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1 - APRESENTAÇÃO 

A Política Pública de Assistência Social é uma política que visa ofertar aos 

indivíduos, às famílias e aos grupos sociais a sobrevivência, a acolhida e o 

convívio familiar e comunitário, por meio de programas, projetos, serviços 

e benefícios de proteção social, divididos em Proteção Social Básica e 

Proteção Social Especial. 

Recentemente o Brasil tem passado por uma experiência severa de alteração 

de rotina, bem como impactos de saúde e impactos sociais, por conta da 

pandemia do novo Corona vírus (COVID – 19), recomendando o isolamento 

social como medida de redução de contágio. O isolamento social faz com 

que novas medidas sejam tomadas no ambiente de trabalho, assim como um 

olhar mais direcionado as famílias que se encontram em vulnerabilidade 

social, estas sendo público prioritário da política de assistência social. 

Logo, para o funcionamento do SUAS, nesse momento, identificamos os 

serviços e atividades essenciais em cada equipamento e reorganizamos as 

ofertas, considerando as demandas locais das populações mais vulneráveis e 

em risco social e a segurança de usuários e profissionais, destacando a 

importância do trabalho colaborativo, visando à promoção de ações 

intersetoriais coordenadas e a convergência de esforço, primando pela oferta 

de serviços e atividades essenciais, visando à proteção das populações mais 

vulneráveis e em risco social, incluindo o desenvolvimento de medidas 

voltadas à garantia de sua proteção durante o período de isolamento social, 

o apoio à prevenção da contaminação do Corona vírus e a mitigação de seus 

impactos. 

 

2- JUSTIFICATIVA 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial de Saúde – OMS em 30 de janeiro 
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de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo conoravírus – 

COVID-19 e as demais legislações do Ministério da Saúde, dos Governos 

Estaduais e Municipais, ambas trazem recomendações diante da atual crise 

sanitária, para que os poderes públicos constituídos em cada nível de atuação 

adotem medidas preventivas para a preservação da saúde e da vida em face 

da pandemia em decorrência da COVID-19. 

As recomendações do Ministério da Cidadania, através da Portaria Nº 54, de 

1º de abril de 2020, que classifica a oferta dos serviços de assistência social 

como serviços essenciais e visando a garantia da continuidade dos serviços 

e atividades no período da Pandemia da COVID-19, a Secretaria da Proteção 

Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos – SPS, reitera a 

necessidade para que os municípios elaborem o Plano Municipal de 

Contingência no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 

para que os Gestores reafirmem compromissos, assegurando medidas de 

segurança e a saúde dos trabalhadores e usuários do SUAS na perspectiva de 

enfrentamento ao contágio e disseminação do vírus. 

Conscientes da atual realidade em decorrência da situação de emergência em 

saúde pública da doença COVID–19, O Plano de Contingência Municipal é 

um documento elaborado com intuito de auxiliar o município de São 

Salvador do Tocantins na resposta ao enfretamento do Coronavirus (COVID 

19), originado na cidade de Wuhan na China. Este vírus, responsável por 

doença respiratória, causando sérios riscos aos seres humanos e a economia 

dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Neste documento serão pontuadas as medidas tomadas pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social de São Salvador do Tocantins em parceria 

com a Secretaria Municipal de Saúde, estabelecendo fluxo de atendimentos 
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e horários de funcionamentos dos equipamentos vinculados a esta secretaria. 

As ações a serem executadas devem promover e garantir assistência 

adequada aos usuários desta política, ofertando meios que garanta os 

mínimos necessários a este público. O Plano será pautado nas normativas 

apresentadas pela organização Mundial de Saúde- OMS, Ministério da 

Saúde, Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins e da Secretaria Municipal 

de Saúde. 

3 - OBJETIVO DO PLANO 

Desenvolver atividades de prevenção e controle da disseminação do novo 

Coronavirus (COVID-19) e garantir a continuidade dos serviços e atividades 

essenciais do SUAS no município de São Salvador do Tocantins/To. 

 

4 - BASE LEGAL SOBRE AS MEDIDAS PROPOSTAS 

As atividades propostas têm como base legal as seguintes normativas: 

Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência 

Social; 

Portaria nº337, de 24 de março de 2020 – Ministério da Cidadania; 

 Lei Municipal n°417/2017, de 27 de dezembro de 2017;  

Decreto Municipal n°. 052/2017; de 05 dezembro de 2017 

Resolução n°. 016/2017 – CMAS;  

Decreto Municipal n°. 016, de 13 de março de 2020;  

Decreto Municipal n°. 017 de 16 de março de 2020;  
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Decreto Municipal n°. 020, de 19 de março de 2020; 

Portaria do Ministério da Cidadania Nº 54, de 1º de abril de 2020;  

Adoção de medidas emergenciais para a prevenção de contágio pelo novo 

coronavírus – COVID-19 – Âmbito da Política Municipal de Assistência 

Social (30 de março de 2020); 

Decreto Municipal nº. 022, 01 de abril de 2020;  

Lei Municipal nº 466/2020, 06 de abril de 2020; 

Decreto Municipal nº. 024, 23 de abril de 2020;  

Decreto Municipal nº. 028, 05 de maio de 2020;  

 

5 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para a atuação dos 

profissionais do SUAS e do sistema de garantia de direitos será fornecido 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social de acordo com a demanda e 

disponibilidade. 

Os profissionais do SUAS devem usar equipamento de proteção individual 

(EPI) de acordo com a atividade presencial que exercer, podendo ser todos 

ou alguns itens abaixo relacionados: 

A- Máscara  

B- Luvas 

C- Protetor ocular ou protetor de face  

D- Álcool gel 70º  

E- E- Uso de sabão e agua potável para lavar as mãos com frequência. 
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6 - ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO 

ORGÃO GESTOR, NOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E 

BENEFÍCIOS; 

6.1 - ÓRGÃO GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. 

 Disponibilizar os contatos telefônicos dos responsáveis pelos 

serviços (Cadastro Único, Programa Bolsa Família, CRAS, CREAS, PAIF) 

para acesso de informações dos usuários; 

 

 Divulgação de informes dos serviços socioassistenciais através de 

facebook oficial do município e em caso de existência em pagina da 

Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 

 O funcionamento será preferencialmente em regime de teletrabalho, 

utilizando o atendimento presencial em casos emergenciais; 

 

 Criação de rotina em páginas oficiais do município e ou da Secretaria 

Municipal de Assistência Social visando à ampliação de informes e 

divulgação dos serviços socioassistenciais; 

 

 Adotar o sistema de rodízio e horário reduzido, enquanto for mantido 

o estado de emergência em Saúde Pública; 

 

 Remanejar temporariamente os trabalhadores, inclusive aqueles 

vinculados aos serviços cujas atividades venham a ser temporariamente 

suspensas, visando suprir as necessidades de serviços que, devido à sua 

natureza essencial e/ou aumento de demanda, necessitem de substituição 

imediata de trabalhadores afastados ou em trabalho remoto, ou, ainda, de 

aumento do quantitativo de trabalhadores para garantir o adequado 
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funcionamento e atendimento às necessidades da população durante o 

período de emergência em saúde pública; 

 

 Solicitar à secretaria de saúde a inclusão dos trabalhadores da política 

de Assistência Social no grupo prioritário da vacinação do H1N1. 

 

 

7 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

7.1 - CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 

CRAS 

 

 Priorização do atendimento do público externo, dentro do possível, 

por meio eletrônico ou telefônico; 

 Suspender as atividades dos grupos do SCFV e Proteção e 

Atendimento Integral as Famílias – PAIF e Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – SCFV com intuito de não haver aglomeração; 

 Visitas domiciliares, só em situação de urgência e apoio as famílias 

vulneráveis e grupos de risco; 

 As visitas domiciliares do PAIF e do SCFV estarão restritas as 

situações de urgência e essenciais de acordo com a avaliação da equipe e 

necessidade do usuário; 

 Distribuição de lanche para os usuários do SCFV cadastrados no SISC 

de acordo com a portaria conjunta Nº 1, de 2 de abril de 2020 do Ministério 

da Cidadania; 

 Criação de grupos de whatsApp com os coletivos do SCFV; 
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 Acompanhamento remoto dos usuários do PAIF e SCFV, por meio de 

ligação telefônica ou aplicativos de mensagens - como WhatsApp, para 

realização de atividades que possam apoiar famílias e indivíduos já em 

situação de isolamento, levando-se em conta os diferentes ciclos de vida, os 

impactos do isolamento e a necessidade de organização de uma nova rotina 

de vida; 

 Atendimentos presenciais somente em casos de urgência; 

 Realização de reuniões remotas com os profissionais; 

 Uso das redes sociais, para divulgação de material informativo sobre 

a COVID-19, dentre eles o Auxilio Emergencial, isolamento social e os 

cuidados necessários para diminuir a disseminação do vírus; 

 Limpeza Continua dos ambientes e superfícies; 

 Orientação no calendário do programa bolsa família; 

 

8 -  BENEFICIOS EVENTUAIS; 

Disponibilização de benefícios eventuais e acesso à alimentação e a 

outros itens básicos de subsistência; 

 Eleger um profissional e disponibilizar contato telefônico e e-mail 

para contato único junto à população para esclarecer dúvidas sobre acesso 

aos benefícios eventuais; 

 Articulação de parcerias com a rede socioassistencial e setorial para 

identificar famílias, da zona urbana e rural, em situação de vulnerabilidade 

social temporária, risco ou perda, afetadas pela pandemia do Covid-19; 
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 Realizar agendamento para a concessão de benefícios eventuais no 

período de pandemia, evitando aglomerações. 

Os atendimentos aos usuários deverão serem realizados por meio de telefone, 

individualizado, respeitando as orientações do Ministério da Saúde com 

distanciamento de 2 metros, em lugar limpo e arejado, com controle das filas 

e rodizio de trabalhadores.  

Os Benefícios Eventuais estão instituídos na Lei nº 8.742/93- Lei Orgânica 

de Assistência Social – LOAS no Art. 22 que estabelece os Benefícios 

Eventuais como provisões e que integram organicamente as garantias do 

SUAS e são prestados aos cidadãos e famílias em virtude de nascimento, 

morte, situação de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. 

Este Benefício será concedido por meio de entrega no domicilio do usuário 

de maneira e organizada pela equipe de referência. 

 9 - CADASTRO ÚNICO/PBF 

 Ficam suspensos temporariamente os atendimentos presenciais do 

Programa Bolsa Família, excetuando o usuário com benefício bloqueado e 

casos emergenciais; 

 

 Disponibilização de atendimento remoto através de ligação ou 

whatsApp; 

 

 Divulgação de informativos do setor de Cadastramento Único/Bolsa 

Família na rádio local e em som volante; 
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 Divulgação de informes relacionados ao setor, através de facebook e 

Instagram oficiais do município e ou da Secretaria Municipal de Assistência 

Social. 

 Atendimento presencial em situação de urgência, respeitando o 

distanciamento; 

 Orientações do Auxilio emergencial para as famílias; 

 Concessão de máscaras para o público do CADÚNICO; 

 Informações gerais referentes ao Cadastro Único e Bolsa Família tais 

como: rede social dispõe de contatos telefônicos do CRAS: 63- 3396-1266; 

10 - CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

10.1 - Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e Conselho Municipal dos Direitos 

do Idoso - CMDI. 

 Realização de reuniões por meio de videoconferência para apreciar 

aprovar e acompanhar as deliberações quando necessário;  

 Aprovação de deliberações por ad referendum quando não for possível 

a realização de reuniões. 

 

11 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA PARA OS 

PROFISSIONAIS DO SUAS. 
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Durante a execução indispensável de alguns serviços e de acordo com as 

orientações do Ministério da Saúde, os profissionais deverão: 

 Usar máscara de forma permanente, evitando tocar na máscara e 

demais equipamentos de segurança;  

 Lavar sempre as mãos com água e sabão e evitar levar as mãos ao 

rosto;  

 Na ausência de água e sabão usar álcool em gel 70%;  

 Não compartilhar utensílios de uso pessoal (toalhas, copos, talheres);  

 Manter as medidas de etiqueta ao tossir e espirrar (cobrir a boca e nariz 

com o antebraço ou lenço descartável);  

 Manter pelo menos 1,5 metro de distância de outras pessoas;  

 Usar filme PVC para envolver teclados e mouses para facilitar 

higienização. 

 Redução de carga horária, e sob escala possibilitando o melhor 

atendimento evitando a circulação dos trabalhadores;  

 

12 - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COM IDADE IGUAL 

OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS OU QUE ESTEJAM 

INCLUÍDOS NO GRUPO DE RISCO 
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Poderão ser autorizados, em caráter excepcional, a critério da respectiva 

chefia, a trabalhar em suas residências, cabendo ao seu órgão ou entidade 

setorial prover os meios necessários para o desempenho de suas funções. 

 

13 - HORÁRIO E FORMA DE EXPEDIENTE DOS 

TRABALHADORES DO SUAS 

No município de São Salvador do Tocantins/To, as novas estratégias e 

mecanismos para o funcionamento da rede socioassistencial, está 

amplamente divulgada nas redes sociais do Governo Municipal e da 

Secretaria Municipal de Assistência Social. No presente plano está descrito 

a forma de trabalhos que serão realizados na sede do órgão Gestor da 

Assistência Social e nos equipamentos públicos de assistência social, 

seguindo como a oferta dos programas, serviços e benefícios 

socioassistenciais, de segunda-feira a sexta-feira, com equipes de referência 

por escala no horário de 12h às 18h. 

 

 

14 - FORMA DE TRABALHO 

Considerando as novas adequações devido a situação de emergência em 

saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e tendo em vista a 

garantia da oferta contínua dos serviços, programas e benefícios 
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socioassistenciais, os trabalhos presenciais serão realizados em casos 

emergenciais atendendo as recomendações sanitárias para proteção tanto dos 

profissionais do SUAS quanto dos usuários, atendimentos de forma remota 

por meio de aplicativos e ligação telefônica dos trabalhadores dos SUAS, 

serviços em regime de trabalho domiciliar (home Office). 

14.1 - DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

Objetivando promover a proteção assistencial no contexto da pandemia, 

decorrente da infecção humana, gerada pelo coronavírus COVID-19, 

serviços, benefícios e programas do SUAS, no âmbito do Município de São 

Salvador do Tocantins – TO, serão reordenados conforme seus níveis de 

proteção, sendo: 

 14.2 -  GESTÃO 

 A gestão do SUAS centralizada na Avenida Afonso Pena, Paço do Poder 

executivo, fazendo atendimentos presenciais e remotos, os atendimentos 

presenciais e funcionamento do Departamento de Ação Social será de 

segunda-feira à sexta-feira, das 12h00min às 18h00min, sendo: 

  Bolsa Família; 

  Cadastro Único; 

  Benefício eventual; 

  Orientação quanto ao Programa Renda Básica do Ministério da Cidadania, 

aprovada em 30/03/2020 (auxílio emergencial);  
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 Programa de Atenção à Pessoa Idosa, com atividades em grupos suspensas, 

equipe realizará orientações e atendimentos remotos, presenciais quando 

necessário; 

  Acolhida conforme normas de segurança e prevenção;  

 Visitas urgentes e emergenciais; 

  Técnico do Bolsa Família realizando orientações e atendimentos 

emergenciais; 

  Técnico do Cadastro Único realizando orientações e atendimentos 

emergenciais; 

  Visitas de urgência e emergência; 

  Acompanhamento temporário com atenção especial aos usuários em 

situação de rua;  

 Articulação com os profissionais do SUAS e SUS para que toda a 

população vulnerável seja atendida; 

 

14.3 - NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS  

14.3.1 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 

Na proteção social básica estarão suspensas as atividades dos grupos do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), bem como 

as demais atividades que possam gerar aglomeração de pessoas; 

permanecendo:  

 Acolhida conforme normas de segurança e prevenção; 

  Orientações e atendimentos emergenciais; 
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  Visitas de urgência e emergência; 

  Atendimentos remotos e presenciais conforme necessidade; 

  Agendamentos de atendimentos com espaço de tempo entre os 

atendimentos, evitando aglomeração de pessoas; 

  O horário de funcionamento do equipamento será de segunda-feira à sexta-

feira, das 12h00min às 18h00min; 

 

14.3.2 -  PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

Na proteção social de média complexidade permanecem: 

  Acolhida conforme normas de segurança e prevenção;  

 Orientações e atendimentos emergenciais; 

  Visitas de urgência e emergência; 

  Atendimentos remotos e presenciais conforme necessidade; 

  O horário de funcionamento do equipamento será de segunda-feira à sexta-

feira, das 12h00min às 18h00min; 

 

 15 -   DOS RECURSOS  

Serão utilizados os seguintes recursos financeiros: 

  Recursos próprios da Assistência Social;  
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 Recurso Estadual;  

 Recursos do IGDS – PBF (Programa Bolsa Família) - SUAS 

 Recursos Federais 

16 -   DA PUBLICIDADE DOS ATOS 

 Carro de som; 

 Portal da Transparência do Município;  

 Página oficial da prefeitura /rede social para informações, orientações 

à população em geral, acerca do COVID-19 e as ações realizadas. 

 

 17 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Assistência Social instituída como direito do cidadão e dever do estado, 

está amparada na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS/93, com 

avanços históricos vêm seguindo uma trajetória de normatizações para 

garantir os direitos sociais com a aprovação da Política Nacional de 

Assistencial Social em 2004 e subsequente com a instituição do Sistema 

Único de Assistência Social em 2011.  

O Decreto Federal Nº 10.282, de 20 de março de 2020, que define os serviços 

públicos e as atividades essenciais, inclui a Política de Assistência Social 

como política pública que afiança as seguranças de renda, convívio ou 

vivência familiar, comunitária e social, acolhida, apoio e auxílio. Portanto os 

serviços do SUAS são considerados essenciais no atual contexto social e 

econômico. 

Outras definições poderão ser consideradas no decorrer desta pandemia, 

dessa forma, ações não elencadas neste plano, e que se tornem necessárias 

para sua aplicação e/ou continuem, poderão ser estudadas e avaliadas pela 

Gestão Municipal, juntamente com o Com o Conselho Municipal de 
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Assistência Social para o Enfrentamento ao COVID-19, que será instituído 

por meio de Decreto Municipal/ parecer e resolução do CMAS. 

Considerando a atual situação vivenciada por motivo do COVID 19, a 

Secretaria de Assistência Social de São Salvador do Tocantins, entende que 

precisamos fortalecer as parcerias com nossos profissionais, reavaliar nossas 

atuações, reativar dentro de cada um a criatividade e a solidariedade e, 

sobretudo a sabedoria e a empatia, para que possamos superar tal situação. 

Dessa maneira o Plano de Contingência contribui e assegurar aos usuários  e 

profissionais do Sistema Único de Assistência a continuidade as ações dos 

serviços, programas e benefícios, é indispensável que os equipamentos da 

rede socioassistencial publica atuem em instersetorialidade, sobretudo com 

a politica de saúde, garantindo o atendimento adequado a todos que da 

Assistência Social necessitam. 

Por fim, afirmar que este plano encontra – se aberto as contribuições que 

podem qualificar as ações da Assistência Social, de forma a somar esforços 

e fazer a diferença como politica publica essencial no Brasil. Ressaltamos 

ainda que o mesmo estará em condições de alteração de acordo com 

necessidades apresentadas ou mudanças nas medidas municipais, estaduais 

e federal no enfrentamento ao no coronavírus. 

 

DOS ANEXOS  

São anexos a esse plano: 
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  Plano de Contingência e Enfrentamento ao COVID-19 do serviço 

de acolhimento;  

 Fluxograma dos equipamentos; 

  Orientações da FNAS acerca da utilização dos recursos. 

 RESUMO EM RELAÇÃO AOS RECURSOS DA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSOS IGD SUAS IGD PBF 

BLOCOS DE FINANCIAMENTO PORTARIAS Portaria 337, 24 de 

março de 2020, Art. 4º Informe 707, de 25 de março de 2020 Portaria 

01, de 02 de abril de 2020. Item 2.3 -de a a k, itens possíveis de 

utilização Portaria 54, de 1º de abril de 2020. Item 4 - XX 

UTILIZAÇÃO POSSÍVEL Portaria 337, 24 de março de 2020, Art. 4º 

Art. 4º Fica autorizada a aplicação dos recursos financeiros 

transferidos aos fundos de assistência social dos estados, municípios e 

Distrito Federal à título de apoio à gestão, por meio do Índice de 

Portaria 01, de 02 de abril de 2020. Item 2.3 - de a a k, itens possíveis 

de utilização Algumas sugestões de atividades que podem ser 

custeadas com os recursos d o IGD/PBF na crise:  

 adquirir materiais ou equipamentos (EPI) adequados para Portaria 01, 

de 02 de abril de 2020. Item 2.3 -de a a k, itens possíveis de utilização 

Em caráter sugestivo, sem a pretensão de exaurir as possibilidades de 

gastos, destacamos uma lista de itens de possíveis Gestão do SUAS – 

IGD SUAS, na organização e desenvolvimento das ações destinadas a 

prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da pandemia do 

coronavírus que impliquem em desassistência.  
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 proteger os colaboradores, realizar operações especiais de 

atendimento; 

 adequar a estrutura de atendimento às famílias;  

 instrumentalizar o atendimento remoto ao público do Cadastro Único 

e do PBF; 

 adquirir veículos e meios de manutenção; 

 fazer contratação temporária de cadastradores e entrevistadores, em 

caráter de “força -tarefa”; -capacitar esse pessoal; -elaborar e divulgar 

material informativo; Entre outras; aquisições para atuação da equipe 

socioassistencial no combate à COVID -19 e as consequências 

socioeconômicas da mesma. No entanto, os gestores municipais, 

estaduais e do Distrito Federal devem, em comum acordo com os 

gestores dos fundos de assistência social e de maneira pactuada com 

os Conselhos de Assistência Social, planejar a melhor forma de 

utilizar os recursos financeiros disponíveis na conta do Bloco da 

Gestão no combate a pandemia: 

  a)Aquisição de itens de alimentação para preparação de refeições ou 

lanches já preparados, especialmente para os Serviços de 

Acolhimento, Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 

e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e para aqueles 

em que, costumeiramente, são oferecidos lanches aos usuários quando 

de seus atendimentos;  

 b) Aquisição de equipamentos eletrônicos, tais como, computadores, 

contratação de serviços de internet (provedores), impressoras, 



 

ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  

SÃO SALVADOR DO TOCANTINS 

CNPJ N°14.540.194/0001-22 

ADM.:2017/2020 

 

 

 

scanners, GPS, tablets, modem; equipamentos de áudio e vídeo, 

equipamentos para instalação ou ampliação de redes de internet, entre 

outros; 

  c) Contratação de serviços de teleatendimento e centrais telefônicas; 

  d) Aquisição de mobiliário, tais como mesas individuais, cadeiras, 

ventiladores, bebedouros, quadros de avisos, aparelhos telefônicos, 

aparelhos de Fax, e outros que sejam necessários para a estrutura física 

do ambiente onde é feita a gestão, o controle social ou o atendimento 

das famílias; 

  e) Realização de serviços de conservação e adaptação das unidades 

de acolhimento e outras unidades, justificada a necessidade em razão 

do coronavírus; 

  f) Aquisição de materiais, equipamentos e produtos para a 

conservação e adaptação de abrigos provisórios, tais como: tendas, 

mobiliários (cama, colchão, armário, equipamento para cozinha, 

lavadoras de roupas), utensílios para cozinha; g) Aquisição de 

rouparia de cama, mesa e banho, como por exemplo: toalhas de banho 

e mesa,lençóis, fronhas para travesseiros; 

  h) Aquisição de materiais de consumo, expediente e limpeza, tais 

como desinfetantes em geral, álcool de limpeza (líquido, com 

concentração entre 70% e 80%) , álcool em gel (70%), limpadores 

multiuso com cloro, toalhas de papel, copos descartáveis, entre outros, 

para utilização nos equipamentos públicos. Importante lembrar que 

em se tratando de empresas contratas para prestar serviço de limpeza 
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e conservação, estes materiais devem ser fornecidos pelas mesmas, 

cabendo aos gestores zelar pela sua aplicação com a qualidade e 

quantidades suficientes, sendo vedada a aquisição para distribuição à 

população; 

  i) Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais 

como máscaras cirúrgicas, máscara de proteção respiratória, luvas, 

protetor ocular, capote/avental, entre outros para utilização pelos 

trabalhadores do SUAS, sendo vedada a aquisição para distribuição à 

população; 

 j) Aquisição de máscara de proteção respiratória, para atender normas 

do Decreto Municipal 028/2020. 

  h) Elaboração, desenvolvimento e publicação de material que informe 

a rede socioassistencial aos profissionais e usuários do SUAS acerca 

das estratégias e procedimentos que serão adotados para assegurar as 

ofertas socioassistenciais essenciais; 

  k)Aquisição/aluguel de veículos e aquisição de combustíveis e 

lubrificantes para veículos utilizados na oferta de serviços 

socioassistenciais, atividades da Gestão e/ ou do Conselho de 

Assistência Social, devendo o veículo ser identificado com a 

logomarca do Sistema Único de Assistência Social.  

RECURSOS DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DA 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL 
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  Os recursos constantes das contas dos Blocos de Financiamento, 

independentemente da data em que foram repassados pelo FNAS, 

poderão ser utilizados na intensificação das ações de proteção em 

função da pandemia do COVID-19. 

  Todos os itens de despesas passíveis de serem realizadas e elencados 

para o IGD-SUAS, valem para os recursos dos serviços e programas. 

Acrescenta-se, porém que com esses valores pode-se realizar também 

o pagamento de pessoal que compõe as equipes de referência, sejam 

concursados celetistas ou estatutários e ainda, os comissionados. 

Obrigatoriamente, deve-se observar o princípio da finalidade, ou seja, 

as despesas de cada serviço (ou componente), realizada com os 

recursos atrelados ao Bloco. 

   Ressalta-se que, neste momento de calamidade, observada a situação 

de cada ente, poderão ser contratados profissionais emergencialmente 

e temporariamente, a fim de reforçar as equipes existentes, observado 

o Decreto nº 10.828, de 20 de março de 2020, que reconhece como 

serviço público essencial a "assistência social e atendimento à 

população em estado de vulnerabilidade". 

 Todos os materiais de custeio necessários à execução do serviço 

poderão ser adquiridos com recursos do cofinanciamento federal do 

próprio serviço, nos moldes da:  

 Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020;  

 Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº 8.742, de 7 de Dezembro 

de 1993; Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais-



 

ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  

SÃO SALVADOR DO TOCANTINS 

CNPJ N°14.540.194/0001-22 

ADM.:2017/2020 

 

 

 

Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social ( Cnas) 109, 

de 11 de novembro de 2009; 

 Norma Operacional do Suas ( NOB-Suas) – Resolução Cnas 33, de 12 

de dezembro de 2012. 

 Portaria do Ministério do Desenvolvimento Social- Portaria 2.601, de 

novembro de 2018. 

 Decreto Municipal de Benefícios Eventuais 052/2017. 

  UTILIZAÇÃO NÃO POSSÍVEIS Gasto com pessoal . 
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