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APRESENTAÇÃO

Este plano de contingência faz parte do Plano Municipal de Assistência
Social, segundo o artigo 30 da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),
pretende orientar os gestores, trabalhadores e usuários da política de
Assistência Social de âmbito municipal sobre o funcionamento da Secretaria
Municipal de Promoção e Assistência Social de Ivaí-PR, no período de Estado
de Calamidade e situação de emergência em saúde pública em decorrência da
pandemia do Coronavírus (COVID-19).
Através do Decreto Presidencial nº 10.282, de 20 de março de 2020, a
Assistência Social está na relação dos serviços públicos e atividades essenciais,
que são aqueles 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. Por isso, é
fundamental garantir a continuidade da oferta de serviços/atividades essenciais
da Assistência Social, com medidas que devem abranger o funcionamento do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS como um todo, incluindo a rede
socioassistencial pública e privada.
Importante salientar que as estratégias sugeridas, levam em consideração
as determinações e recomendações nacionais, do Ministério da Cidadania,
através da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, do Governo do
Estado do Paraná, e da Prefeitura Municipal de Ivaí-PR, encontram-se abertas
a inclusão de outras metodologias e ações. Assim, são elencadas providências
na perspectiva de contribuir para que a política de assistência social se fortaleça
e contribua, de fato, no enfrentamento e superação da pandemia de COVID19
de acordo com as suas competências, de forma a garantir que as medidas
adotadas pelo Poder Público na atual crise sejam realizadas de forma a
assegurar a justiça social, reconhecendo as múltiplas desigualdades que
estruturam nosso País.
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1. JUSTIFICATIVA
Considerando a disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19) e sua
classificação mundial como pandemia, através da Declaração da Organização
Mundial de Saúde – OMS da Emergência em Saúde Pública de importância
Internacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID 19), em 30 de Janeiro de 2020;
Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde – OMS, da
Pandemia pelo novo coronavírus (COVID 19), de 11 de Março de 2020; e das
normativas legais nacionais, estadual e municipal descritas a seguir:
Considerando a portaria nº 188 de 3 de Fevereiro de 2020 – Ministério da
Saúde, que Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019nCoV);
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020 –
Presidência da República, que Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019;
Considerando a Portaria nº 330, de 18 de Março de 2020 – Ministério da
Cidadania, que estabelece o adiamento dos procedimentos em razão do não
cumprimento do cronograma de inscrição no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal para fortalecer o enfrentamento da Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do Coronavírus (COVID19);
Considerando o Decreto legislativo nº 6 de 20 de Março de 2020 – Senado
Federal, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública, com
efeitos até 31 de dezembro de 2020;
Considerando a Portaria nº 335, de 20 de Março de 2020 – Ministério da
Cidadania, que estabelece medidas emergenciais na gestão do Programa Bolsa
Família, criado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e do Cadastro Único
5

para Programas Sociais do Governo Federal, regulamentado pelo Decreto nº
6.135, de 26 de junho de 2007, em decorrência da Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional;
Considerando o Decreto nº 10.282 de 20 de Março de 2020 – Presidência da
República, que traz a Assistência Social está na relação dos serviços públicos e
atividades essenciais;
Considerando a Portaria nº 337, de 25 de Março de 2020 – Ministério da
Cidadania, que dispõe acerca de 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;
Considerando a Portaria Nº 54, de 01 de Abril de 2020 – Ministério da
Cidadania, que traz as Recomendações gerais aos gestores e trabalhadores 7
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios e do
Distrito Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços
e atividades essenciais da Assistência Social, com medidas e condições que
garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS;
Considerando a Portaria Conjunta nº 1 de 2 de Abril de 2020 – Ministério da
Cidadania, que 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;
Considerando a Portaria Nº 58, de 15 de Abril de 2020 – Ministério da
Cidadania, que 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);
Considerando o Decreto Estadual nº 4.230 de 16 de Março de 2020 – do
Governo do Estado do Paraná, o qual dispõe sobre as medidas para
enfrentamento de emergência da saúde pública em seu art. 7º apontando a
continuidade dos serviços essenciais em todo estado;
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Considerando o Decreto Municipal nº 077/2020 que institui o Plano de
Contingência Municipal para o enfrentamento a Pandemia provocada pelo
Corona Vírus- COVID 19;
Considerando a Resolução nº 075/2020, advinda da Secretaria do Estado, da
Justiça, Família e Trabalho, disciplina as disposições acerca do enfrentamento
ao COVID nas Secretaria de Assistência Social do Paraná;
Considerando a Recomendação Administrativa nº 04/2020, do Ministério
Público da Comarca de Imbituva –PR; a qual prevê a definição de estratégias
e formas em que serão atendidas as demandas emergenciais e os públicos
prioritários dos serviços do Sistema único da Assistência Social (SUAS) que não
estão sendo ofertados neste momento, pelo interesse público e garantia dos
direitos fundamentais à saúde e à assistência social.
Através da documentação mencionada pudemos ter subsídios para
formalizar o Plano da Política da Assistência Social, o cenário de Emergência
em Saúde Pública exige esforços sinérgicos, ainda, entre Sistema Único de
Saúde - SUS e SUAS, para a ampliação do bem-estar e das medidas de
cuidados integrais com a saúde da população mais vulnerável”.
O Município de Ivaí-PR, assim como todo o país passa por um período
único em sua história, desafios que se apresentam cotidianamente e demandam
decisões imediatas para enfrentamento as várias situações sociais decorrentes
do novo coronavírus (COVID-19).
A Assistência Social é considerada uma área de caráter essencial e os
trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS deverão atuar
neste período, para isso será necessário identificar e definir em cada localidade
os serviços/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. Neste Plano de Contingência Municipal da
Política de Assistência Social de Ivaí, descreveremos como será o
funcionamento dos setores e a oferta dos serviços, programas, projetos e
benefícios.
2. ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL IVAÍ-PR
2.1 ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO ÓRGÃO
GESTOR, NOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS:
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2.2 Atendimento na Gestão da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência
Social (SMPAS) ;
A política pública da Assistência Social também é essencial para garantia
de direitos fundamentais da população referenciada em seus territórios de
abrangência.
Contudo, é preciso fazer algumas ponderações sobre as condições de
funcionamento dos equipamentos e serviços da referida política pública em um
contexto de pandemia em que há a necessidade sanitária de isolamento social
e demais medidas de restrição no atendimento coletivo e de indivíduos.
Este plano de contingência pretende orientar usuários, trabalhadores e
gestores da política de Assistência Social sobre a necessidade de fechamento
temporário de alguns equipamentos (com a adaptação de prestação remota de
serviços), bem como a redução temporária de funcionamento (com a mínima
exposição dos trabalhadores para a prestação presencial de serviços).
Para os atendimentos e processos de despacho no setor administrativo da
Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social (SMPAS), serão
consideradas as seguintes providências:
Cancelamento de todas as atividades presenciais coletivas enquanto
perdurarem as medidas de isolamento social e restrição de circulação. Após a
descompressão do isolamento indicado pelas autoridades competentes, devese instituir avaliação de adoecimento ou não de trabalhadores, grupos de risco
potencial e demais questões para organização gradual de reserva ou escalas de
trabalho presencial com EPIs;


Despacho eletrônico de processos, manutenção de sistemas de
informação, atendimentos ou orientações por telefone e aplicativos de
internet, realizando as atividades estritamente necessárias nas suas
áreas de competência para andamento razoável dos trabalhos;



Devem ser disponibilizados e-mails e números de telefones (de
preferência que possuam aplicativo de mensagens) para facilitar a troca
de mensagens com a população, bem como os canais de redes sociais
institucionais;



Deve a gestão intensificar o processo educativo em suas mídias
institucionais sobre como se dará o funcionamento dos serviços, bem
como emitir orientações de prevenção ao Coronavírus;
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Deve a gestão solicitar à secretaria de saúde a inclusão dos trabalhadores
da política de Assistência Social no grupo prioritário da vacinação do
H1N1;



Deve a gestão providenciar capacitação sobre o COVID 19 para os
trabalhadores da política de Assistência Social, caso haja interesse de
suas equipes.



As unidades de atendimento do SUAS devem possuir materiais de
limpeza para garantir a perfeita desinfecção dos ambientes e das
superfícies de trabalho, bem como EPI para os trabalhadores do serviço
e profissionais de limpeza.



A limpeza dos espaços nas unidades do SUAS, incluindo os espaços
abertos, em que haja maior circulação de pessoas, deve ser realizada
com maior frequência;



Os espaços de uso público, recepção e banheiros devem ser dotados de
materiais para higienização;



Sempre que possível, o atendimento deve ser realizado em áreas com
boa ventilação;



Considerando que o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI),
como máscaras, luvas, álcool gel e similares são bens de consumo
imprescindíveis para o trabalho social nesse momento, considera-se
mantida a relação direta dos serviços adquiridos com a "finalidade"
estabelecida pela União e quanto ao cumprimento do "objetivo" dos
serviços socioassistenciais. Logo, esses equipamentos podem ser
adquiridos com o recurso do cofinanciamento federal;



Todos os materiais de custeio necessários à execução do serviço poderão
ser adquiridos com recursos do cofinanciamento federal do próprio
serviço, nos moldes do Art. 20 da Portaria MDS nº 113/2015; os mesmos
foram adquiridos através da Dispensa de Licitação 29/2020 e já estão em
uso nos equipamentos;

Atualmente estão sendo fornecidos aos trabalhadores do SUAS adequadas
condições - equipamentos necessários, condições dos espaços, comunicação à
distância e transporte para deslocamentos seguros das equipes, visando à
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realização das atividades de trabalho - a fim de que os trabalhadores
permaneçam executando os serviços e as atividades essenciais com segurança.
A gestora da Política de Assistência Social em Ivaí-PR, orienta
frequentemente os trabalhadores vinculados a Secretaria para que estes utilizem
máscaras, mantenham a distância determinada, organizem a dinâmica de
atendimento dos seus respectivos setores.

3. CONTROLE SOCIAL
O controle social pressupõe um avanço na construção de uma sociedade
democrática e que determina alterações profundas nas formas de relação do
aparelho de Estado com o cidadão. A participação da sociedade nas funções de
planejamento, monitoramento, acompanhamento e avaliação das políticas
públicas têm requerido a institucionalização de órgãos colegiados deliberativos,
representativos da sociedade, de caráter permanente. Os Conselhos se
configuram em espaços públicos de articulação entre governo e sociedade.
No momento, três Conselhos de Direitos são ativos em Ivaí PR, sendo eles:
Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS, Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA e Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa- CDI.
As reuniões que aconteciam uma vez por mês, serão substituídas por reuniões
através de aplicativos, devido a necessidade de suspenção das atividades
grupais.
4.

ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO CENTRO DE

REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS- SERVIÇOS, PROGRAMAS
E BENEFÍCIOS:
O Centro de Referência de Assistência Social: (CRAS), localizado à Rua
Engenheiro Saporski, próximo ao Jardim Nossa Senhora Aparecida, Vilas Brasil
I e II, situados em uma área extremamente vulnerável, atende a Proteção Social
Básica e tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos
familiares

e

comunitários.

Presta

atendimento

e

acompanhamento
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socioassistencial a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social
decorrente da fragilização de vínculos familiares, da pobreza, ausência de renda
e acesso precário ou nulo aos serviços públicos.
Durante a Pandemia o trabalho executado no CRAS será de forma
presencial, de segunda a sexta feira, das 08hs às 17 horas. O atendimento
remoto se dará somente em casos de urgência, faz-se necessário a
aplicabilidade das seguintes recomendações nos Serviços, sendo:
a) Manter o equipamento aberto e suspender temporariamente as atividades
coletivas, reorganizando o atendimento para contemplar a atenção às demandas
no campo da Assistência Social relacionadas ao contexto da pandemia;
b)

Flexibilizar

as

atividades

presenciais,

priorizando-se

atendimentos

individualizados apenas para as situações graves ou urgentes, evitando-se a
aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades;
c) Considerar outros espaços disponíveis no território que possam também ser
utilizados para as atividades dos CRAS sendo o Centro de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, de modo a prevenir aglomerações;
d) Disponibilizar canais remotos de atendimento, por meio de ligação telefônica
ou aplicativos de mensagens - como WhatsApp, com ampla divulgação à
população;
e) Redirecionar o atendimento presencial para as situações que não puderem
ser asseguradas por meio de atendimentos remotos, fazendo com que a
população não fique desprotegida;
f) 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
precisamente no que se refere ao uso Obrigatório de Equipamento de Proteção
Invidual- EPI, respeitar o distanciamento social recomendado entre as pessoas,
utilização de espaços mais arejados para conversar com a família e outras
medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias locais;
g) Assegurar atividades essenciais, considerando a realidade e as demandas
locais, como por exemplo: - Disponibilização de benefícios eventuais e acesso à
alimentação e a outros itens básicos de subsistência; - Suporte para pessoas de
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grupos de risco morando sozinhas, famílias monoparentais com crianças
pequenas e famílias vivendo aglomeradas em locais precários. Estas situações
precisam ser mapeadas e conhecidas em cada localidade.
h). Articulação com a Estratégia de Saúde da Família para mapeamento destas
situações e coordenação pelo CRAS das ações socioassistenciais no território
voltadas ao apoio a estes grupos no isolamento social, com atenção especial às
demandas de alimentação e acesso a outros itens básicos de subsistência, além
do monitoramento da situação de saúde física e mental para encaminhamento.
4.1 Ficam suspensas as ATIVIDADES COLETIVAS:


Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF),



Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV),



Suspenção de atividades em Grupos vinculados ao Programa Estadual
Família Paranaense, assim como as reuniões de seus Comitês Local e
Municipal.

4.2 Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Seguirá as recomendações de cancelamento de todas as atividades
presenciais de qualquer natureza enquanto perdurarem as medidas de
isolamento social e restrição de circulação, buscando novas estratégias para
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e
proativo direcionadas aos atendidos.
5. ATIVIDADES PRESENCIAIS:
5.1 Programa Comida Boa
O Programa Estadual (operacionalizado por meio de um voucher com QR
Code), distribuído no CRAS e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, destinado a usuários da Política de Assistência Social e famílias
referenciadas no Cadastro único. O processo de divulgação do Programa deuse através de grupos nas redes sociais, página social facebook e spot em
programa de rádio. Durante a entrega foram aplicadas as medidas de
distanciamento social, trabalhadores do SUAS devidamente equipados com
EPIs, respeitando as orientações da Vigilância Sanitária aos usuários
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correspondendo também ao demandado pelo uso obrigatório de máscaras e de
álcool em gel para higienização das mãos.
5.2 Acompanhamento das famílias inseridas no PO Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família (PAIF):
Prevê medidas sobre o atendimento presencial ou remoto para famílias
referenciadas, para desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de
caráter preventivo, protetivo e proativo. O serviço PAIF integra o nível de
proteção social básica do SUAS. O atendimento psicossocial e orientações
deverão ser de forma remota, em caso de necessidade inadiável de atendimento
presencial ou visitas domiciliares das equipes, deverão ser respeitadas as
seguintes as exigências: Utilização dos Equipamentos de Proteção Individual
(EPI’s) - máscaras, luvas, álcool em gel, avental de proteção, viseira e
distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) a 2,0 (dois metros)
recomendado pelo Ministério da Saúde. Orientando os usuários e comunidade
que necessitarem dos serviços.

5.3 Encaminhamentos para requerimento de Benefício de Prestação
Continuada- BPC
Os atendimentos estão sendo realizados, respeitando as orientações
advindas do INSS, agendamento por telefone, diante da necessidade de
emissão de parecer social estão sendo respeitadas as normas da Vigilância
Sanitária. Ainda, estão sendo repassadas aos Beneficiários as informações
advindas da Portaria nº 480 que dispõe sobre as orientações quanto aos
pagamentos das antecipações para os requerentes do Benefício de Prestação
Continuada e do benefício de auxílio-doença, estabelecidas pela Lei Nº 13.982,
de 02 de abril de 2020.
6. CADASTRO ÚNICO:
O Ministério da Cidadania publicou em (20. 07.2020), no Diário Oficial da
União (DOU), a portaria número 443/2020, que prorroga por 180 dias a
suspensão de revisões cadastrais e de procedimentos operacionais do
Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, com a publicação desta medida,
continuam suspensos processos como: averiguação cadastral, revisão cadastral
e a aplicação das ações de bloqueio, suspensão e cancelamento de benefícios
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financeiros, decorrentes do descumprimento das regras de gestão de benefícios
do Bolsa Família. Além disso, as medidas de bloqueio de famílias sem
informação de acompanhamento das condicionalidades do programa, também
está na lista de suspensão a portaria reforça as medidas já previstas no Informe
Extraordinário Nº 706, de 23 de março de 2020, do Ministério da Cidadania
orienta que as gestões municipais do Cadastro Único para Programas Sociais
(CADÚNICO) devem organizar, da melhor forma possível, atendimentos em
casos emergenciais, realizando agendamentos para reduzir ao máximo a
quantidade de pessoas nos postos de cadastramento. Também devem ser
adotadas as medidas gerais recomendadas pelo Ministério da Saúde, como: uso
de álcool em gel para higienização das mãos, luvas e máscaras, quando forem
necessárias.
Neste sentido, estão sendo encaminhadas mensagens nas centrais de
atendimento telefônicas e digitais, através do aplicativo de mensagem
WhatsApp, amplamente divulgado nas redes sociais e rádio local, de forma a
orientar as famílias cadastradas e/ou beneficiárias do Programa Bolsa Família e
evitar aglomeração nos equipamentos; e Presencialmente realizando o Cadastro
do Leita, baixa renda da luz, cumprimento as determinações das portarias
publicadas pelo Ministério da Cidadania, com intuito de organizar, da melhor
forma possível, o atendimento do público, realizando agendamentos para reduzir
ao máximo a quantidade de pessoas nos postos de cadastramento, respeitando
as medidas gerais recomendadas pelo Ministério da Saúde referente ao
distanciamento social, com obrigatoriedade dos usuários fazerem

uso de

máscaras, álcool em gel para higienização das mãos.
7. BENEFÍCIOS EVENTUAIS.
A prestação de benefícios eventuais em situações de emergência e
calamidade está prevista no caput do Art. 22 da LOAS, Lei nº 8.742, de 07 de
dezembro de 1993, e foi regulamentada pelo Decreto nº 6.307/07, que define
emergências como situações que causam perdas, riscos e danos à integridade
pessoal e familiar, podendo-se englobar a atual pandemia pelo Coronavírus
nessa definição.
Durante uma calamidade, famílias em situação de vulnerabilidade podem
ter sua condição agravada, ao tempo em que famílias que anteriormente não
precisavam de suportes da Assistência Social podem passar a demandá-los,
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sendo importante assegurá-los localmente, de acordo com as demandas
apresentadas ao SUAS. A Portaria Nº 58, de 15 de Abril de 2020, aprova a Nota
Técnica nº 20/2020, que traz orientações gerais acerca da regulamentação,
gestão e oferta de benefícios eventuais no contexto de enfrentamento aos
impactos da pandemia da COVID-19, causada pelo novo Coronavírus, no âmbito
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Sendo assim, adotaremos as
orientações gerais no tocante aos elementos importantes a se considerar na
oferta de benefícios eventuais em situações de calamidades e emergências
desta portaria, garantindo provisão enquanto direito do cidadão e dever do
estado.
Para sua concessão, faz-se necessário às equipes planejamento
criterioso, observando o histórico familiar de atendimento no CRAS e em casos
extraordinários se fará necessário visitas domiciliares que devem ser realizadas
apenas

nas

situações

extremamente

necessárias,

observando,

necessariamente, medidas para a proteção e segurança dos trabalhadores e dos
usuários (como uso pelos trabalhadores de EPI, distanciamento social, utilização
de espaços mais arejados para conversar com a família, medidas recomendadas
pelas autoridades sanitárias locais, etc).
Dentro desta perspectivas, baseados na emergência de amparo social e
garantia de mínimos sociais Durante a Pandemia causada pelo COVID-19, com
a finalidade de garantir a sobrevivência de pessoas extremamente vulneráveis,
recebemos cestas Básicas do Governo Federal, Governo Estadual, da Defesa
Civil e da Iniciativa Privada, através da Cooperativa Sicredi. Os alimentos foram
direcionados às Comunidades Quilombolas do Rio do Meio e São Roque e
Comunidade Tradicional Negra do Bom Jesus, distribuídas para indivíduos e
famílias, listados pela Defesa Civil, e famílias referenciadas no CRAS.
Ainda, contamos com o Repasse Fundo a Fundo do Incentivo Benefício
EVENTUAL COVID-19, publicado através da Resolução nº 004/2020- do
Conselho Estadual de Assistência Social –CEAS/PR o qual deliberou, que será
usado para aquisição de benefícios eventuais.
Reforçamos também que o Auxílio Emergencial- Advindo do Governo
Federal e o Programa Comida Boa- do Governo do Estado, representaram
significativamente apoio financeiro para suprir as demandas emergências das
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famílias atendidas pelo CRAS de Ivaí, reduzindo expressivamente a procura pela
concessão de benefícios eventuais.
8. ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NO SERVIÇO DE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PSE
A Proteção Social Especial de Média Complexidade oferece atendimento
socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal
ou social por ameaça ou violação de direitos, cujos vínculos familiares e comunitários não
foram rompidos e demandam intervenções especializadas.
A unidade de atendimento é a Equipe de Proteção Social Especial- (PSE)
Referenciada na Equipe de Gestão, pois o Município de Ivaí não possui o Centro de
Referência Especializado da Assistência Social (CREAS). Para os atendimentos e
processos de despacho da PSE devem ser considerados as seguintes providências:


Manter o equipamento abertos e suspender temporariamente as atividades
coletivas, reorganizando o atendimento para contemplar a atenção às demandas
no campo da Assistência Social relacionadas ao contexto da pandemia;



Despacho eletrônico de processos, manutenção de sistemas de informação,
atendimentos ou orientações por telefone e aplicativos de internet, realizando as
atividades estritamente necessárias nas suas áreas de competência para
andamento razoável dos trabalhos;



Despachar o recebimento de denúncias de violação de direitos pela via remota
junto ao sistema de Garantia de Direitos, em especial as promotorias, defensorias
públicas, o Conselho Tutelar e autoridade policial;



Acompanhamento das famílias orientando os usuários e comunidade que
necessitarem dos serviços;



Atendimento psicossocial e orientações jurídicas de forma remota.

9. MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA (MSE) E LIBERDADE ASSISTIDA (LA)
No momento, quatro adolescentes do Município de Ivaí estão incluídos
nas Medidas adotadas para Ato Infracional, sendo que dois cumprem
regularmente as medidas determinadas judicialmente à eles. O cumprimento das
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medidas ocorre por meio de parcerias com estabelecimentos de ensino e demais
equipamentos públicos municipais.
Tendo em vista o Decreto Municipal de Ivaí nº 059/2020, publicado em
17/03/2020, frente à pandemia do COVID-19, as medidas socioeducativas que
estavam ocorrendo em ambiente escolar, foram interrompidas temporariamente,
considerando o que “dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de
controle, enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo da
doença infecto contagiosa causada pelo coronavírus (COVID-19)”, determinando
em seu Art. 1º as medidas de controle e prevenção para enfrentamento da
pandemia, dentre as quais estabelece “ I – Interrupção das atividades escolares
municipais, incluindo transporte escolar, a partir do dia 20 de março de 2020”.
Após a retomada do trabalho interno nas Instituições de Ensino, a
possibilidade para cumprimento de medida socioeducativa nestes locais, tornouse novamente viável, observando as recomendações municipais e estaduais
para prevenção ao COVID-19, bem como nas outras repartições.
10. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- ALTA COMPLEXIDADE
O serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles
que garantem a proteção integral – moradia, alimentação, higienização e
trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram em situação de
violação de direitos, o Município de Ivaí atende essa demanda na modalidade
Abrigo Institucional denominado “Abrigo Institucional Anjo da Guarda” , onde no
momento não possui nenhuma criança e adolescente acolhido.
Caso haja um acolhimento, na impossibilidade da criança ou adolescente
ser mantido junto aos familiares, serão adotadas as medidas previstas na
Portaria nº 59 de 22 de abril de 2020- SNAS, a qual aprova orientações e
recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do SUAS, quanto ao
atendimento no serviço de acolhimento no contexto de emergência em saúde
pública. E ainda, serão garantidas as ações previstas na Nota Técnica nº
11/2020 da Secretaria Nacional de Assistência Social de 24 de abril de 2020.
Ainda respeitando a Recomendação do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente- CONADA o qual prevê que as crianças e
adolescentes em regime de acolhimento institucional (casa-lar e abrigos) tenham
seus direitos garantidos, observando a Recomendação 313 do Conselho
Nacional de Justiça, especialmente por meio de:
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Adaptação das rotinas institucionais, em todo o território nacional, visando
manter o atendimento às crianças e adolescentes em regime de acolhimento
institucional, mas que as mesmas possam preferencialmente ter garantidas as
possibilidades de convivência familiar por meio de:


Reintegração às famílias de origem (natural ou extensa);



Mudança para o regime de acolhimento familiar (famílias acolhedoras);



Permanência

temporária

com

padrinhos

afetivos

previamente

selecionados e orientados;


Inserção em família adotiva, obedecendo os trâmites processuais em
vigor.



Redefinição das rotinas de cuidado e proteção dos serviços de
acolhimento institucional, de modo a:

I. Informar os riscos de transmissão;
II.

Instalar e

supervisionar hábitos de higiene

condizentes com as

recomendações vigentes;
III. Promover alimentação equilibrada e novas formas de participação para
cardápios variados e coletivizados;
IV. Rever a disposição de mobiliários quanto a distância de dois metros ou mais
entre camas, mesas, cadeiras e lugares de permanência;
V. Planejar e desenvolver atividades pedagógicas, culturais e de lazer que
mantenham crianças e adolescentes ocupados e protegidos;
VI. Rever o regime de visitas de familiares, voluntários e outros, de modo a evitar
a transmissão do vírus, promovendo outras atividades de contato à distância
(telefonemas, cartas, meios eletrônicos);
VII. Redistribuir quartos de modo a manter alguma reserva para eventuais casos
de quarentena quando da suspeita de infecção; de saídas não autorizadas e/ou
de novos acolhimentos;
VIII. Manter a equipe e os educadores/cuidadores informados e desenvolver
estratégias de supervisão e suporte informacional e emocional aos mesmos, de
modo a evitar adoecimento, contágio e situações de estresse frente a sobrecarga
de trabalho;
IX. Rever as regras e normas de convivência do serviço, considerando a
participação das crianças e adolescentes acolhidos e a situação de quarentena
obrigatória;
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X. Rever e adaptar as regras para as situações de saídas não autorizadas,
reservando autonomia para o equipamento tomar decisões compatíveis à
situação de risco coletivo, com clara e imediata comunicação aos canais
competentes (Órgão Gestor, Sistema de Justiça e Conselhos Tutelares).
Outras situações emergenciais surgidas em função da pandemia;
Ampliação dos canais de comunicação não presencial entre os serviços de
acolhimento (institucional e familiar) com o gestor público da Assistência Social,
Justiçada infância e Juventude, Conselhos Tutelares e equipes da rede
intersetorial de modo a rápida atualização sobre as orientações em vigor, sujeita
a alterações frente às circunstâncias mutáveis da atual pandemia

11. ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
Atualmente não temos nenhum morador de rua no Município de Ivaí, visto que
caso existam demandas eventuais serão adotadas as medidas previstas na
PORTARIA Nº 69, DE 14 DE MAIO DE 2020 advinda do Ministério da
Cidadania/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional
de Assistência Social, a qual aprova recomendações gerais para a garantia de
proteção social à população em situação de rua, inclusive imigrantes, no
contexto da pandemia do novo Coronavírus, Covid-19.

12. HORÁRIO E FORMA DE EXPEDIENTE DOS TRABALHADORES DO
SUAS
12.1 Locais, dias e horário de funcionamento
Considerando as determinações, recomendações e orientações nacionais,
estaduais e Municipais, e compreendendo a importância do Sistema Único de
Assistência Social na oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais, conforme a realidade e necessidade do território, a Secretaria
Municipal de Promoção e Assistência Social de Ivaí-PR adotará as seguintes
estratégias:
Os atendimentos serão de forma presencial e remota, de segunda a sexta-feira
no horário das 08hs às 17hs, com exceção do Centro de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos que permanecerá fechado por ser um equipamento
que acompanha público de risco.Setores:
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Secretaria da Assistência Social;



Centro de Referência da Assistência Social- CRAS,



Cadastro Único para Programas Sociais (CADÚNICO);



Proteção Social Especial (PSE);



Abrigo Institucional- Anjo da Guarda.

13. FORMAS DE TRABALHO POR EQUIPE:De acordo com a Portaria Nº 54,
de 1º de Abril de 2020, que traz as Recomendações gerais aos gestores e
trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos Estados,
Municípios e do Distrito Federal com o objetivo de garantir a continuidade da
oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com medidas e
condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do
SUAS, segue abaixo a forma de trabalho dos profissionais de cada setor:
13.1 EQUIPE DE GESTÃO
FUNÇÃO
Denise

FORMA DE ATENDIMENTO

Moleta Secretária Municipal Remoto-

Treviso

de

Promoção

e (42) 32471625

Assistência

E-mail: assistencia@ivai.pr.gov.br

Social/Gestora

(Portaria nº 54, de 1º de abril de 2020- VII)
Public. em: 02/04/2020 | Edição: 64 | Seção:
1 | Página: 6Órgão: Ministério da Cidadania

Marcia Schaiane de Assistente SocialLima

Patricia Bobek

Técnica

Órgão (42) 32471625

Gestor

assistencia@ivai.pr.gov.br

Pedagoga

Presencial

Técnica

Miguel Crocoli

do

Presencial

do

Órgão (42) 32471625

Gestor

assistencia@ivai.pr.gov.br

Motorista

Presencial
(42) 32471625
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13.2 EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PSE
FUNÇÃO

FORMA DE

TRABALHADOR DO SUAS
Kellim Daoany Rodrigues Ossoski

ATENDIMENTO
Assistente

Presencial

Social

(42) 3247-1625
Email:
proteção.especial@ivai.pr.g
ov.br

Cristiane Mehl

Psicóloga

Presencial
(42) 3247-1625
Email:
proteção.especial@ivai.pr.g
ov.br

13.3 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
TRABALHADOR DO SUAS

FUNÇÃO

FORMA DE ATENDIMENTO

Francieli Lopes

Coordenadora

Presencial

do CRAS

(42) 3247-1462
Email:
coordenacaocras@ivai.pr.gov.br

Edilene Machado

Assistente

Presencial

Social

(42) 3247-1462
Email: cras@ivai.pr.gov.br

Mariana Zatcerkony

Psicóloga

Presencial
(42) 3247-1462
Email: cras@ivai.pr.gov.br

Sirlene Kielt Hneda

Auxiliar

Presencial

Administrativo

(42) 3247-1462
Email: cras@ivai.pr.gov.br
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13.4 CADASTRO ÚNICO
FUNÇÃO

FORMA DE ATENDIMENTO

TRABALHADOR DO SUAS
Welyn Teodoroski

Gestora do

Presencial

Cadastro único e

(42) 3247-1462

Programa Bolsa

Email: cadastrounico

Família
Margarete Dorst

@ivai.pr.gov.br

Entrevistadora do

Presencial

Cadastro único/

(42) 3247--1462

Bolsa Família

Email: cadastrounico
@ivai.pr.gov.br

13.5 CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
TRABALHADOR DO SUAS
Alini Novak Graniska

Ana Paula de Paula

FUNÇÃO

FORMA DE ATENDIMENTO

Coordenadora do

Atendimento Presencial :

Serviço de

(42) 3247- 1533

Convivência e

Modalidade presencial:

Fortalecimento

Equipe Efetuando

de Vínculos-

planejamento para o retorno

SCFV

das atividades no SCFV

Educador Social

Atendimento Presencial:
(42) 3247- 1533

Ana Paula Rak

Educador Social

Atendimento Presencial:
(42) 3247- 1533

Viviane Martins Sawczuk

Educador Social

Atendimento Presencial:
(42) 3247- 1533

Rafaeli Cristina Galvão

Educador Social

Atendimento Presencial:
(42) 3247- 1533

Valéria Ribeiro Valentin Hneda

Cozinheira

Atendimento Presencial:
(42) 3247- 1533

Eliete de Lima

Auxiliar de

Atendimento Presencial:

Serviços Gerais

(42) 3247- 1533
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13.6 ABRIGO INSTITUCIONAL ANJO DA GUARDA IVAÍ-PR
TRABALHADOR DO SUAS
Michele Kloslouski do Prado

FUNÇÃO

FORMA DE ATENDIMENTO

Cuidador Social

Profissional remanejado para
atender outras demandas da
Assistência Social:
(42) 3247- 1625

Tatiane Kloslouski do Prado

Cuidador Social

Profissional remanejado para
atender outras demandas da
Assistência Social:
(42) 3247- 1625

Paulina dos Santos

Cuidador Social

Profissional remanejado para
atender outras demandas da
Assistência Social:
(42) 3247- 1625

Joana Djuba Neves

Cuidador Social

Presencial:
(42)- 3247 1691

Observação: Em virtude de não termos nenhuma criança e adolescente
acolhido no momento, os profissionais concursados, foram remanejados para
outros setores da Assistência Social, porém permanecem de sobre aviso caso
haja demanda do Serviço, ressaltando que em caso de acolhimentos deverão
retornar de imediato ao setor onde estão lotados.
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Este Plano Municipal de Contingência da política de Assistência Social do
Município de Ivaí, buscou identificar e definir as responsabilidades estabelecidas
para a organização dos Serviços Executados na Secretaria Municipal de
Promoção e Assistência Social através dos seus equipamentos, diante da
emergência de inovação dos serviços frente as demandas advindas pelo Covid
19.
É fundamental destacar a importância da política de Assistência Social
para aliviar os efeitos do isolamento social, que traz fatores de riscos, sendo
necessário o enfrentamento e superação das vulnerabilidades e riscos sociais e
pessoais decorrentes da pandemia do novo Coronavírus que impliquem em
desassistência (artigo 4º da Portaria Nº 337, de 24 de março de 2020, do
Ministério da Cidadania).
Este documento foi elaborado com a finalidade de treinar, organizar,
orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de
controle e combate às ocorrências anormais frente a Pandemia, pois a
emergência do atual cenário mundial também carece de informações aos
profissionais da Assistência Social diante da necessidade de conhecerem,
aliados a teoria, os novos procedimentos a serem adotados neste período
desafiador, frente as demandas dos usuários.
O referido plano será apresentado ao colegiado do Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS) de Ivaí-PR, encaminhado ao Ministério Público, a
Secretaria De Justiça, Família e Trabalho através do seu Escritório Regional
situado em Ponta Grossa PR, a Câmara Municipal de Vereadores, Prefeitura
Municipal de Ivaí e será amplamente divulgado aos usuários da Assistência
Social e a quem possa interessar.
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