Sugestões para elaboração de Plano de Contingência no âmbito da Assistência
Social
O Plano de Contingência é um instrumento de planejamento preventivo como uma
alternativa para a organização/reorganização da oferta dos serviços socioassistenciais
em tempos de adversidade, como os que compromentem o fluxo normal de atividades.
Seu objetivo é promover a organização de procedimentos alternativos para a condução
de ações durante um evento indesejado, de forma que este afete o menos possível o
funcionamento normal dos serviços públicos.
Deve-se, antes de mais nada, considerar o Decreto Estadual e Municipal que insitui
situação de calamidade e emergência. Para isso, recomenda-se acessar a Nota Técnica
CNM 15/2020, nela há orientações quanto à declaração de calamidade pública pelos
Municípios envolvendo as ações de enfrentamento do coronavírus (Covid-19).
A Política de Assistência Social se materializa por meio de ações conjugadas que
consideram garantir proteção social por meio das seguranças de sobrevivência (de
rendimento e de autonomia); de acolhida; de convívio ou vivência familiar.
Há de se considerar alguns elementos estruturantes nesse processo de pandemia
imposto pela Covid-19 que permeiam a execução da Política de Assistência Social, os
profissionais do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e os usuários. Estamos
falando de movimento, sujeitos são e provocam movimento, isso envolve demandas
específicas e novas para o Suas, ou seja, não há receita, há de se priorizar as
especificidades de cada Município e as demandas da sua população.
O processo de planejamento no Suas responde à integração de elementos como gestão,
serviços, programas, diagnóstico, orçamento, participação e controle social, mas que
não se esgotam em si, pois estamos falando de movimento e dinamicidade.
O

momento

pede

planejamento,

principalmente

para

garantir

o

processo

de

fortalecimento do Suas e a categorização das demandas a fim de assegurar
atendimento à população.
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Nesse sentido, apresenta-se a seguir sugestão de elementos que devem conter um
Plano de Contingência na área de assistência social, tais como:
Marco Legal
Comitê municipal de crise
Objetivos gerais e específicos
Metas
Orçamento
Período de execução
Monitoramento e avaliação
Vigilância Socioassistencial
Estratégias/ações – considerando gestão, serviços e programas socioassistenciais
Sugestão de Plano de Ação
Transferência de Renda e Benefícios Eventuais
Controle Social
Comunicação Social – estratégias, considerando sempre a autonomia municipal para
adequação à sua realidade
Ativação e desativação do Plano de Contingência

Sumário
Listar os temas que integram o Plano de contingencia.
Marco legal
Portaria Secretaria Nacional de Assistência Social 63, de 30 de abril de 2020.
Portaria Ministério da Cidadania 369, de 29 de abril de 2020.
Portaria Ministério da Cidadania 368, de 29 de abril de 2020.
Portaria Ministério da Cidadania 58, de 15 de abril de 2020.
Portaria Conjunta Snas e SGFT 1, de 2 de abril de 2020
Portaria Ministério da Cidadania 54, de 1º de abril de 2020
Portaria Ministério da Cidadania 337, de 24 de março de 2020 – Medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública pela Assistência Social
Portaria Ministério da Cidadania 330, de 18 de março de 2020 – Cad Único Benefício de
Prestação Continuada (BPC)
Medida Provisória 926, de 20 março de 2020
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Portaria Ministério da Cidadania 335, de 20 de março de 2020 – Cad Único Programa
Bolsa Família (PBF)
Portaria Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas) 54, de 1o de abril de 2020 –
Aprovar recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social (Suas)
Portaria conjunta 1o, de 2 de abril de 2020 – Secretaria Nacional de Assistência Social
(Snas) e Secretário de Gestão de Fundos e Transferências (SGFT) – Dispõe acerca da
utilização de recursos do Cofinanciamento Federal no atendimento às demandas
emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Sistema Único
de Assistência Social
Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social (Loas)
Resolução 313, de 19 de março de 2020 – Conselho Nacional de Justiça
Resolução Cnas 33, de 12 de dezembro de 2012 – Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Assistência Social (Nob Suas)
Resolução 109, de 11 de novembro de 2009 – Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais
Comitê municipal de crise
A decretação da calamidade deve ser feita pelo chefe do Executivo municipal, e a
exigência do reconhecimento pelo parlamento estadual se aplica apenas para o
Município que queira fazer uso dos benefícios previstos no art. 65 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF): ter suspensa a contagem de prazos para se enquadrar
nos limites de despesas de pessoal e endividamento e ser dispensado de atingir os
resultados fiscais e efetuar limitação de empenho.
Nesse sentido, é instituído comitê de crise, o qual deve contar com a área de assistência
social para que seja apresentado, inclusive, Plano de Contingência Específico, com a
previsão de ações a serem executadas pela área.
É oportuno considerar a participação das demais áreas que executam políticas públicas,
além de saúde e assistência social, tais como educação, habitação, conselho municipal
dos direitos da criança e adolescente, meio ambiente (em função dos catadores de
materiais recicláveis), defesa civil, finanças, turismo, trânsito e mobilidade e cultura,
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por exemplo. Bem como é fundamental designar área para sistematização de dados
para produção de informação e posterior divulgação à população, setores de vigilância
em saúde e/ou vigilância socioassistencial podem contribuir.
Área técnica de saúde da CNM disponibilizou modelo de decreto para instituir gabinete
de crise municipal, link de acesso: https://www.cnm.org.br/crises/noticiascrises/coronavirus/oque-o-meu-municipio-pode-fazer
Objetivo geral
Fomentar a capacidade de resposta do Município no enfrentamento de ações que
compromentam o fluxo habitual da oferta de serviços, programas e projetos
socioassistencias, como, por exemplo, coronavírus, visando a reduzir a incidência e a
interrupção da transmissão local do vírus, assim como evitar a desproteção dos usuários
do Sistema Único de Assistência Social.
Objetivos específicos:


integrar comitê de crise no âmbito do Município;



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



articular e integrar o controle à participação social nas ações previstas no Plano
de Contingência;



garantir a cobertura de serviços, programas e projetos socioassistenciais;



garantir as ações integradas com as demais políticas públicas por meio da
vigilância socioassistencial;



remanejar profissionais, capacitar equipes de referência e demais profissionais do
Suas;



garantir informação à população usuária do Suas;



realizar o monitoramento das ações;



garantir a supervisão e o apoio técnico integrado da implementação do Plano,
visando à efetividade e à sustentabilidade das ações.

Meta:
Viabilizar garantia do acesso a serviços, programas e projetos socioassistenciais,
visando à garantia da proteção social.
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Orçamento
Execução de política pública depende necessariamente de orçamento. No escopo da
Política de Assistência Social, é fundamental observar as orientações da Secretaria
Nacional de Assistência Social (Snas), principalmente quanto ao modo de trabalho dos
profissionais do Suas, quanto pela utilização dos recursos do Suas. A intenção é utilizar
o recurso do cofinanciamento federal para manutenção de serviços, programas e
projetos socioassistenciais, deixando o recurso próprio para ações que não contam com
apoio financeiro do governo federal.
Em momento de pandemia, as forças políticas voltam sua atenção para o atendimento
das emergências geradas pela Covid-19 e, no âmbito do orçamento, a área técnica de
contabilidade da CNM aponta:
Abertura de créditos adicionais
A abertura dos créditos adicionais surge em três situações:
- quando o orçamento aprovado para executar determinada despesa na lei orçamentária
municipal precisa ser reforçado porque o valor aprovado inicialmente foi insuficiente
(suplementares);
- quando determinada despesa não foi prevista no orçamento municipal, mas precisa
ser executada (especiais);
- e na iminência de despesas urgentes e imprevistas – portanto, além de não estarem
previstas, requerem urgência em sua execução (extraordinários).
Dependendo do tipo de crédito adicional, algumas exigências devem ser observadas. No
caso dos créditos suplementares e especiais: devem ter autorização prévia do
Legislativo municipal, se forem abertos por projeto de lei, ambos com indicação prévia
da fonte de recursos. Para os créditos extraordinários, dada a sua natureza: a indicação
da fonte de recurso de cancelamento é dispensável e não precisa de autorização prévia
do Legislativo municipal, mas o Chefe do Poder Executivo (prefeito) deve dar
conhecimento imediato a ele.
Criação de uma ação no orçamento
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A previsão legal de uma ação orçamentária para execução de qualquer despesa é uma
exigência legal. Ocorre que, via de regra, as LOAs municipais já dispõem de diversas
ações orçamentárias nas quais as despesas a serem executadas poderão ser
enquadradas. Por exemplo, se já existe um programa com ação no orçamento para a
compra de cestas básicas, a mesma ação pode ser utilizada mesmo que a fonte de
recursos seja outra, isto é, vai-se suplementar a dotação desta ação já existente a
partir dos recursos recebidos da União.
Só é preciso criar uma ação orçamentária se a despesa que vier a ser executada não
puder ser enquadrada em nenhuma das ações orçamentárias já existentes. Nesse caso,
uma nova ação deverá ser criada e incluída na LOA municipal para que as despesas
sejam executadas.
Período de execução
O plano será executado enquanto o quadro de pandemia/adversidade estiver instalado e
reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. O plano deve ser avaliado e
readequado com frequência, além de ser desenvolvido de maneira integrada e
permanente por todos os atores envolvidos.
Monitoramento e avaliação
O Plano será acompanhado pelo comitê de crise municipal, com participação do gestor
municipal da área de assistência social, que fará o monitoramento e as adequações
necessárias durante todo o período de execução.
O monitoramento das ações previstas será realizado com base nos indicadores
estabelecidos na elaboração do plano com a participação de todos os envolvidos. A
avaliação deverá ocorrer semanalmente, ocasião em que serão avaliados os resultados
alcançados e tomadas as decisões necessárias. Para início do plano, faz-se necessária a
atuação imediata com o intuito de evitar a transmissão dos casos, os casos graves e,
principalmente, a mortalidade por Covid-19.
Vigilância Socioassistencial
É fundamental apresentar elementos que compõem o diagnóstico socioterritorial, como:
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organograma

da

equipe

socioassistencial,

considerando

cargos

e

responsabilidades;


mapa da rede socioassistencial, apresentando a cobertura de ações, programas e
projetos socioassistenciais, bem como os pontos focais para acesso a benefícios
eventuais e cadastro único;



panorama do Cadastro Único;



áreas com maior incidência de pessoas em situção de vulnerabilidade e risco
social;



indicadores para monitoramento e avaliação;



áreas afetas à assistência social.

Estratégias/ações
Gestão:


realizar reunião com prefeito/a, equipe e controle social (usar plataformas
digitais), para registrar temporariamente a reorganização dos trabalhos, como os
realizados na forma de grupos e visitas domiciliares;



revisar

planejamento

cofinanciamento

orçamentário

federal

para

do

Município

manutenção

dos

de

modo

serviços

a

utilizar

o

socioassistenciais,

deixando o recurso próprio livre para investir em Benefício Eventual;


garantir via Decreto municipal que as medidas de proteção e prevenção ao Covid19 contemplem os profissionais do Sistema Único de Assistência Social (Suas);



instituir modo de trabalho remoto (home office e vídeo conferência) e
revezamento nos atendimentos considerados emergenciais;



organizar comunicado oficial para divulgar junto a população a reorganização da
oferta dos serviços socioassistenciais, utilizar redes sociais, blogs, radio e carro
de som para divulgação;



gestão e controle social devem registrar em instrumento (ata de reunião) a oferta
diferenciada dos serviços socioassistenciais;



disponibilizar materiais de higiene e Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
para profissionais do Suas, conforme portaria MC 337/2020;

Sede: SCRS 505 bloco C 3º andar • Cep 70350-530 • Brasília – DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330



unificar ponto de atendimento para o Cadastro Único e demais serviços
socioassistenciais, como forma de manter o referenciamento da Política de
Assistência Social;



eleger um profissional para contato único junto à população a fim de esclarecer
dúvidas sobre acesso aos serviços socioassistenciais, Benefícios Eventuais,
Cadastro Único, programas de transferência de renda;



instituir

calendário

de

reuniões

entre

gestão

e

equipe

dos

serviços

socioassistenciais, bem como Cadastro Único e transferências de renda, a fim de
que seja do conhecimento de todos as demandas municipais e as tomadas de
decisões;


criar grupos de WhatsApp por grupo de serviços socioassistencial para manter os
usuários informados sobre as tomadas de decisão do poder público local;



disponibilizar os contatos telefônicos e e-mails dos responsáveis pelos serviços
para que os usuários estejam informados, bem como para Cadastro Único,
Benefícios Eventuais, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa
Família (PBF);



em conjunto com agentes comunitários de saúde, elencar pessoas de referência
nos bairros do Município para que sejam ponto focal para comunicação;



abrir sinal de internet no Município para que toda população tenha acesso;



enviar ofício ao Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas) e à Secretaria
Nacional de Assistência Social (Snas) sobre as alterações na oferta dos serviços
socioassistenciais para que o cofinanciamento não seja alterado.

Considerando a oferta dos:
Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família (Paif)
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
Especial atenção aos idosos, à população em situação de rua e comunidades
tradicionais:


compatibilizar a aplicabilidade da Portaria MC 337/2020 conforme as normativas
e as condições de saúde pública local;
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suspender temporariamente eventos, cursos de formação, oficinas, entre outras
atividades coletivas;



Fazer uso do Índice de Gestão do Suas (IGD-SUAS) na organização e no
desenvolvimento das ações destinadas a prevenir e mitigar riscos e agravos
sociais decorrentes da pandemia do coronavírus que impliquem desassistência;



evitar a concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho;



recomenda-se suspender visitas domiciliares. Caso elas sejam necessárias, os
profissionais devem seguir as orientações de cuidados estabelecidos pelos órgãos
de saúde;



ficam suspensas as atividades coletivas e os grupos de convivência realizada pelo
serviço, até novas orientações dos órgãos competentes;



realizar triagem a partir dos prontuários – físicos, digital, RMA, PAF, quais são as
famílias em situação de insegurança alimentar ou que estejam em situação de
violência, para atendimento;



organizar grupos de WhatsApp por grupo de serviço socioassistencial para manter
os usuários do Suas informados;



organizar relatórios semanais sobre demandas e tomadas de decisões para
possível necessidade de divulgação e/ou acolhimento da população;



que cada oficineiro, facilitador de oficina e/ou educador físico, possa segundo o
Plano de Ação de Assistência Social gravar informativos e/ou vídeos sobre suas
oficinas, a fim de manter a população ativa;



realizar videoconferência para debater temas de interesse dos grupos de usuários
dos serviços socioassistenciais;



realizar atendimentos via videoconferência, excepcionalmente, seguindo as
recomendações do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS);



compartilhar leituras abordando medidas de prevenção à Covid-19, e direitos
socioassistenciais, via grupo de WhatsApp;



divulgar cursos gratuitos na modalidade EAD para que a população tenha acesso;



listar e divulgar filmes, considerando ciclos de vida dos usuários dos serviços
socioassistenciais, de preferência com plataformas para download.

Unidades de Acolhimento Institucional:
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observar Nota Pública Conjunta do Ministério da Cidadania do Ministério da
Mulher Família e Direitos Humanos (MMFDH). Acesse aqui o documento:
(file:///C:/Users/user/Downloads/Nota-P%C3%BAblica-Medidas-dePreven%C3%A7%C3%A3o-ao-Coronav%C3%ADrus-nas-Unidades-deAcolhimento-Institucional-1.pdf);



seguir as orientações dos órgãos sanitários sobre higienização;



adiar todas as atividades comunitárias;



suspender as visitas à unidade de pessoas estranhas ao serviço (estudantes,
voluntários, pesquisadores, colaboradores eventuais, entre outros);



manter os familiares informados sobre o processo de acolhimentos dos usuários;



realizar atendimentos via videoconferência, excepcionalmente, seguindo as
recomendações do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS).

Comunidades Tradicionais:


observar orientações da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial (SNPPIR), da Fundação Nacional do Índio (Funai) e da Secretaria
Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Cidadania (MC), do
Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos (MMFDH);



identificar pessoas com 60 anos ou mais para garantir os cuidados necessários,
como participação na Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe, em
consonância com horários estabelecidos pelas equipes de saúde;



garantir segurança alimentar e higienização, seguindo o processo de coleta e
distribuições de doações;



para alcançar este púbico, é preciso desenvolver estratégias de comunicação, tais
como carro de som, redes sociais, rádio, sempre considerando uma linguagem
acessível e respeitosa;



realizar atendimentos via videoconferência, excepcionalmente, seguindo as
recomendações do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS).

Transferência de Renda e Benefícios Eventuais:


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
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de benefícios eventuais no contexto de enfrentamento aos impactos da pandemia
da Covid-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas);


o benefício eventual deve ser concedido na forma de pecúnia (recurso) e/ou bens
de consumo, em caráter provisório. No caso de pecúnia, o valor deve estar de
acordo com o grau de vulnerabilidade, assim como a oferta de bens de consumo
(alimentos) deve estar em conformidade com as demandas dos requerentes e a
realidade local. Lembrando que a oferta dos benefícios deve estar alinhada aos
serviços sociassistenciais;



não é necessário instrumental privativo de uma profissão, como o parecer social,
para justificar a concessão do benefício eventual;



observar se o tempo de oferta do Benefício Eventual à população está de acordo
com o previsto no decreto de calamidade; dessa forma, considere possibilidade
da ampliação do prazo para recebimento do benefício eventual; informar a
população sobre as alterações;



organizar a oferta de serviços, programas e benefícios socioassistenciais por
agendamento remoto, priorizando os atendimentos individualizados graves;



organizar central de atendimento às demandas, seja via e-mail, formulários na
plataforma google e telefone, ou garantir que o setor do bolsa família atenderá
por meio da distribuição de senha, com data e horários pré-definidos, evitando
aglomerações, até novas orientações dos órgãos competentes;



eleger um profissional para contato único junto à população para esclarecer
dúvidas sobre acesso aos benefícios eventuais, cadastro único, programas de
transferência de renda – benefício de prestação continuada (BPC) e programa
bolsa família (PBF);



organizar relatórios semanais sobre demandas e tomadas de decisões para
possível necessidade de divulgação e/ou acolhimento da população;



realizar atendimentos via videoconferência, excepcionalmente, seguindo as
recomendações do conselho federal de serviço social (CFESS);

Sugestão de Modelo de Plano de Ação
Objetivos
específicos

Metas

Estratégias/

Responsabilidad

Prazo

Ações/

e

para

Atividades

Institucional

Execuçã

Sede: SCRS 505 bloco C 3º andar • Cep 70350-530 • Brasília – DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330

o
Informar

Informar

Elaborar folder;

Gabinete

população

tod

Realizar programa na

municipal;

sobre

público

rádio;

Assistência social;

medidas de

cadastrad

Utilizar carro de som;

Saúde;

proteção ao

o no

Covid 19

CadÚnico:

30 dias

Comunicação

zona rural
e urbana
Controle Social:


o Conselho Municipal de Assistência Social (Cmas) deve registrar em ata reunião
sobre o processo de reorganização da oferta dos serviços socioassistenciais;



o Conselho Municipal de Assistência Social (Cmas) deve apoiar a gestão no
processo de monitoramento à oferta diferenciada dos serviços socioassistenciais,
por meio de instrumento de planejamento;



enviar ofício ao Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas) e à Secretaria
Nacional de Assistência Social (Snas) sobre as alterações na oferta dos serviços
socioassistenciais, a fim de que o cofinanciamento não seja alterado, observando
os serviços que contabilizam atendimento para ele.

Comunicação Social:


incluir as ações de assistência social no plano de comunicação do Município com
vistas a desenvolver estratégias para informar os usuários sobre a oferta de
serviços, programas e ações socioassistenciais, pautando meios digitais a serem
utilizados;



em conjunto com agentes comunitários de saúde, elencar pessoas de referência
nos bairros do Município para que sejam ponto focal para comunicação.

Ativação e Desativação do Plano de Contingência:


O plano será ativado em caso de:

Em um cenário de Emergência em Saúde Pública (ESP), com alerta do Ministério da
Saúde.
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O plano será desativado em caso de:

Declaração do Ministério da Saúde de encerramento da situção de calamidade.

Assistência Social
a.social@cnm.org.br
(61)2101-6043/6075
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