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1.0 APRESENTAÇÃO DO PLANO
Considerando que a Assistência Social no Brasil tem papel
fundamental na proteção social, na ampliação do bem-estar e nas medidas de
cuidados integrais com a saúde da população mais vulnerável, de forma
sinérgica ao Sistema Único de Saúde - SUS;
Considerando a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e
sua classificação mundial como pandemia, e as medidas adotadas no âmbito de
estados, municípios e do Distrito Federal para prevenir a disseminação do vírus,
reforça-se a importância de o Estado brasileiro garantir a oferta regular de
serviços e programas socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e
em risco social e promover a integração necessária entre o Sistema Único de
Assistência Social e o Sistema Único de Saúde;
Considerando a portaria nº 100 de 14 de julho de 2020, a qual aprova as
recomendações para o funcionamento da rede socioassistencial de Proteção
Social Básica - PSB e de Proteção Social Especial - PSE de Média
Complexidade do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, de modo a
assegurar a manutenção da oferta do atendimento à população nos diferentes
cenários epidemiológicos da pandemia causada pelo novo Coronavírus COVID-19.
Elaborou-se o presente plano de contingência, o qual visa apresentar
brevemente o atual cenário da situação da disseminação/contaminação do vírus
do COVID-19 no Município de Saudade do Iguaçu, propor os objetivos do mesmo
e montar um plano de trabalho para dar continuidade nos serviços
socioassistenciais, nas atividades essenciais e manutenção de sua oferta,
conforme Portaria SNAS/SEDS/MC nº 54/2020, com arranjos e medidas
aderentes ao cenário epidemiológico, seguindo às recomendações sanitárias e
às demandas da população no contexto da pandemia no município de Saudade
do Iguaçu – PR.
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2.0 IDENTIFICAÇÃO
2.1 ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nome do Órgão Gestor:
Município:
CNPJ:
Prefeito
Endereço:
Bairro:
CEP:
Telefone (fax)
Email:
Gestora da Assistência Social
Nível de Gestão:
Porte do Município

Secretaria Municipal de Assistência Social
Saudade do Iguaçu - PR
95.585477/0001-92
Mauro Cesar Cenci
Rua Hilário Salvatori, 2191
Centro
855.568-000
(46 ) 3246 1268/ 1755
social@saudadedoiguacu.pr.gov.br
Salete Rizzatti Trento
Básica
Pequeno I

A Secretaria Municipal de Assistência Social ocupa um espaço importante
no município de Saudade do Iguaçu, assumindo o compromisso de promover o
desenvolvimento humano e social das famílias e indivíduos que necessitam dos
serviços socioassistenciais. Tem a atribuição de implantar o Sistema Único de
Assistência Social – SUAS como sistema articulador e provedor de ações de
proteção social básica e especial no município. Também objetiva garantir as
seguranças sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações, processos
e resultados, de modo a obter maior eficiência e eficácia nos investimentos
públicos e efetividade no atendimento à população. Ainda tem por finalidade
coordenar, de forma integrada e intersetorial, a definição e a implementação das
políticas sociais no município.
2.1.1 RECURSOS HUMANOS DO ÓRGÃO GESTOR E CRAS
Quadro de servidores Órgão Gestor
Cargo/ função

Servidor

Forma de contratação

Gestora

01

Cargo em comissão

Assistente Social

01

Concurso

Auxiliar administrativo

01

Cargo em comissão

Auxiliar Serv. gerais

01

Concurso
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Quadro de servidores do CRAS
Cargo/ função

Servidor

Forma de contratação

Coordenadora

01

Concurso

Assistente social

01

Concurso

Auxiliar administrativo

02

Concurso

Auxiliar Serv. gerais

01

Concurso

Cozinheira

01

Concurso

Estagiários

03

Terceirizado

Pedagoga

01

Cargo em comissão

Psicóloga

01

Concurso

2.2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
Lei de Criação do FMAS

085/1995

CNPJ:

10.842.794/0001-94

Fonte dos recursos

Federal, Estadual, Municipal

Endereço:

Rua Frei Vito Bercheid, 708, centro

CEP

85.568-000

Município

Saudade do Iguaçu – PR

Gestora

Salete Rizzatti Trento

2.3 IDENTIFICAÇÃO DO CRAS
Nome do equipamento

Centro de Referência da Assistência Social

Nome fantasia

CRAS MARIA RAPACHI

Criação

Setembro de 2010

Endereço

Rua Hilário Salvatori0, 2191 - centro

CEP

85.568-000 – Saudade do Iguaçu -PR

Telefone (fax)

(46) 3246 1268

e-mail

social@saudadedoiguacu.pr.gov.br
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2.3.1 EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS
Quadro de servidores
Servidor(a)

Cargo/ função

Mara Edineia Floriano

Coordenadora

Noeli Comin Derlan

Assistente Social

Daniele Nogueira Meneguzzo

Psicóloga

Elisiane Dalo Tibes

Operador Bolsa Família

Adriane Terezinha Delatorre Santos

Auxiliar administrativo

Marineia Garroso Cemin

Pedagoga

Neli Luiza Dolinski

Auxiliar de Serviços Gerais

2.4 CONTROLE SOCIAL
2.4.1 Identificação do Conselho de Assistência Social
Nome
Conselho Municipal de Assistência social
Sigla

CMAS

Lei

085/95

Criação

20/11/1995

Endereço

Rua Hilário Salvatori, 2191 - centro

CEP

85.568-000 – Saudade do Iguaçu -PR

Telefone (fax)

(46) 3246 1268

2.4.2 Composição do Conselho de Assistência Social
Governamentais: período 2019-2021
Representantes

Representação

Mara Edineia Floriano ( titular)
Salete Rizzatti Trento (suplente)

Secretaria de Assistência Social

Lucianita Vilma Oss Bocalon (titular)
Marilene Apª. De Abreu Zanella (suplente)

Secretaria de Educação

Rafaelly Luiza Hartmann (titular)
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Angela Ruosso (suplente)

Secretaria de Agricultura

Josemar Bonfante (titular)
Patrick Zanella (suplente)

Secretaria de Saúde

Edilaine Sandrin (titular)
Wilson Antonio Machado (suplente)

Secretaria de Administração

Não Governamentais: período 2019-2021
Representantes

Representação

Cecilia Portela (titular)

Associação Saudadense de Idosos – ASI

Sude Scotti Alves (suplente)
Doraci Garboça Pizzatto (titular)

Pastoral da criança / usuários

Eliane Moises Baldo (suplente)
Maria Sirlei Flores Ferreira (titular)

Associação Amigos da Terceira Idade – AATI

Delcir Maria Schardosin (suplente)
Laurinda Morando Zanelatto (titular)

Usuários da Assistência Social

Nardina Proença Momoli (suplente)
Noeli Comin Derlan (titular)
Maria Gorete Rombaldi (suplente)

Associação de Pais
Excepcionais – APAE

e

Amigos

dos

3.0 DIAGNÓSTICO
A Proteção Socioassistencial de Saudade de Saudade é composta por um
conjunto integrado de serviços, programas e projetos executados pela Secretaria
Municipal de Assistência Social em parceria com entidades e associações
conveniadas que compõem de maneira integrada e articulada a rede
socioassistencial do município.
Para o atendimento socioassistencial e a garantia de direitos, o município
conta com 04 unidades públicas e privadas, em pleno funcionamento, para
prestar o atendimento à população: 01 Centro de Referência de Assistência
Social – CRAS MARIA RAPACHI, 01 Conselho Tutelar, 02 Associações de
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Idosos e 01 associação para atendimento às pessoas com deficiência, a
APAE(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).
A gestão, além de fazer toda a articulação da política, responde pela
concessão,

gestão

e

orientação

às

famílias

quanto

aos

benefícios

socioassistenciais que se dividem em três modalidades:
• Benefícios Continuados (transferência de renda): BPC – Benefício
de Prestação Continuada para pessoas idosas e pessoas com deficiência
(federal), Bolsa-Família (federal).
•

Benefícios Eventuais: auxílio natalidade e auxílio funeral; segunda

via de documentos pessoais, passagens rodoviárias intermunicipais e
interestaduais, doação de cobertores, encaminhamento para tarifa social de
água e energia elétrica (estadual), auxilio alimentação (cesta básica), auxilio
vestuário, entre outros.
• Benefícios Emergenciais: Suprimento alimentar, de higiene e
material de construção em caso de calamidades pública.
Também está sob responsabilidade da Assistência Social os cadastros e
inclusão de famílias nos Programas Municipais de Habitação “ Casa Nova”

e

“Casa Renovada”. O programa Casa Nova fornece uma unidade habitacional,
em pré-moldados, para famílias que possuem o lote(terreno), mas não têm como
construir. O Programa Casa Renovada auxilia com material de construção para
reforma do imóvel, às famílias quem tem a casa, mas está em péssimo estado
de conservação e não possuem recursos financeiros para realizar as melhorias.
3.1 Cadastro Único
O Cadastro Único – CADUNICO é um sistema criado pelo Governo
Federal com o objetivo de inserir todas as informações sobre as famílias
brasileiras de baixa renda, residentes em um só lugar. Nele são cadastradas
todas as famílias e indivíduos que necessitam ingressar em programas sociais
promovidos pelo Governo Federal. O CADÚNICO é a ferramenta que fornece
dados sobre cada membro da família, sobre sua renda, condições de moradia,
9

educação, saúde e acesso a serviços sociais básicos, entre outros. Para cada
domicílio é gerado um número de cadastro e cada integrante do grupo familiar
recebe um número de informações sociais – NIS.
Em Saudade do Iguaçu o CADÚNICO e o Programa Bolsa Família tem
sua gestão na Assistência Social. A gestora do Programa é a mesma da
Assistência Social e a execução do Programa se dá no CRAS, onde é realizado
o cadastro, a atualização, revisão, acompanhamento das famílias em
descumprimento das condicionalidades, entre outros. Conta com uma servidora
do quadro de efetivos do município e com a assistente social do CRAS para as
visitas e pareceres sociais.
O Cadunico, por ser uma das ferramentas mais completas de informações
sobre as famílias de baixa renda, é a porta de entrada para inclusão das famílias
em vários outros programas socioassistenciais do Estado e do Município.
Atualmente são muitos programas de inclusão social que exigem o Cadunico
para que a família tenha acesso aos benefícios. São eles: Bolsa Família, Tarifa
social de energia elétrica, baixa renda da água, pronaf, isenção de taxas em
concursos públicos, programa minha Casa Minha Vida, Morar Bem Paraná,
Carteirinha do Idoso, programa Leite das crianças
Segundo dados extraídos do Cadastro Único, em agosto de 2020,
Saudade do Iguaçu possui 1.121 famílias cadastradas no sistema. Destas 278
recebem transferência de renda do Bolsa Família, no mês de agosto de 2020
foi repassado um montante de R$ 42.400,00 para essas famílias, sendo que o
perfil destas está demostrado na tabela a seguir:
Tabela 19- Características da Renda familiar dos inscritos no CADUNICO

Renda familiar ( R$)

Total familias

Com renda de R$ 0,00 até R$ 89,00

190

Com renda de R$ 89,00 até R$ 178,00

136
10

Com renda de R$ 178,00 até ½ salário mínimo

371

Acima de ½ salário mínimo

424

3.2 Rede Prestadora de Serviços
Além do benefício federal da Bolsa Família a Secretaria de Assistência
Social realiza um trabalho voltado para a promoção humana e melhoria na
qualidade de vida das famílias. No CRAS trabalha com a Proteção Social Básica
e desenvolve o Programa de Atenção Integral a Família – PAIF; Os Serviços de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos; os encaminhamentos para as demais
serviços existentes e ofertados pelas políticas de saúde, educação, habitação
emprego e renda bem como para entidades não governamentais.
Através dos programas: De Bem Com a Vida, Pró-Vida e Projovem
Adolescente são ofertados os Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para as crianças e adolescentes entre 04 e 18 anos.
Para as famílias dessas crianças o município desenvolve o projeto “Meu
Despertar”, com palestras, encontros educativos, cursos de capacitação e
orientação para geração de renda além do fornecimento de uma cesta básica
conforme a necessidade.
O trabalho social com idosos é desenvolvido em parceria com as
Associações: Associação Saudadense de Idosos - ASI e Associação Amigos da
Terceira Idade- AATI. A Assistência Social fornece a alimentação e o CRAS o
suporte técnico e os recursos necessários para custeio e manutenção.
As pessoas com deficiência e seus familiares são atendidas pela
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, para a qual é
repassado, mediante convênio de fomento os recursos necessários para custeio,
manutenção e desenvolvimento dos projetos e programas propostos.
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3.3 - Mapeamento dos equipamentos disponíveis
Com o objetivo de melhor detalhar a situação atual da Política de
Assistência Social no município será apresentado nas tabelas a seguir o
mapeamento e a cobertura da rede prestadora de serviços quantificando os
equipamentos disponíveis, o número de atendimentos e os serviços
conveniados.
Tabela 20- Equipamentos municipais de Proteção Social Básica e Especial
Equipamento governamental

Atendimento

CRAS

Proteção Social Básica

Casa Lar em
intermunicipal)

Chopinzinho

(convênio Proteção Social Especial de alta
complexidade

Equipamento não governamental

Atendimento

ASI (Associação Saudadense de Idosos)

Convivência e Fortalecimento de
Vínculos

AATI (Associação Amigos da Terceira Convivência e Fortalecimento de
Idade)
Vínculos
APAE (Associação de Pais e Amigos dos Proteção Social Especial
Excepcionais)
média complexidade

de

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social de Saudade do Iguaçu

Tabela 21 - Ações executadas na Rede de Proteção Social Básica
Modalidade de atendimento/

Atendimentos*

Serviços/programa

Indivíduos Famílias

PAIF (Serviço de proteção Famílias
e atendimento integral à
Família)

739

278

Crianças e adolescentes

-

Serviços de

de 03 a 15 anos

72

Convivência e

Adolescentes de 15 a 17anos

04

Fortalecimento

Pessoas com Deficiência

60

de Vínculos

Pessoas idosas

160

-

90

12

Gestantes( Sonho Lindo)
CadÚnico/

Cadastrados

Programa Bolsa Família

Com beneficio ativo

Benefício de

Pessoa com

Prestação

Deficientes

Continuada –BPC

16

1.121
278

74

-

Idosos

15

-

Programa Capacitando

Adolescentes e jovens

08

-

para o Trabalho

Adultos(cursos de artesanato)

75

-

Programa casa nova e Famílias
casa renovada

0
-

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência social.
* O número de atendimentos tem como base o ano de 2020

Tabela 22 - Ações executadas na Rede de Proteção Social Especial

Modalidade de atendimento/

Número de

Tipo de serviço

Serviços/programa

Atendimentos*
Indivíduos Famílias Próprio

Acolhendo
a
Pessoa
com
Deficiência
Medidas
Sócio Adolescentes
educativas
e jovens

60

-

-

-

X

-

-

Conveniado
X

03

(PSC e LA)
Casa
Lar Crianças
e
(Chopinzinho)
adolescentes

01

X

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência social.
* O número de atendimentos tem como base o ano de 2020

Tabela 23- Benefícios Eventuais concedidos com base na Lei Municipal
Nº1172/2018

Número de
Tipo de Beneficio

Atendimentos

Origem
Recursos

dos

13

Indivíduos Famílias

Próprio

Conveniado

Cestas básicas
Auxilio passagem

05

240
-

X
X

-

Auxilio Natalidade
Auxílio Funeral
Material de construção para
reformas de casas

00
03
-

02

X
X
X

-

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social/mês de referência: julho de 2020

3.4 Diagnóstico referente aos casos de coronavírus (COVID-19) no
município de Saudade do Iguaçu - PR
A infecção humana pelo coronavírus (covid-19) no município de Saudade
do Iguaçu, teve suas primeiras manifestações no mês de maio com 6 (seis)
casos, sendo por transmissão importada, conforme tabela abaixo
Mês de referência

Número de casos

Ativos

importados locais

recuperados

Fevereiro
Março

0
0

0
0

-

-

Abril

0

0

-

-

Maio
Junho
Julho
Agosto

6
6
7
14

6
6
6
10

X
X
X
X

X

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/ boletim até 14 de agosto de 2020

De acordo com as informações repassadas pela Secretaria Municipal de
Saúde, os casos são isolados, se localizam no centro e na comunidade de Linha
Urutu, interior do município. Os bairros mais vulneráveis não foram atingidos pelo
vírus. Todas as informações quanto as medidas de prevenção estão sendo
divulgadas e solicitadas à população.
Ressalta-se que o número de habitantes estimados no município é de
5.500 pessoas, conforme dados extraídos do IBGE de 2019, já a Secretaria
Municipal de Saúde, informou que em seu banco de dados/cadastro, o número
de habitantes é de 6.554.
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4.0 OBJETIVOS DO PLANO
4.1 Objetivo geral:
Planejar a reorganização dos serviços, do atendimento e das equipes, de
modo articulado com Secretaria Municipal Saúde e setor epidemiológico
municipal, com definição de arranjos e medidas que possam mitigar riscos e
prevenir as aglomerações e a transmissibilidade do novo Coronavírus de forma
a assegurar a proteção social das famílias e indivíduos em situação de risco e/ou
vulnerabilidade social, contaminadas ou não, em situação de emergência, de
forma a reduzir os impactos gerados pelo novo Coronavírus no município de
Saudade do Iguaçu – PR.
4.2 Objetivos específicos:
a) Definição dos serviços e das atividades essenciais e manutenção
de sua oferta, conforme Portaria SNAS/SEDS/MC nº 54/2020, com arranjos e
medidas aderentes ao cenário epidemiológico, às recomendações sanitárias e
às demandas da população no contexto da pandemia;
b) Definição de ações da Assistência Social para proteger e apoiar as
populações em situação de maior vulnerabilidade e risco social no contexto da
pandemia - sobretudo aquelas que integrem os grupos de risco à infecção pelo
novo Coronavírus;
c) Planejamento da reorganização dos serviços, do atendimento e
das equipes, de modo articulado com Secretaria Municipal Saúde e setor
epidemiológico municipal, com definição de arranjos e medidas que possam
mitigar riscos e prevenir as aglomerações e a transmissibilidade do novo
Coronavírus;
d) Articulações e definição de estratégias locais para provisão de
alimentos adequados e outros itens básicos e bens necessários aos usuários
dos serviços e suas famílias;
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e) Definição de canais de comunicação e adaptações em fluxos de
articulação e encaminhamentos entre os serviços socioassistenciais, com maior
agilidade e uso de tecnologias remotas;
f) Disponibilização ou apoio à aquisição de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) para profissionais que atuem nas unidades e serviços
socioassistenciais e capacitação e orientação quanto a seu uso, retirada e
descarte, em articulação com o órgão gestor da Saúde;
g) Articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, quanto aos
fluxos de atendimentos e encaminhamentos dos usuários contaminados ou não
pelo coronavírus (COVID-19).
5.0 Ações a serem desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência
Social, por meio da gestão e CRAS
5.1 Ações a curto, médio e longo prazo
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Atendimento do PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família)
A curto prazo
Ação

Público atendido

Responsável pela execução

Forma de atendimento

Encontros/reuniões
remotas
Utilizando
mídias
sociais/aplicativo (Meet ou
Zoom)
Vídeos
informativos
compartilhados
via
aplicativo de Whatsapp

Famílias que participam
ações e grupos no CRAS

das Equipe técnica do CRAS

Forma remota, através de aplicativo
Zoom ou Meet.

Famílias que participam
ações e grupos no CRAS

das Equipe técnica do CRAS

Vídeos elaborados pela equipe e
compartilhados pelo aplicativo de
Whatsapp.

A médio e longo prazo

Encontros e reuniões Famílias que participam
presenciais no CRAS ações e grupos no CRAS
e/ou lugar aberto conforme
estipulado pelo CRAS

das Equipe técnica do CRAS

Encontros Presenciais com turmas de
número reduzidos de participantes,
respeitando:
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- o distanciamento entre as pessoas de
no mínimo 1,5m;
- utilização de álcool em gel;
- utilização de máscaras;
- aferição de febre.
Benefícios Eventuais Conforme Lei Municipal Nº Nº1172/2018 de 21 de março de 2018.
A curto, médio e longo prazo
Benefício

Ação

Auxílio

Distribuição
cestas básicas

Alimentação

Auxílio
Natalidade

Público atendido

Responsável pela execução

de Famílias e/ou pessoas em Órgão gestor da Secretaria
Situação
de Municipal de Assistência Social
Vulnerabilidade
social,
ocasionadas
ou
intensificadas
pelos
reflexos
do
novo
Coronavírus (COVID-19)

Forma de atendimento

Presencial, em dias estipulados pelo
órgão
gestor,
respeitando
as
normativas de segurança, utilização do
álcool em gel, distanciamento social
entre as pessoas e outras formas de
prevenção.

Distribuição do Kit Gestantes que participam Órgão gestor da Secretaria Presencial e ou em visita domiciliar, em
Natalidade
e/ou estão inclusas no Municipal de Assistência Social dias estipulados pelo órgão gestor,
Programa “Sonho Lindo”
respeitando
as
normativas
de
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segurança, utilização do álcool em gel,
distanciamento
social
entre
as
pessoas e outras formas de
prevenção.
Auxílio
Funeral

Auxílio
Passagem

Fornecimento do Kit Pessoas que residem no Órgão gestor da Secretaria
Funeral
município que não tenham Municipal de Assistência Social
condições
socioeconômicas de arcar
com as custas do funeral.

Presencial, em dias estipulados pelo
órgão
gestor,
respeitando
as
normativas de segurança, utilização do
álcool em gel, distanciamento social
entre as pessoas e outras formas de
prevenção.

Fornecimento
de
passagem
em
casos de extrema
necessidade

Presencial, em dias estipulados pelo
órgão
gestor,
respeitando
as
normativas de segurança, utilização do
álcool em gel, distanciamento social
entre as pessoas e outras formas de
prevenção.

Pessoas que apresentem Órgão gestor da Secretaria
razões de urgência e Municipal de Assistência Social
emergência na realização
de viagens a outras
cidades e/ou estados.

Ou
Forma remota, através de contato
Telefônico
(46)3246-1268
ou
Whatsapp (46) 99919- 7027
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SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes, mulheres e idosos
A curto prazo
Público

Ação

Responsável

pela Forma de Atendimento

execução
Crianças de 4 a 6 anos Entrega de cartilhas informativas, ilustrativas e Equipe do CRAS

Visitas

domiciliares

dinâmicas sobre temas como “Prevenção ao

respeitando as normas de

Coronavírus” “Combate a Violência e Exploração

segurança e higienizando

Sexual de Crianças e Adolescentes”.

as cartilhas.

OBS: com o isolamento social ocasionado pelo
Coronavirus (COVID-19) o número de violência
contra

crianças

e

adolescentes

aumentou

gradativamente em territórios do país.
Crianças

e Entrega de cartilhas informativas, ilustrativas e Equipe do CRAS

Visitas

domiciliares

adolescentes de 07 a dinâmicas sobre temas como “Prevenção ao

respeitando as normas de

Coronavírus” “Combate a Violência e Exploração

segurança e higienizando

Sexual de Crianças e Adolescentes”.

as cartilhas.

14 anos
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OBS: com o isolamento social ocasionado pelo
Coronavirus (COVID-19) o número de violência
contra

crianças

e

adolescentes

aumentou

gradativamente em territórios do país.
Adolescentes de 15 a Vídeos informativos compartilhados pelo aplicativo Equipe do CRAS

Atendimento

17 anos

aparelho celular e outros.

de Whatsapp e facebook.

Mulheres acima de 18 Encontros, reuniões e realização de oficinas

Equipe do CRAS

anos

remoto

por

Atendimento remoto, sala
de aula online, utilizando
aplicativos como Meet e/ou
Zoom.

Idosos acima de 60 Visitas domiciliares com a presença de músicos e Equipe do CRAS e Visitas
anos,

priorizando

beneficiários de BPC

os instrumentos musicais.

Gestão

domiciliares

aos

idosos com a presença de
um músico, para alegrar e
passar

informações

aos

idosos que se encontram
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isolados

em

suas

residenciais.

A Médio e Longo Prazo
Crianças de 4 a 6 anos Atendimentos presenciais com turmas reduzidas, Equipe do CRAS
Mantendo distanciamento social de no mínimo
1,5m entre as crianças, utilização de máscaras,
álcool em gel, aferição de febre.
Crianças
e Atendimentos presenciais com turmas reduzidas, Equipe do CRAS
adolescentes de 07 a Mantendo distanciamento social de no mínimo
1,5m entre as crianças e adolescentes, utilização
14 anos
de máscaras, álcool em gel, aferição de febre

Presenciais no CRAS

Adolescentes de 15 a Atendimentos presenciais com turmas reduzidas, Equipe do CRAS
Mantendo distanciamento social de no mínimo
17 anos
1,5m entre os adolescentes, utilização de
máscaras, álcool em gel, aferição de febre
Mulheres acima de 18 Atendimentos presenciais com turmas reduzidas, Equipe do CRAS

Presenciais no CRAS

Presenciais no CRAS

Presenciais no CRAS

anos
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Mantendo distanciamento social de no mínimo
1,5m entre as mulheres, utilização de máscaras,
álcool em gel, aferição de febre
Idosos acima de 60 Atendimentos presenciais com turmas reduzidas, Equipe de CRAS e Centros Comunitários dos
anos, priorizando os Mantendo distanciamento social de no mínimo gestão
Idosos (ASI e AATI)
1,5m entre os idosos, utilização de máscaras,
beneficiários de BPC
álcool em gel, aferição de febre

Medidas Socioeducativas - PSC

Público

Ação

Adolescentes

Encaminhamento

encaminhados pelo Poder execução
Judiciário

Responsável pela execução

das

para Órgão gestor e coordenação do Suspensão
medidas CRAS

socioeducativas
atendimento

Forma de atendimento

psicológico

e
no

encaminhamento
equipamentos

do
a outros
públicos,

como ginásio de Esportes,
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CRAS

e

Secretaria

na

gestão

Municipal

da

Escolas,

Centros

de

Comunitários

e

UBS.

As

Assistência Social, adotando

medidas serão cumpridas no

as medidas de prevenção,

CRAS e na gestão nas

como utilização de EPI´S,

terças,

álcool em gel, higienização

feiras, já que nesses dias os

das mãos com frequência e

atendimentos presenciais ao

aferição de febre ao chegar e

público estarão suspensos.

quintas e

sextas-

sair do equipamento público.

Cadastro Único
A curto, médio e longo prazo
Ação

Público

Atendimento presencial nas Todas

Responsável pela execução Forma de atendimento
as

pessoas

que Coordenadora do programa no Atendimento presencial em dias e

segunda e quartas feiras, em necessitarem de inscrição, município e entrevistadora
casos

que

extremamente

sejam atualização,

inclusão

necessários. encaminhamentos

horários estipulados e

e
para
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Em

casos

de

atualização, benefícios

sociais

do

Atendimento remoto pelo telefone

inclusão e encaminhamentos cadUnico.

celular WhatsApp

para benefícios sociais, serão

(46)99970-8678

remotos, pelo fone (46)999708678

(coordenadora

do

CadUnico)

Programa “Casa Nova, Casa Renovada”
Curto, médio e longo prazo
Ação

Público

Inscrição e Visitas domiciliares, Famílias

Responsável pela execução Forma de atendimento
que

vivem

em Órgão gestor da Secretaria Presencial,

nas segundas e quartas feiras, situação de vulnerabilidade e Municipal
na Secretaria Municipal de em

más

condições

de Social

de

Assistência respeitando
segurança,

Individualizado,
as

normas

utilização

de
de

Assistência Social, respeitando habitabilidade

máscaras, álcool em gela, aferição

as medidas de segurança.

de febre.
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Os atendimentos presenciais para todos aqueles que necessitam de
informações, cadastramento ou outro serviço que seja impossibilitado da
realização remota será desenvolvido no CRAS e na gestão, desde que utilizem
os equipamentos de segurança, distanciamento social de 1,5m de uma pessoa
a outra, atendimento individualizado, nos quais os usuários antes de
ingressarem nos equipamentos socioassistenciais terão a febre aferida por
termômetro infravermelho e a utilização de álcool em gel.
Os atendimentos presenciais serão realizados somente nas segundas e
quartas feiras, nos demais dias da semana os atendimentos serão remotos.
As visitas domiciliares realizadas pelos profissionais se darão com as
medidas de prevenção, utilização dos EPI´S higienização dos materiais
entregues e/ou distribuídos gratuitamente ao público atendido pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e CRAS.
As cartilhas entregues as crianças, adolescentes e mulheres serão
confeccionadas sobre diversos assuntos, como violência e exploração sexual de
crianças e adolescentes, violência contra mulher, violência contra idoso,
ressalta-se que esses assuntos devem ser tratados, visto os números de
violência terem aumentado gradativamente, devido ao isolamento social,
ocasionado pelo Coronavírus, (COVID-19). Além desses temas, será abordado
de forma lúdica e informativa as medidas de prevenção ao COVID-19.
6.0 FINANCIAMENTO
O planejamento orçamentário da Assistência Social para esse período
pode ser observado na tabela:
Incrementos para enfrentamento do COVID – 19

Origem
Valor R$
do
Recurso
Municipal 100.000,00

2020
Itens

Total R$

Serviços Socioassistenciais
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Estadual

20.000,00

Incentivo Benefício Eventual COVID -19

Federal

4.200,00

EPIs para os trabalhadores do SUAS.

75.075,00

Incremento
Temporário
das
ações
socioassistenciais na proteção social básica para 204.626,28
enfrentamento do COVID-19
Incremento
Temporário
das
ações
socioassistenciais na proteção social especial
para enfrentamento do COVID-19

5.351,28

7.0 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para monitorar e avaliar o desenvolvimento das ações previstas neste
Plano, assim como suas metas e a execução financeira, será estabelecido os
seguintes instrumentos e estratégias de controle:
a) Reuniões mensais da equipe técnica e gestão para verificação do
cumprimento das metas e execução financeira das ações, como também
avaliação da oferta dos serviços e benefícios da política de assistência social;
b) Relatórios de execução das ações desenvolvidas a serem submetidos
ao Conselho Municipal de Assistência Social;

8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este Plano fora elaborado a partir das diretrizes do Governo Federal,
contempladas na Portaria 100 de 14 de julho de 2020, Decretos Municipais e
dados extraídos do Plano Municipal de Assistência Social elaborado em 2018,
informações adquiridas através de contato com o setor epidemiológico municipal
e Secretaria Municipal de Saúde.
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Ressalta-se que o presente plano, possui caráter dinâmico e flexível
estando sujeito a alterações a partir da mudança do cenário da pandemia, a partir
de dados extraídos do sistema IDS Social e outros disponíveis.
A Secretaria de Assistência Social do Município de Saudade do Iguaçu,
elaborou este Plano de Contingência com o propósito de adequar seu
planejamento a nova realidade, fortalecendo sua atuação e atendendo as
necessidades da população que se encontram em situação de vulnerabilidade,
em especial a esse momento de pandemia que o país está enfrentando.
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