados pelos usuários e entregues em meio físico na Sebes junto ao Departamento de Proteção 

Social Básica – DPSB (sala 12) – A/C Ana Sales ou Solange Ferreira às segundas – feiras para 

prestação de contas da secretaria e para fins de lançamento no sistema. 

O modelo da planilha de entrega de benefícios será único e deverá ser digitado sem 

abreviaturas, contemplando todos os dados, e encaminhada sempre às segundas-feiras, por e-mail às 

coordenadoras / chefias dos CRAS com cópia para protecaobasica@bauru.sp.gov.br e 

sandraantevere@bauru.sp.gov.br (Anexo 3 – e-mail de todos os Cras). 

O anexo 4 (Termo de Entrega para Prestação de Contas) constante no Informe 3 

permanecerá, seguindo o mesmo protocolo (para comprovação da entrega de itens adquiridos com o 

recurso públicos – Termo de Colaboração). 

Todos os benefícios entregues pela OSC, independente de serem enviados pela 

Gestão, aquisição por meio de recursos públicos (Termo de Colaboração) ou recebimentos de 

doações diversas, deverão ser registrados na planilha de entrega de beneficios  a ser encaminhada 

para o CRAS de referência. 

 

 

mailto:protecaobasica@bauru.sp.gov.br
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DEMAIS SERVIÇOS / PROGRAMAS DAS REDES DE PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA E ESPECIAL: 

 

O modelo da planilha de entrega de benefícios será único para todos os Serviços, 

Programas e Projetos (lembrando que o PAS seguirá as orientações acima, cujas datas de envio são 

diferentes) e deverá ser digitado sem abreviaturas, contemplando todos os dados, e encaminhado 

impreterivelmente entre os dias 5 e 10 de cada mês subsequente à entrega, mantendo o fluxo de 

envio por email às coordenadoras / chefias dos CRAS, com cópia para 

protecaobasica@bauru.sp.gov.br, sandraantevere@bauru.sp.gov.br e marliralo@bauru.sp.gov.br  

(Anexo 3 – E-mail de todos os Cras). 

O anexo 4 (Termo de Entrega para Prestação de Contas) constante no Informe 3 

permanecerá, seguindo o mesmo protocolo (para comprovação da entrega de itens adquiridos com o 

recurso públicos – Termo de Colaboração).  

Todos os benefícios entregues pela OSC independente de serem adquiridos por meio 

de recursos públicos (Termo de Colaboração) ou recebimento de doações diversas, deverão ser 

registrados na planilha de entrega de benefícios, a ser encaminhada para o CRAS de referência.  

 

DO MONITORAMENTO: 

 

A equipe realizará contato remoto com os serviços, programas e projetos, visando 

obter informações quanto a execução / equipe, frente a situação de Pandemia. 

 

DO RELATÓRIOS DE ATIVIDADES: 

 

Os relatórios semanais serão substituidos por relatórios quinzenais ou mensais, de 

acordo com o Serviço/Programa/Projeto executado, relatados abaixo:  

Para os serviços abaixo relacionados, o relatório deverá ser enviado quinzenalmente ao 

email do monitoramento de referência, sendo do dia 01 ao dia 15 as informações deste período 

(enviados no dia 16) e ao final do mês, relatório com as informações totais do mês (entregues até o 

5º dia útil do mês seguinte); ambos em modelo já existente para cada serviço/ programa/ projeto 

(modelo mensal), e anexar listagem nominal dos usuários atendidos nos serviços e programas. 

Acrescentar nos relatórios a escala de funcionários constante no anexo 2 deste 

informe, relacionado ao período do relatório. 

 

 

REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos. 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças. 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens. 

Programa de Orientação e Acesso a Documentação e Trabalho. 

Programa de Intergeracional. 

Programa de Inclusão Produtiva - 1º 2º e 3º Fase. 

Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego. 

mailto:protecaobasica@bauru.sp.gov.br
mailto:sandraantevere@bauru.sp.gov.br
mailto:marliralo@bauru.sp.gov.br
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20B%C3%A1sica/Servi%C3%A7o%20de%20Conviv%C3%AAncia%20e%20Fortalecimento%20de%20V%C3%ADnculos%20para%20Idosos.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20B%C3%A1sica/Servi%C3%A7o%20de%20Conviv%C3%AAncia%20e%20Fortalecimento%20de%20V%C3%ADnculos%20para%20Crian%C3%A7as.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20B%C3%A1sica/Servi%C3%A7o%20de%20Conviv%C3%AAncia%20e%20Fortalecimento%20de%20V%C3%ADnculos%20para%20Adolescentes%20e%20Jovens.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20B%C3%A1sica/Programa%20de%20Orienta%C3%A7%C3%A3o%20e%20Acesso%20a%20Documenta%C3%A7%C3%A3o%20e%20Trabalho.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20B%C3%A1sica/Programa%20de%20Intergeracional.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20B%C3%A1sica/Programa%20de%20Inclus%C3%A3o%20Produtiva%20-%201%C2%BA%202%C2%BA%20e%203%C2%BA%20Fase.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20B%C3%A1sica/Programa%20de%20Est%C3%ADmulo%20ao%20Primeiro%20Emprego.pdf
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- Rede de Proteção Social Especial: 

Alta Complexidade 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 

 

 

MÉDIA COMPLEXIDADE: 

 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias (SEID). 

Serviço de Proteção Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias em Centro Dia. 

Programa Capacita. 

Para os serviços abaixo relacionados, o relatório deverá ser enviado mensalmente ao 

email do monitoramento de referência, (entregues até o 5º dia útil do mês seguinte; em modelo já 

existente para cada serviço/ programa/ projeto (modelo mensal), e anexar listagem nominal dos 

usuários atendidos nos serviços e programas. 

Acrescentar no relatório a escala de funcionários constante no anexo 2 deste informe, 

relacionado ao período do relatório. 

 

REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:  

 

(Para estes dois programas, não há necessidade de listagem nominal de usuários) 

Programa de Apoio Social – PAS. 

Programa Cozinha comunitária. 

 

REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: 

 

Alta  Complexidade 

Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva. 

Serviço de Acolhimento Institucional em Casa de Passagem para Adultos e Famílias. 

Projeto de Emergência para Casa Transitória em Serviço de Acolhimento em Casa de 

Passagem para População em Situação de Rua no Distanciamento Social. 

Projeto de Emergencia para Isolamento Social aos acolhidos em Casa de Passagem no 

Grupo de Risco. 

Projeto Acolhimento Imediato aos Moradores de Rua. 

 Serviço de Acolhimento Institucional em abrigo para Mulheres em Situação de 

Violência. 

 Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Idosos. 

 Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Crianças e Adolescentes. 

 

MÉDIA  COMPLEXIDADE: 

 

Programa de Orientação da Rede de Proteção Social Especial. 

Programa de Enfrentamento a Situações de Riscos Sociais. 

Serviço Especializado em Abordagem Social. 

https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20Especial/Alta%20Complexidade/Serv.%20Acolh.%20em%20Fam%C3%ADlia%20Acolhedora.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20Especial/M%C3%A9dia%20Complexidade/Servi%C3%A7o%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20Especial%20para%20Pessoas%20com%20Defici%C3%AAncia,%20Idosas%20e%20suas%20Fam%C3%ADlias%20(SEID).pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20Especial/M%C3%A9dia%20Complexidade/Servi%C3%A7o%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20Especial%20para%20Pessoas%20com%20Defici%C3%AAncia,%20Idosas%20e%20suas%20Fam%C3%ADlias%20(SEID).pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20Especial/M%C3%A9dia%20Complexidade/Servi%C3%A7o%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Especial%20para%20Pessoas%20Idosas%20e%20suas%20Fam%C3%ADlias%20em%20Centro%20Dia.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20Especial/M%C3%A9dia%20Complexidade/Programa%20Capacita.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20Especial/Alta%20Complexidade/Serv.%20Acolh.%20Institucional%20em%20Resid%C3%AAncia%20Inclusiva.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20Especial/Alta%20Complexidade/Serv.%20Acolh.%20Institucional%20em%20Casa%20de%20Passagem%20para%20Adultos%20e%20Fam%C3%ADlias.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20Especial/Alta%20Complexidade/Serv.%20Acolh.%20Institucional%20em%20abrigo%20para%20Mulheres%20em%20Situa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Viol%C3%AAncia.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20Especial/Alta%20Complexidade/Serv.%20Acolh.%20Institucional%20em%20abrigo%20para%20Mulheres%20em%20Situa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Viol%C3%AAncia.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20Especial/Alta%20Complexidade/Serv.%20Acolh.%20Institucional%20em%20Abrigo%20para%20Idosos.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20Especial/Alta%20Complexidade/Serv.%20Acolh.%20Institucional%20em%20Abrigo%20para%20Crian%C3%A7as%20e%20Adolescentes.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20Especial/M%C3%A9dia%20Complexidade/Programa%20de%20Orienta%C3%A7%C3%A3o%20da%20Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20Especial.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20Especial/M%C3%A9dia%20Complexidade/Programa%20de%20Enfrentamento%20a%20Situa%C3%A7%C3%B5es%20de%20Riscos%20Sociais.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_bemestar/padroes_normativos/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20Social%20Especial/M%C3%A9dia%20Complexidade/Servi%C3%A7o%20Especializado%20em%20Abordagem%20Social.pdf
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Importante: para todos os serviços e programas constantes nos itens 1. e 2., os 

relatórios Quadrimestrais continuam sendo necessários, no modelo de costume, nos periodo das 

prestações de contas, sendo: 2º quadrimestre (maio/ junho/ julho/ agosto) e 3º quadrimestre 

(setembro/ outubro/ novembro/ dezembro). 

Os prazos estipulados pelo Órgão Gestor referentes à entrega dos instrumentais 

deverão ser cumpridos em sua íntegra, de acordo com as orientações do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo no Enfrentamento da Pandemia – Covid – 19. 

O novo modelo de planilha deverá ser preenchido a partir do dia 29/06/2020 e as 

novas orientações dos relatórios passam a vigorar a partir de 01/07/2020). 

Considerando os decretos municipais, informamos que, quanto ao funcionamento dos 

serviços / programas e projetos, considerados serviços essenciais, permanecem inalterados. 

 

       10. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:  

 

       10.1 PAIF – CRAS: 

 

O atendimento dos serviços da proteção social básica foram mantidos, orientando os 

usuários sobre as possibilidades disponíveis de atendimento remoto via telefones de modo a 

assegurar a continuidade do funcionamento do serviço, bem como por meio de atividades  de 

teletrabalho dos servidores. 

Foram suspensas todas as atividades coletivas da Proteção Social Básica, como as 

reuniões de trabalho ou eventos de qualquer natureza, que promovam aglomerações; os 

atendimentos presenciais, exceto em situação extraordinária em que a família necessite do apoio e 

nesse caso, o atendimento deve ser individual e com agendamento prévio. 

Escalas de trabalho foram organizadas, com revezamento e agendamento, naqueles 

setores onde os serviços não podem sofrer descontinuidade e dependem da presença física de 

servidores e os contatos e orientações às equipes municipais deverão ser realizadas de forma 

remota, por telefone, e-mails, grupos de contato e redes sociais. 

Os atendimentos das unidades de CRAS estão sendo realizados da seguinte: 

 Levantamento de demanda de famílias em situação de vulnerabilidade social 

emergente ou agravada devido a Pandemia Covid19; 

 Cadastro e registro das famílias em sistema online e prontuários físicos;  

 Articulação e encaminhamento a rede socioassistencial para atendimento com 

benefícios eventuais tais como: cestas alimentares, kits higiene/limpeza e vale gás; 

 Orientações sobre transmissão e contágio da Covid - 19 com cartilhas 

informativas e nas redes sociais, cadastro único, auxílio emergencial, documentação, BPC, censo 

socioeconômico para trabalhadores informais e microempreendedores;  

 Divulgação das vagas de empregos através de mídias sociais;  

 Divulgação das Campanhas em redes sociais;  

 Atendimento particularizado de casos em acompanhamento, urgentes, graves, 

sigilosos e para auxílio funeral; 

 Visitas domiciliares dos casos em acompanhamento; 
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 Elaboração e envio de relatórios informativos ao Conselho Tutelar, ao CREAS e 

ao Serviço de Acolhimento; 

 Participação de Audiências Concentradas em videoconferência; 

 Supervisão de Campo 

 Reunião de equipes. 

 

      10.2.2 PROGRAMAS: 

  

Os Programas de execução direta “Preparação para o Trabalho e Renda” na área de 

Alimentação e Artesanatos suspenderam atividades coletivas, diante do isolamento social 

decorrente da pandemia, e foram mantidas as aulas de forma remota junto aos usuários, bem como, 

atendimentos presenciais agendados para inserção no Censo Sócio Econômico, acesso ao auxilio 

emergencial e acompanhamento da 3ª fase do programa. 

Em relação ao Bom Prato, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDS 

informa que o horário de funcionamento de todas as unidades dos restaurantes populares Bom Prato 

será estendido, sem alterar suas respectivas cotas diárias de refeições. A partir de Abril iniciou-se a 

oferta de 300 jantares, visando à garantia do acesso a alimentação a toda a população. Em 

10/06/2020 a SEDS solicitou a adesão do município para ofertar refeições para a população adulta 

de rua, através da parceria com a AELESAB que executa o programa. Nesta data o município fez a 

adesão com meta para 150 moradores, à administração publica será responsável pelo cadastro e 

após o usuário receberá um cartão personalizado, para que possa usufruir de todas as refeições 

ofertadas na Unidade do Bom Prato. 

A fim de evitar filas e aglomerações, as cotas diárias de refeições serão distribuídas 

embaladas em marmitex, proporcionalmente ao longo do horário de funcionamento e as filas serão 

organizadas reservando uma distância segura entre os frequentadores, com demarcações no chão 

facilitando a visualização. 

No que se refere ao Programa Cozinha Comunitária, no período de pandemia passou a 

ofertar a partir de Abril, 300 refeições/dia, financiadas com recurso municipal. 

Quanto aos procedimentos do Programa Viva Leite, a Secretaria de Desenvolvimento 

Social com o intuito de reforçar a prevenção ao contágio pelo Coronavírus (COVID-19) autorizou 

a suspensão da realização do acompanhamento antropométrico das crianças por tempo 

indeterminado, bem como a autorização da mudança da entrega do leite às famílias para que seja 

realizada uma (01) vez por semana em cada ponto de distribuição.  

 

       11. REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL:  

 

       11.1 PAEFI – CREAS: 

 

 Manutenção dos atendimentos individuais considerando o distanciamento 

recomendado nos casos de violência e emergência de acordo com o público alvo do serviço; 

Realização de visitas domiciliares de acordo com o público alvo atendido, bem como 

com as Organizações da Sociedade Civil, seguindo as orientações e recomendações do Ministério 

da Saúde; 
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Realização das Escutas Especializadas com agendamento prévio visando assim a não 

aglomeração de pessoas no prédio, haja vista se tratar de situações que envolvem crianças e 

adolescentes vitimas e/ou testemunha de violência;  

       Acompanhamento sistematizado das famílias com crianças e adolescentes em Serviços 

de Acolhimento Institucional e Familiar com foco também neste momento nas situações de 

vulnerabilidade e necessidade de cestas alimentares; 

                           Acompanhamento dos adolescentes e suas famílias por meio de contatos diários em 

cumprimento de medida sócio educativa (Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à 

Comunidade), com o levantamento das situações de vulnerabilidade e a necessidade de cestas 

alimentares; 

                           Estão sendo priorizados os encaminhamentos e denúncias emergenciais oriundas do 

Disque 100, Ministério Público e Conselho Tutelar. 

                           Os CREAS têm realizado contatos sistemáticos com o Serviço de Acolhimento 

Institucional e Familiar, bem como os demais Serviços de Acolhimento que atendem Idosos e 

Pessoas com Deficiência e SEID. 

                            Realização de reuniões com a rede sócioassistencial e demais órgãos por meio de 

aplicativos evitando assim aglomeração de pessoas; 

                            Realização de lives referentes às campanhas de enfretamento a violência, com o 

objetivo de publicizar as medidas de prevenção e os canais de denúncia; 

                            Acompanhamento sistematizado aos profissionais que se encontram em trabalho 

remoto, por pertencer ao grupo de risco, bem como o preenchimento do sistema via intranet; 

                            Dispensação de EPI (álcool e máscara) para as equipes, bem como aos usuários do 

serviço; 

                                   Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas 

famílias - SEID = 28 cestas e 03 kist de higiene; 

     O Centro de Referencia Especializado para População em Situação de Rua ( Centro 

Pop) no período de Março/Abril realizou 520 atendimentos ofertando: alimentação, lavagem de 

roupas e higiene pessoal.  

        As Casas de Passagem, após o decreto de quarentena, 50 moradores de rua 

aderiram ao distanciamento social e permanecem no Serviço. Nove moradores de rua, por meio da 

Abordagem Social, foram incluídos no Programa de Distanciamento Social 

       O Serviço Especializado em Abordagem Social intensificou suas ações com 

objetivo de identificar os casos já acompanhados, bem como os novos estes sendo realizada de 

forma compartilhada com o Consultório na Rua que está vinculado a Secretaria de Saúde, no qual 

apresentou os seguintes dados: Pessoas Abordadas -110, Mapeamentos em logradouros da cidade: 

10 pessoas (local com fluxo de moradores de rua). 

 

11.2 SERVICO ESPECIALIZADO POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO 

POP: 

 

                              Manutenção dos atendimentos individuais considerando o distanciamento 

recomendado, bem como os devidos encaminhamentos; 

  Acompanhamento da Equipe conforme preconiza a OMS aos usuários do serviço em 

relação aos cuidados de proteção e prevenção do COVID – 19 destacando ainda a parceria com o 
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Consultório na Rua este vinculado a Secretaria de Saúde que permanece realizando intervenções 

semanais no local; 

                       Elaboração de estratégias da equipe junto aos usuários com relação ao distanciamento 

seguro dos usuários nos momentos em que há maior fluxo de pessoas no local; 

                       Disponibilização de café da manhã e da tarde, bem como fornecimento de vales para 

o almoço no Bom Prato assegurando assim o direito a alimentação; 

                       Orientação diária e consciente quanto às medidas de prevenção ao COVID 19 

disponibilizando kits de higiene pessoal e limpeza, álcool em gel, ofertando banhos e lavagem de 

roupas, além da oferta de EPI (luvas e máscaras); 

                          Manutenção das referências e contra referências com os Serviços de Casa de 

Passagem, Projetos de Distanciamento e Isolamento e Abordagem Social, visando acompanhar as 

questões de transitoriedade dos usuários em situação de rua, que mesmo após a orientação e o 

encaminhamento os mesmos por motivos (álcool e outras drogas) retornam a situação de rua. 

 

        12. CONTROLE SOCIAL: 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) têm como principal atribuição 

deliberar e fiscalizar a execução da Política de Assistência Social e seu funcionamento deve 

acompanhar o processo de reorganização dos serviços socioassistenciais, apoiando a gestão no 

monitoramento à oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios sócio assistenciais a 

população no período da pandemia. 

O CMAS, no exercício do seu papel e diante das demandas emergenciais relativas ao 

COVID – 19 para o atendimento e proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco 

social, se faz necessário deliberar sobre os recursos financeiros para as ações da política de 

assistência social no município na pandemia e pós pandemia. 

Respeitando o isolamento social, o CMAS adotou como estratégia de trabalho as 

deliberações à distância, onde o colegiado por meio de cédulas de votação aprovará às propostas 

apresentadas pela gestão da assistência social, quanto a utilização dos repasses de recursos dos entes 

federados para as ações junto as famílias no enfrentamento ao COVID 19. 

 

 

       13.IMPACTOS SOCIAIS: 

 

IMPACTOS NA ACOLHIDA: 

 

 Grande fluxo de pessoas em situação de rua demandando atenção em Albergues, 

Casas de Passagem, etc.  

 Ampliação de pessoas de pessoas desempregadas, requerendo o reforço na compra 

de cestas alimentares pela gestão e rede socioassistencial 

 Desencontro nas informações sobre o recebimento de benefícios eventuais para as 

famílias; 

 Desorganização de pessoas voluntárias buscando ofertar benefícios as vítimas da 

pandemia. 
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IMPACTOS NA CONDIÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA: 

 

 Aumento de pessoas em situação de comprometimento da capacidade de 

sobrevivência em virtude do não acesso ao trabalho e à renda;  

 Dificuldade de localização de indivíduos e famílias para recebimento dos 

benefícios, para garantia de sobrevivência; 

 Grande número de pessoas nos Centros de Referência para solicitar informações e 

benefícios sociais;  

 Dificuldade de implementação de benefícios eventuais em virtude de burocracias: 

para aquisição, dados no sistema on line e critérios para seleção e distribuição; 

 

 IMPACTOS NA CONVIVÊNCIA SOCIAL: 

 

 Dificuldade de acesso da população à proteção socioassistencial ou de saúde 

devido o isolamento social 

 Vivências de sofrimentos e lutos pelas famílias com entes contaminados pela 

doença. 

IMPACTOS NA CAPACIDADE INSTALADA DE PROTEÇÃO: 

 

 Sobrecarga de profissionais em atendimento remoto e presencial; 

 Dificuldade de aquisição de produtos e equipamentos para provisão das atenções 

as famílias; 

  

       14.ATUAÇÃO PÓS-PANDEMIA: 

  

Nessa fase, é importante a atenção pública, a valorização e o fortalecimento dos 

vínculos territoriais, familiares e com a oferta dos serviços públicos essenciais, bem como, a 

manutenção da oferta de benefícios eventuais para assegurar a sobrevivência após impactada a crise 

econômica pós pandemia. 

Assim, o órgão gestor realizará a regulamentação do Decreto dos Benefícios 

Eventuais, como forma de proteção social na oferta de natureza temporária para prevenir e 

enfrentar situações provisórias de vulnerabilidade social, decorrentes ou agravadas por nascimentos, 

mortes, vulnerabilidades temporárias e calamidades 

Ainda, verificou a necessidade da implantação do Serviço de Proteção em Situações 

de Calamidades Públicas e de Emergências, que promove apoio e proteção à população atingida 

por situações de emergência e calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, 

atenções e provisões como materiais de consumo: alimentos, artigos de higiene, cobertores, dentre 

outros, conforme as necessidades detectadas no município. 

A consequência do COVID – 19, deixará muitas pessoas desempregadas gerando uma 

crise econômica no país, sendo cerca de 1,218 milhão de pessoas a mais na fila do desemprego no 

primeiro semestre de 2020, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - 

IBGE a taxa de desempregados avançou em 12,2 %, com o fechamento do comércio. 

As quedas em comércio, alojamento, alimentação e outros serviços, como 

cabeleireiros e outros prestados ás famílias, foram as maiores da série histórica desde 2012. 
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Segundo o IBGE, a queda no serviço doméstico também foi recorde, assim como o 

recuo de 7% no emprego sem carteira assinada do setor privado e também caíram o emprego com 

carteira e por conta própria, sem CNPJ. 

O desemprego pode chegar a 15% ou 17 %, a depender de quanto durarem os períodos 

de isolamento social e quarentena nos estados e cidades do país. 

Há que se prever a continuidade das ações de proteção, como os a concessão de 

benefícios eventuais, atrelados aos serviços, programas e projetos, seguindo na direção de equidade, 

ou seja, assegurando maior proteção para os indivíduos, famílias e os territórios mais impactados 

com o desemprego na pandemia.  

O município já empregou mais de R$ 11 milhões no combate ao corona vírus, 

conforme consta no site da Prefeitura Municipal, sendo que desse total, cerca de R$ 4,6 mi vieram 

de recursos municipais, outros R$ 4 mi do Governo Federal, e R$ 3,7 mi do Governo Estadual.  

Todos os repasses somam R$ 14,8 milhões, considerando também R$ 700 mil de 

Emendas Parlamentares, R$ 611 mil de doações do Judiciário e do Ministério Público, e mais 

R$ 1,1 milhão de devolução da Câmara Municipal de Bauru.  

A cidade ainda tem R$ 2,9 milhões de saldo para investimentos, e realiza um Censo 

Socioeconômico com o objetivo de saber como está a situação das pessoas durante a pandemia. O 

Censo, afirma a prefeitura, servirá de base para parte do planejamento estratégico do Poder Público 

Municipal, realizado pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 

Renda – SEDECON e  do Bem-Estar Social - SEBES e de Economia e Finanças, o censo é uma 

ferramenta importante que coletará informações da cidade, com o objetivo de retratar as condições 

de vida da população bauruense, identificando, em extensão e profundidade, suas características 

socioeconômicas.  

                     Com o intuito de contribuir para a estruturação de uma estimativa geral sobre mão de 

obra qualificada, situações de risco e as consequências da pandemia na cidade, a ferramenta 

proporcionará estatísticas sobre empregabilidade e vulnerabilidade social.  

O censo servirá para que possamos direcionar os serviços e programas 

socioassistenciais do SUAS, voltados as melhorias e valorização dos trabalhadores, capacitando-os 

para o desenvolvimento de habilidades técnicas dentro das diretrizes de política assistencial na linha 

de geração de renda e até de profissionalização. 

 

       15.MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 

O Comitê Municipal do Sistema Único no enfrentamento e prevenção ao COVID-19 

acompanhará o Plano contando com a participação das equipes da gestão e equipe técnica de 

monitoramento e avaliação da área de assistência social, que fará o monitoramento e as adequações 

das ações necessárias durante todo o período de execução.  

A avaliação deverá ocorrer sistematicamente, ocasião em que serão avaliados os 

resultados alcançados e tomadas as decisões necessárias, visando a proteção social das famílias e o 

cumprimento das seguranças afiançadas no SUAS. 

 

 

 

 

https://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/publicacoes/coronavirus/prestacao_contas_20200518.pdf
https://www2.bauru.sp.gov.br/censosocioeconomico/
https://www2.bauru.sp.gov.br/censosocioeconomico/
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       16.CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

As situações decorrentes da doença do COVID – 19 nos colocou diante a um grande 

desafio para as equipes socioassistenciais, que precisam lidar com a ocorrências que atingem os 

indivíduos e famílias em situação vulnerabilidade e risco social, entre outras são agravadas diante 

de situações de emergência e calamidade pública e, consequentemente, impactam diretamente na 

capacidade dessas famílias na reorganização e reconstrução de seus projetos de vida.  

Assim, um dos aspectos fundamentais para o melhor enfrentamento dessas situações é 

o planejamento dos riscos, contendo as medidas de resposta emergencial diante da ocorrência da 

situação de pandemia. 

Sendo, que as ações devem ser articuladas, integradas e intersetoriais, com as demais 

políticas públicas com o objetivo de garantir a proteção social e a qualidade de vida das famílias em 

situação de vulnerabilidades e riscos. 

O grande desafio é construir uma ampla coalizão de apoio a essas estruturas, para além 

de esforços conjunturais, consolidando não só o direito de proteção social, mas garantindo 

investimentos para sua manutenção, pós-pandemia. 

 

       17. ANEXOS: 

 

 Atas CMAS 

 Decretos 

 Resoluções 
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