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SECRETARTA MUNlcIplt- ou esslsrÊNclA soclÁL-sMAs

í. APRESENTAçÃo

O Município de Laranjal do Jari, assim como todo o paÍs passa por um

período único em sua história. Grandes desafios se apresentam, demandando a

tomada de decisões céleres para a presêrvação da vida, do emprego e da renda dos

cidadãos, de modo que possamos efetivamente enfrentar a emergência de saúde

pública de importância internacional decorrente do novo Sars Cov 2 (COVID-19). A

Assistência Social é considerada uma área de caráter essencial e os trabalhadores

do Sistema Único de Assistência Social - SUAS que deverão atuar neste período de

forma efetiva, para isso se faz necessário identificar e deÍinir dentro da sua

territorialidade 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.

O presente Plano de Contingência Municipal da Política de Assistência Social

constitui-se um instrumento de planejamento de gestãoda Secretaria Municipal de

Assistência Social - SMAS, do Municipio de Laranjal do Jari/AP, para a atuação no

período de Estado de Emergencia e de Alerta Epidemiologico em saúde públlca em

decorrência da pandemia do Sars Cov2 (COVID-19). É o documento norteador das

orientações para os gestores, trabalhadores e usuários da política de Assistência

Social sobre funcionamento da SMAS.

A vigência deste plano compreenderá todo o período de emergência, que vai

além da quarentena, e abrange o têmpo necessário para as açôes que venham

contribuir para minimizar os impactos da crise gerada pelo COVID - 19, até o retorno

da normalidade.

Este Plano de Contingência observa todas as orientações dos Decretos e

Portarias do Municipio de Laranjaldo Jari, bem como as dos ambitos Estadual e

Nacional, no que tange as diretrizes de funcionamento das ofertas dos serviços,

programas, projetos e benefícios das Proteções Sociais Básica e Especial de Média

e Alta complexidade; das Gerencias de Administração e Vigilancia Socioassistencial

e seus respectivos nucleos, e do Sistema Municipal de emprego. Assim, são

elencadas diretrizes de funcionamento na perspectiva de contribuir para quê a
política de assistência social se fortaleça e contribua, de fato, no enfrentamento e

superação da pandemia de COVlDlg de acordo com as suas competências, de

4
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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

2. Normativas Legais:

Considerando a disseminação do novo Sars Cov2 (COVID-19) e sua

classificação mundial como pandemia, através da Declaração da Organização

Mundial de Saúde - OMS da Emergência em Saúde Pública de importância

lnternacional em decorrência da infecção humana, em 30 de Janeiro de 2020; da

Declaração da Organizaçâo Mundial de Saúde - OMS, da Pandemia pelo novo Sars

Cov 2 (COVID-19), de 11 de Março de 2O2O; e das normativas legais Nacionais,

Estadual e Municipal descritas a seguir:

. Portaria no 188 de 3de Fevereiro de 2O2O - Ministério da Saúde, que

Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em

decorrência da lnfecção Humana pelo novo Corona vírus(2019-nCoV);

r Lei no 13.979, de 6 de Fevereiro de2O2O - Presidência da República, que

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional deconente do coronavírus responsável pelo surto de2019;

. Portaria no 330, de í8 de Março de 2O2O - Ministério da Cidadania, que

estabelece o adiamento dos procedimentos em Íazáo do não cumprimento do

cronograma de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Govemo

Federal para fortalecer o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de

lmportância lnternacional deconente do Coronavírus(COVID-19);

. 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 de202O;

. Portaria no 335, de 20 de Março de 2O2O - Ministério da Cidadania, que

estabelece medidas emergenciais na gestão do Programa Bolsa Família, criado pela

Lei no '10.836, de 9 de janeiro de 2OO4, e do Cadastro Único para Programas Sociais

do Govemo Federal, regulamentado pelo Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007,

em decorrência da Emergência em Saúde Pública de lmportância Nacional;

. Decreto no 10.282 de 20 de Março de 2020 - Presidência da República, que

lraz a Assistência Social está na relação dos serviços públicos e

atividadesessenciais;

5
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. Portaria no 337, de 25 de Março de 2020 - Ministério da Cidadania, que

dispôe acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de

importáncia internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do

Sistema Único de AssistênciaSocial;

. Portaria No !f, de 01 de Abril de 2020 - Ministério da Cidadania, que trazas

Recomendaçôes gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Unico 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 condiçôes que garantam a segurança e a saúde

dos usuários e profissionais do SUAS;

. Portaria Coniunta no I de 2 de Abril de 2O2O - 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 Unico de AssistênciaSocial;

. Portaria No 58, de 15 de Abril de 2O2O - Ministério da Cidadania, que aprova

a Nota Técnica no 2O12020, que traz orientações gerais acerca da regulamentação,

gestão e oferta de benefícios eventuais no contexto de enfrentamento aos

impactosda pandemia da COVID-19, causada pelo novo coronavírus, no âmbito do

Sistema Único de Assistência Social(SUAS);

. Portaria No 369, de 29 de Abril de 2020 - Dispõe acerca do atendimento do

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único,

disposto pelo Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2O07,no Distrito Federal e nos

Municipios que estejam em estado de calamidadepública ou em situação de

emergências reconhecidos pelos governos Estadual, Municipal, do Distrito Federal

ou Federal, inclusive a emergência de Saúde Pública de lmportância lntemacional

declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2Q2O, em

decorrência da lnfecção Humana pelo novo Coronavirus (COVID-19).

. Portaria No378, de 7 de Maio de 2O2O - Dispôe sobre repasse de recurso

extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para

incremento temporário na execução de açôes socioassistênciais dos Estados,

Distrito Federal e Municipios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de

lmportância lnternacional deconente do coronavirus, COVIDl L
. Decreto Estadual No í375 de í7 de Março dê 2020- Decretação da situação

6
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anormal caracterizada como Situação de Emergência em todo território do Estado

do Amapá, visando à prevenção, mitigação, preparação e resposta ao risco de

Desastre Natural - Biológico - Epidemia - Doença infecciosa viral causada pelo

novo Coronavírus - COVID-'|9, com Codifcação COBRADE no 1.5.1.1.0 e dá outras

providências.

. Decreto Estadual No í376 de 17 de Março de 2020 - lnstitui no âmbito do

Estado do Amapá o Centro de Operaçôes de Emergências em Saúde Pública

(COESP) em virtude do risco de epidemia causado pelo Coronavírus (Covid-19),

para o fm que específca e dá outras providências.

. Decreto Estadual No í377 de 17 de Março de 2020 - Dispôe sobre medidas

temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavÍrus (COVID-19) no âmbito

do Poder Executivo do Estado do Amapá.

. Decreto Estadual No í4í3 de í9 de Março de 2020 - Declara estado de

calamidade pública, para os Íns do art.65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio

de 2000,em Íazão da grave críse de saúde pública decorrente da pandemia da

COVID-19 (novo Coronavírus), e suas repercussões nas fnanças públicas do Estado

do Amapá, e dá outras providências.

. Dêcreto Estadual No 14í4 de 19 de Março de 2020 - Dispõe sobre medidas

de restrição de aglomeração de pessoas com a fnalidade de reduzir os riscos de

transmissão do novo Coronavírus (COVID-19) e adota outras providências.

. Decreto Estadual No 14í5 de 22 de Março de 2020 - Altera o Decreto

Estadual n" 1.414 de í9 de março de 2O2O, que dispõe sobre restrições de

funcionamento para o fim de combater a disseminação do novo Coronavírus Covid

19 no território do Estado do Amapá.

o Decreto Estadual No í497 de 03 de Abril de 2020 - Dispõe sobre novas

medidas de restriçâo de aglomeração de pessoas com a fnalidade de reduzir os

riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), institui o Comitêde

Decisões Estratégicas e adota outras providências.

. Decreto Estadual No í5í9 de 09 de Abril de 2020 lnstitui o benefício

eventual de caráter emergencial "Água: conta paga" destinado ao custeio da TariÍa

Social de água e saneamento em favor das famílias vulneráveis em estado de

pobreza ou êxtrema pobreza pêrtencentes ao CadÚnico e já cadastradas junto a

empresa pública estadual de água e sanêamento no âmbito do Estado do Amapá,

7
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altera o Decreto Estadual no 5.522 de 201'l e dá outras providências.

. Decreto Estadual No 1534 de í6 de Abril de 2020 Altera o Decreto Estadual

n" 1.377 de 17 de março de 2020, em razão da continuidade ao combate do Covid-

19, em todo o território do Estado do Amapá, na forma como especifca.

o Decreto Estadua! No 1538 de í8 de Abril dê 2020 - Decreta estado de

calamidade pública em todo o território do Estado do Amapá afetado pelo Desastre

Natural - Biológico - Epidemia - Doença infecciosa viral, causada pelo novo

Coronavírus Covid-19, e adota outras providências.

. Decreto Estadual No í6í6 de 03 de Maio de 2020 Altera o Decreto Estadual

n" 1.497, de 03 de abril de 2O2O,alterado pelo Decreto Estadual no 1.539, de 18 de

abril de 2020, em razão da continuidade ao combate do Covid-19, em todo o
território do Estado do Amapá, na Íorma como especifca.

o Decreto Estadual No í725 de'15 de Maio de 2020 - Determina a requisição

administrativa de bens, em razÃo da necessidade de ênfrentamento da emergência

de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus.

o Decreto Estadual No 1726 de í5 de Maio de 2020 - Dispõe sobre a

intensiÍicação das medidas de reshição à locomoção ou circulação de pessoas, com

adoção de normas de isolamento social rígido (lockdown) em todo o tenitório do

Estado do Amapá, visando à contenção do avanço da pandemia do novo

Coronavírus - COVID-19, e dá outras providências.

. Decreto Estadual No 1728 de 16 de Maio de 2020 - Tornar sem efeito o

Decreto n" 1725, de 15 de maio de 2020, publicado no Diário OÍicial do Estado do

Amapá no 7168, de í5 de maio de2020.

o Decreto Estadual No í790 de 30 de Maio de 2020 - Altera o Decreto n'

1 .377 , de 17 de março de 2O2O, alterado pelos Decretos no 1 .495, de 02 de abril de

2020; 1 .534, de '17 de abril de 202O e 1614, de 01 de maio de 2020, em razáo da

continuidade ao combate do Covid-í 9, em todo o território do Estado do Amapá, na

forma como especifica.

. Decreto Estadual No í809 de 02 de Junho de 2020 - Altera o Decreto no

1 .497 , de 03 de abril de 2O2O, alterado pelos Decretos nos 'l .539, de 18 de abril de

2020; 1.616, de 03 de maio de 2020: 1.726, de 15 de maio de 2O2O e 1.782, de 28

de maio de 2O2O, prorrogando os seus efeitos e dando continuidade ao combate à

disseminação do novo Coronavírus-Covid-19, e adota outras providências.

It
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. Decreto Municipal No 092 de í9 de Março de 2020 - GAB/PMLJ - Dispõe

sobre medidas temporárias de carater preventivo e de resposta ao alerta

epidemiologico de contágio pelo COVID - 19 (Novo Coronavirus), no âmbito da

Administração Pública do Municipio de Laranjal do Jari.

r Decreto Municipal No íí6 de 06 de Abril de2O2O - GAB/PMLJ - Dispõe

sobre a pronogação doprazo estabelecido no Decreto No 09212020 - GAB/PMLJ e

dá outras providências.

o Decreto Municipal No í36 de 20 de Abril de 2O2O - GAB/PMLJ- Dispõe

sobre a adoção de medidas para redução de despesas no âmbito da Admisntraçao

Direta e lndireta do Muicipio de Laranjal do Jari e dá outras providencias.

r Decreto Municipal No 091 de í8 de Março de 2020 - GAB/PMLJ - Dispõe

sobre a criação do Comitê Municipal de Prevençaõ e Enfrentamento ao Novo

Coronavirus (COVID-1 9).

o Decreto Municipal No096 de 26 de ilarço de 2020 - GAB/PMLJ - Declara

Estado de Calamidade Pública em razào da grave crise de Pandemia de COVID-19

(Novo Coronavirus), e suas repercussões nas finanças Públicas no Municipio de

Laranjal do Jari, inclusive para os fins do Art. 65 da Lei Complementar No 101, de 4

de maio de 2000, e da outras providências.

o Decreto Municipal No í17 de 06 de Abril de 2020 - GAB/PML, -
Estabelece medidas para a gestão e controle das despesas do gastos públicos de

pessoal e de custeio no âmbito da Adminsitração Pública direta do Muicipio de

Laranjal do Jarí, e dá outras providências.

r Decreto Municipal No í73 de 20 de Maio de2O2O - GAB/PMLJ - Dispõe

sobre novas medidas acerca da intensificação das medidas de restrição a

locomoção ou circulação de pessoas, com adoção de normas de isolamento social

rígido (LOCKDOWN) em todo Municipio de Laranjal do Jari, visando à construção do

avanço d Pandemia do novo coronavirus (COVID-19) e da outras providências.

3. OBJETIVO GERAL

Elencar diretrizes de funcionamento na perspectiva de contribuir para que a política

de assistência social se fortaleça e contribua, de fato, no enÍrentamento e superação

da pandemia de COV|D19.

4. ESTRATÉG|AS DE ATEND!Ír|ENTO À eOnUUçÃO NOS ORGÃOS

cERÊNclAs, NúcLEos, Nos sERvtços, pRocRAMAs EBENEFíctos:

9
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Atendimento na Gerência de Administração e Financeira - GAF.

4.1. Núcleo de Administrativo e Financeiro, Núcleo de Gestão de Pessoal e

Núcleo de Compras.

A Gerência Administrativa e Financeira é o setor responsável pela gestâo e

desenvolvimento dos Recursos Humanos, pela gestão do Fundo Municipal de

Assistência Social (FMAS) sob a orientação da Secretária Municipal de Assistência

Social e assessoramento e controle do Conselho Municipal de Assistência Social -
CMAS e pelo controle, conferencia, classificação e contabilização das operaçôes

orçamentárias, financeiras e patrimoníais da SMAS.

Neste momento, toma-se ainda mais importante à atuação da Gestão Administrativa,

no sentido de acolher as demandas dos profissionais, identificar os desafios postos

eauxiliar na construçâo de condiçôes dignas de trabalho.

Diretrizes de funcionamento:

r' Manter Núcleo administrativo aberto nos horários das 8:00h as 12:00h e das

14;00h as 1B:00h;

/ Flexibilizar as atividades presenciais, priorizando os atendimentos

individualizados apenas para as situações graves ou urgêntes, evitando-se a

aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção dasunidades;

/ Disponibilizar números de teleÍones (de preferência que possuam

aplicativos de mensagens) para facilitar a troca de mensagens com os servidores da

SMAS e fornecedores.

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

afastamento e colocação em teletrabalho ou home office, observando os grupos de

risco definidos pelo Ministério da Saúde;

/ Providenciar aquisição de Equipamentos de Proteção lndividual (EPl) aos

trabalhadores do SUAS, afim de prevenir e mitigar riscos e agravos sociais e a sua

saúde deconentes da pandemia.

,/ Conhecer os recursos previstos no orçamento municipal destinados a atuação

em situação de calamidade e os recursos da Assistência Social, bem como, dialogar

pela ampliação dos mesmos em virtude das necessidades locais;

4.2. Núcleo de Centro De Referência de Assitência Social- CRAS

A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção de situaçóes de risco por

t0
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meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de

vínculos familiares e comunitários. Presta atendimento e acompanhamento

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. Essa proteção prevê a realização de

serviços, programas, projetos e benefícios que €m Laranjal do Jari são

desenvolvidos em 01(um) Centro de Referência de Assistência Social - CRAS -
localizado em área próximos de vulnerabilidade social.

Diretrizes de funcionamento:

/ Manter o CRAS aberto nos horários das 8:00h as 12:00h e das 14;00h as

18:00h;

/ Suspender temporariamente as atividades coletivas do PAIF;

r' Acompanhar remotamentê as famílias do PAIF na modalidade de

acompanhamento, por meio de ligação telefônica ou aplicativos de mensagens -

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

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

{ Realizar atendimentos individuais presenciais, preferencialmente

com agendamento prévio, priorizando os atendimentos apenas para as situações

graves ou urgentes, evitando-se a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou

recepção dasunidades;

{ Realizar os atendimentos individuais em ambÍentes amplos, arejados

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

atendimento;

/ Redirecionar para o atendimento presencial as situaçóes que não

puderem ser asseguradas por meio de atendimentos remotos, fazendo com que a

população não Íique desprotegida;

r' Disponibilizar canais remotos de atendimento, por meio de ligação

telefônica ou aplicativos de mensagens - como whatsapp, com ampla divulgação à

população para que as famílias possam se comunicar, tirar suas dúvidas, fazer os

agendamentos, evitando quê as mesmas venham aos equipamentos;

r' Disponibilizar benefícios eventuais nas modadlidades previstas na Resolução

de No 017 de 19 de maio de 2017ICMAS - a qual define, normatiza e regulamenta

os beneÍicios eventuais no ambito do Município de Laranjal do Jari.
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r' Trabalhar em escala de plantão nos horários noturno, final de semana e
feriados para atendimento exclusivo dos Beneficios Eventuais.

/ Planejar de forma criteriosa as visitas domiciliares, as quais devem ser

realizadas apenas em situaçõe s€xtremamente necessárias, observando medidas

para a proteção e segurança dos trabalhadores e dos usuários (como uso pelos

trabalhadores de EPl, distanciamento de pelo menos 01 (um) metro entrê as

pêssoas, utilização de espaços mais arejados para conversar com a família,

medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias locais, etc).

í lntensiÍicar as atividades de:

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

transmissão, conÍorme orientações do ministério da saúde;

b) disseminação de informações à rede socioassistencial aos profissionais e

usuários do SUAS acerca das estratégias e procedimentos que serão adotados para

assegurar as ofertas essenciais;

/ Promover campanhas referentes ao Mês de Combate ao Abuso e Exploração

Sexual Contra Crianças e adolescentes, e ao Trabalho lnfantil de forma online em

redes sociais e por meios gráficos (cartazes, outdoors, mascaras, blusas), evitando

atividades presenciais que causem aglomeramentos;

{ Os trabalhadores do SUAS vínculados ao CRAS trabalharão em regime

presencial e remoto observando as instru@es acima. Os que sê enquadram no

grupo de riscosomente em regime remoto.

4.3. . Núcleo de Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo -
scFv

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV é um serviço que

esta dentro da Proteção Social Básica, referenciado pelo centro de Referências de

Assistência Social - CRAS, ofertado de forma complementar ao trabalho social com

familias, realizado por meio dos Serviços de Proteção e Atendimento lntegral as

Familais(PA|F)e Serviço de Promofro e Atendimento Especializado às Familias e

lndividuos (PAEFI). O SCFV possui carater preventivo e proativo, pautado na defesa

e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos

usuários, com vistas ao alcance de alternativas emanciatórias para o enfrentamento

das vulnerabilidades sociais.

Diretrizes de funcionamento:
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/ Manter os equipamentos abertos e suspender temporariamente as atividades

coletivas do SCFV, reorganizando o atendimento para contemplar a atenção às

demandas no campo da Assistência Social relacionadas ao contexto dapandemia;

/ Monitorar remotamente aos usuários do SCFV que se êncontram em

vulnerabilidae social, especialmente os idosos, crianças e adolescentes com

histórico de negligencia familiar;

r' Planejar de modo criterioso as visitas domiciliares que sejam

extremamente relevantes e urgentes nesse momênto, considerando as medidas

necessárias para aproteção e segurança da saúde dos usuários e trabalhadores

(uso de EPl, distanciamento de pelo menos 1 metro entre as pessoas, utilização de

espaços mais a§ados para conversar com a família e outras medidas

recomendadas pelas autoridades sanitárias locais);

/ lntegrar se às atividades do CRAS no que tange ao atendimento dos

beneficios eventuais e atividade de teleatendimento:

{ Os trabalhadores do SUAS vínculados ao SCFV trabalharão em regime

presencial e remoto observando as instruções acima. Os que se enquadram no

grupo de risco somente em regime remoto.

4.4- . Núcleo Programa Bolsa Familia - PBF e Cadastro Único para

Programas Sociais- CADÚNICO

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadUnico) é um instrumento de coleta

de dados e inÍormações com o objetivo de identificar todas as famílias de baixa

renda existentes no municipio, também é um sistema utilizado pelo Governo Federal

para controlar benefícios sociais, como o Bolsa Família.

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda com

condicionalidade na área da saúde e da educação. O programa tem como principal

objetivo combater a Íome, a pobreza e promover a segurança alimentar e nutricional,

retirando as famílias da vulnerabilidade socioeconômica por meio da transferência

de renda; reforçar o acesso aos direitos básicos e aos serviços de saúde, educação,

segurança alimenta e da assistência social.

Diretrizes de Funcionamento:

Com base no lnforme Extraordinário No 706, de 23 de março de 2O2O, do Ministério

da Cidadania, este setor deverá seguir as seguintes orientações:
./ Manter o Núcleo Bolsa Família aberto nos horários das 8:00h as 12:00h e das
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14;00h as 18:00h;

r' Realizar agendamentos de atendimentos para reduzir ao máximo a

quantidade de pessoas no posto de cadastramento.

r' Realizar atendimentos observando medidas para a proteção e segurança dos

trabalhadores e dos usuários (como uso pelos trabalhadores de EPl, distanciamento

de pelo menos 01 (um) metro entrê as pessoas, utilização de espaços mais arejados

para conversar com a família, medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias

locais, etc).

/ Disponibilizar canais remotos de atendimento, por meio de ligação

telefônica ou aplicativos de mensagens - como Whatsappr com ampla divulgação à

população para que as famílias possam se comunicar tirar suas dúvidas, fazer os

agendamentos, evitando que as mesmas venham aos equipamentos;

/ lntensificar as atividades de:
a) disseminação de informação aos usuários acerca do cuidado e prevenção da

transmissão, conforme orientações do ministério da saúde;

b) disseminação de informações à rede socioassistencial aos profissionais e

usuários do SUAS acerca das estratégias e procedimentos que serão adotados para

assegurar as ofertas essenciais;

{ Os trabalhadores do SUAS vínculados ao Núcleo do Programa Bolsa Familia

trabalharão em regime presencial e remoto observando as instruções acima. Os que

se enquadram no grupo de risco somente em regime remoto.

4.5. Programa Criança Feliz / Primeira lnfância no SUAS
Em Laranjal do Jari, seguiremos as orientaçôes do Estado para as equipes de

referência do Programa Primeira lnfância no SUAS / Criança Feliz, que recomenda

que os municípios adotem as medidas de prevenção, cautela e redução do risco de

transmissão para garantir a oferta regular do programa, propondo novas alternativas

para o atendimento as famílias do programa, conforme a realidade local. Neste

sentido, as estratégias adotadas em nosso município serão:

/ Manter o Programa Criança Feliz - PCF, aberto nos horários das 8:00h as

12:00h e das '14;00h as 18:00h;

./ Suspenção de todas as visitas domiciliares, enquanto não for publicada uma

normativa nacional;

/ O Coordenador e o Supervisor do Programa Criança Feliz manterão contato

I4
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remoto com os visitadores, informando e orientando sobre as estratégias usadas

para acompanhar as famílias referenciadas;

/ Realização do planejamento das equipes de forma remota, utilizando das

diversas ferramentas hoje existentes, assim evitando aglomeração da equipe, para o

preenchimento dos instrumentais de uso obrigatórios na execução do programa

devem ser preenchidos e enviados por e-mail ou Whatsapp para o supervisor;

í Utilizaçâo das redes sociais do município para divulgação de vídeos

informativos pelo COVID 19, bem como vídeos com propostas de atividades para o

fortalecimento dos vínculos familiares;

,/ Utilização, quando possível, das redes sociais - Messenger, whatsapp, etc.-

para manter contato com as famílias e orientar estas a desenvolverem atividades

junto às crianças do programa. Levaremos em conta a realidade local, visto que as

maiorias das famílias não possuem acesso a esses aplicativos;

/ Todas as atividades desenvolvidas devem ser registradas, acompanhadas e

arquivadas pelo Supervisor para suporte do programa durante o período de

pandemia pelo novo coronavírus. Essas orientações serão ferramentas para de

fortalecimento e continuidade do processo de trabalho das equipes de referência do

programa no município.

4.6. Núcleo do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social - CREAS

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 Íoram rompidos e que demandam intervenções especializadas. A

unidade de atendimento é o Centro de Referência Especializado de Assistência

Social (CREAS).

Diretrizes de funcionamento:

/ Manter o CREAS aberto nos horários das 8:00h as 12:00h e das 14;00h as

18:00h;

/ Suspender temporariamente as atividades coletivas do PAEFI e das MSE;

r' Acrmpanhar remotamente as famílias do PAIF e das MSE na modalidade de

acompanhamento, por meio de ligação telefônica ou aplicativos de mensagens -

como Whatsapp.

r' Realizar atendimêntos individuais presenciais, preferencialmente
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com agendamento prévio, priorizando os atendimentos apenas para as situaçôes

graves ou urgentes, evitando.se a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou

recepÉo das unidades, garantindo encaminhamentos e monitoramentos

necessários à proteção em situaÉes de violência e violação de direitos;

r' Realizaratendimentos individuais em ambientes amplos, arejados e

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

atendimento;

r' Redirecionar para o atendimento presencial as situações que não

puderem ser asseguradas por meio de atendimentos remotos, fazendo com que a

população não fi quedesprotegida;

,/ Planejar de modo criterioso as visitas domiciliares que sejam

extremamente relevantes e urgentes nesse momento,

considerandoasmedidasnecessáriasparaaproteçãoesegurança da saúde dos

usuários e trabalhadores (uso de EPl, distanciamento de pelo menos 01 (um) metro

entre as pêssoas, utilização de espaços mais a§ados para conversiar com a Íamília

e outras medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias locais);

/ 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;

/ Oisponibilizar canais remotos de atendimento, por meio de ligação

telefônica ou aplicativos de mensagens - como whatsapp, com ampla divulgação à

população para que as famílias possam se comunicar tirar suas dúvidas, fazer os

agendamentos, evitando que as mesmas venham aos equipamentos;

r' lntensificar as atividades de:
a) disseminação de informação aos usuários acerca do cuidado e prevenção da

transmissão, conforme orientações do ministério da saúde;

b) disseminação de informações à rede socioassistencial aos profissionais e

usuários do SUAS acerca das estratégias e procedimentos que serâo adotados para

assegurar as ofertas essenciais;

r' Promover campanhas referentes ao Mês de Combate ao Abuso e Exploração

Sexual Contra Crianças e adolescentes, e ao Trabalho lnfantil de forma online em

redes sociais e por meios gráficos (cartazes, outdoors, mascaras, blusas), evitando

atividades presenciais que causem aglomeramentos;
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Os trabalhadores do SUAS vínculados ao CREAS trabalharão em

regime presencial e remoto observando as instruçôes acima. Os que se enquadram

no grupo de risco somente teletrabalho.

4-7. Núcleo de Unidade de Acolhimento

O Núcleo de Unidade de acolhimento caracteriza-se porofereceracolhimento

provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive

crianças e adolescentes c,om deÍiciência, em situação de medida de proteção e em

situação de risco pessoal, social e de abandono, cujas famílias ou responsáveis

encontrem-sê temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e

proteção.

O serviço de acolhimento caracteriza-se como um serviço essencial, prêstando um

atendimento ININTERRUPTO E IMPRESCINDíVEL, sendo incorporado ao Decreto

no. 10.282, de 20 de março de 2O2O, da Presidência da República - Art. 3o. As

medidas previstas na Lei no 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o
funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o §1o-

São serviços públicos e atividades essenciais 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.

Diretrizes de Funicionamento:

{ Cancelamento temporário de todas as atvidades coletivas (grupos, reuniões,

comemorações, ofcinas, etc) com pessoas estranhas ao serviço;

/ Suspender as visitas aos acolhidos, incluindo visitas de familiares. As famílias

e os acolhidos devem ser informados do motivo de tal restrição, ede que a restrição

será temporária - apenas ênquanto durar a calamidade em saúde pública;

'/ Manter as famílias informadas sobre as medidas de prevenção e sua

importância para a prevenção de contaminação;

/ Suspender visitas à unidade de pessoas estranhas ao serviço (estudantes,

voluntários, pesquisadores, colaboradores eventuais, entre outros);

r' Yiabilizar e incentivar formas de contato com os familiares e amigos, por meio

da utlização de meios tecnológicos (chamadas telefônicas, mensagens de whatsapp,

mensagens de áudios, fotos, vídeos, etc);

,/ Em caso de necessidade inadiável de atendimento presencialou visitas

t1
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domiciliares das equipes, deverão ser respeitadas as seguintes as exigências de

utilização dos Equipamentos de Proteção lndividual (EPl's) - máscaras, luvas, álcool

em gel e distanciamento mínimo de í ,5 (um metro e meio) a 2,O(dois metros)

recomendado pelo Ministério da Saúde.

/ Acompanhamento educacional e a realizaçâo de oficinas presenciais com os

acolhidos deverá obdecer distanciamento minimo de 1 ,5 (um metro e meio) a
2,O(dois metros) recomendado pelo Ministério da Saúde.

4.8. Núcleo Sistema de lnÍormação Municipal de Emprego - SIME

O Sistema Municipal de Empregos (SIME) surgiu nacionalmente há mais de 15

(quinze) anos, iniciando suas atividades juntamente com o Sistema Nacional de

Empregos (SINE) para contribuir com a população na busca de emprego e auxiliar

as empresas na contratação de funcionários. O SIME em Laranjal do Jari faz parte

da Secretaria de Assistência Social. Como atividade principal o SIME oÍerece

atendimento e orientação ao trabalhador, com vistas a facilitar o acesso e a

reintegração ao mercado de trabalho.

Diretrizes de funcionamento:

/ Suspender temporariamente todos os atendimentos presenciais de qualquer

natureza;

r' Deixar todos os funcionários de sobreaviso, realizando as atividades

estritamente necessárias nas suas áreas de competência para andamento razoável

dos trabalhos em regime de teletrabalho.

4.9. Núcleo Mobilização Comunitária e Apoio aos Conselhos - MCAC

O Núcleo de Mobilização Comunitária e Apoio aos Conselhos - MCAC, é um dos

braços da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, responsável por

desenvolver ações junto às lideranças comunitárias de fortalecimento da teia de

conhecimento para o desenvolvimento das Organizaçôes Civis para competirem

seus interesses em igualdades de condições, fomentando o desenvolvimento

comunitário no Município.

Diretrizes de funcionamento:

r' Manter a Casa dos Conselhos aberta apenas para receber documentos;

/ Suspender temporariamente as atividades dos colegiados vinculados a

Secretaria Municipal de Assistência - SMAS. Reorganizando as ações desenvolvidas
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por este equipamento, visando o atendimento das demandas no campo da

Assistência Social relacionadas ao contexto da pandemia;

/ Realizar reuniões dos colegiados por vídeo conferência;

{ Deixar todos os servidores de sobreaviso, despachando em regime de

teletrabalho, atendimentos ou orientações por telefone e aplicativos de internet,

realizando as atividades estritamente necessárias para o andamento razoável dos

trabalhos;

4.í0. Gerêncía de Vigilancia Socioassistência! - GVS.
A Gerência de Vigilância Socioassistencial é uma área vinculada à Gestão do SUAS

que tem como responsabilidade precípua a produção, sistematização e análise de

informações territorializadas sobre as situações de risco e vulnerabilidade que

incidem sobre famílias e indivíduos, assim como, de informações relativas ao tipo,

volume e padrôes de qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial.

Constitui-se, portanto, como uma área essencialmente dedicada à gestão da

informação, mas fortemente comprometida com o efetivo apoio às atividades de

planejamento, gestão, supervisão e execução dos serviços e benefícios

socioassistenciais. Deve produzir e disseminar informações e conhecimentos que

contribuam para efetivação do caráter preventivo e proativo da política de

assistência social, assim como para a redução dos agravos. Para o desenvolvimento

das ações da Gerência, devem ser consideradas as seguintes providencias:

r' Manter o aberto Gerência de Vigilancia Socioassistêncial - GVS nos horários

das B:00h as '12:00h e das 14;00h as 18:00h:

/ Reduzir as atividades presenciais de qualquer natureza enquanto perdurarem

as medidas de isolamento social e restrição de circulação;

,/ Em caso de necessidade inadiável de atendimento presencial, deverar ser

respeitadas as seguintes exigências de utilização dos Equipamentos de Proteção

lndividual (EPl's) - máscaras, luvas, álcool em gel e distanciamento mínimo de í,5
(um metro e meio) a 2,0 (dois metros) recomendado pelo Ministério da Saúde.

5. Medidas de prevenção ê sêgurança para os profissionaasdo SUAS

As medidas de prevenção e segurança para os profissionais que atuam no Sistema

Único da Assistência Social - SUAS em Laranjal do Jari obedecerão às normativas

nacionais, estaduais e do município que são embasadas pelo Ministério da Saúde

que, para evitar a proliferação do vírus, recomenda:
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. Lavar bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão,

e, de preÍerência, utilizar toalhas de papel parasecáJas;

. Além do sabão, outro produto indicado para higienizar as mãos é o álcool gel,

que também sêrve para limpar objetos como telefones, teclados, cadeiras,

maçanetas, etc;

. Para a limpeza doméstica recomenda-se a utilização dos produtos usuais,

dando preferência para o uso da água sanitária (em uma solução de uma parte de

água sanitária para I partes de água) para desinfetar superfícies;
. Utilizar lenço descartável para higiene nasal é outra medida de prevenção

importante. Deve-se cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar

ou tossir e jogá-lo no lixo. Também é necessário evitar tocar olhos, nariz e boca sem

que as mãos estejamlimpas;

. Para a higienização das louças e roupas, recomenda- se a utilização de

detergentes próprios para cada um dos casos. Destacando que é importante separar

roupas e roupas de cama de pêssoas infectadas para que seja feita a higienização

àparte.

Diante das recomendações gerais aos gestores e trabalhadores da política de

Assistência Social em âmbito municipal e considerando a relevância da atuação

desses profissionais no contexto de pandemia, deve-se garantir todo suporte

necessário a realização das atividades prestadas para oferta dos serviços,

programas, projetos e benefícios oferecidos nos equipamentos socioassistenciais

vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social. Tal atuação 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. A portaria No 54, de 01 de Abril de 2020, ressalta:

. As equipes da Assistência Social precisam ter à sua disposição os

Equipamentos de Proteção lndividual - EPI's necessários ao desempenho de suas

funções e devem receber as orientações necessárias quanto ao uso destes

equipamentos - especialmente quando desempenharem atividades que requeiram

contato direto com o público ou cuidado de pessoas em situação de dependência.

Para tanto, recomenda-se ao gêstor local da Assistência Social que articule junto à

gestão localdo SUS a possibilidade de capacitação e orientações. Destaca-se que

devem ser consideradas as orientações sobre EPI do Ministério da Saúde explícitas
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no Anexo ll deste documento;

. 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 parahigienização;

. Sempre que possível, o atendimento deve ser realizado em áreas com

boaventilação;

. Considerando que o uso dos Equipamentos de Proteção lndividual (EPl),

como máscaras, luvas, álcool gel e similares são bêns de consumo imprescindíveis

para o trabalho social nêsse momento, considera-se mantida a relaçâo direta dos

serviços adquiridos com a "Íinalidade" 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 Íederal do próprio serviço, nos moldes

do Art. 20 da Portaria MDS no 11312015;

. É de responsabilidade do gestor da Assistência Social o fornecimento de

adequadas condiçôes - equipamentos necessários, condiçôes dos espaços,

comunicação à distância e transporte para deslocamentos seguros das equipes,

visando à realização das atividades de trabalho - a fim de que os trabalhadores

permaneçam executando os serviços e as atividades essenciais comsegurança.
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6. coNSTDERAÇÕesrrrns

Este plano municipal de contingência da política de Assistência Social de

Laranjal do Jari deve servir de base para que os diversos equipamentos da

Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) possam garantir direitos dos

usuários sem que haja risco de biossegurança para todos os envolvidos neste

processo. É importante ressaltar que a saúde de usuários, trabalhadores e gestores

deve ser prioridade neste momento de pandemia de forma a que esta política

pública possa ter seus recursos humanos preservados de sequelas de saúde

oriundas do processo de trabalho.

É fundamental destacar a importância da política de Assistência Social para

mitigar 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).

Nesse contexto é imprescindível a integração da assistência social com todas as

políticas intersetoriais, em especial o Sistema Único de Saúde (SUS) na garantia.

Depois de elaborado, este plano será apresentado ao colegiado do Conselho

Municipal de Assistência Social (CMAS) de Laranjal do Jari, encaminhado ao

Ministério Público, a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e

Direitos Humanos - SPS, a Câmara Municipal de Vereadores, Prefeitura e

amplamente publicizado para todos os munícipes.
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BRASIL, Governo Federal do. Decreto No 10.282, de 20 de março de 2020 -
Regulamenta a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2O2O, para deÍinir os serviços
públicos e as atividades essenciais. Brasília: Presidência da República,2020.

Lei no 13.979, de 06 de fevereiro de 2O2O, dispôe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
intemacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019. Diário
Oficial da União: seção í, Brasília, 7 Íev.2O2O.

. Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS): Lei No 8.742, de 7 de dezembro de
1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras
providências, e legislação correlata. Brasília: Câmara dos Deputados, 2013.

. Norma Operacional Básica de Recursos Humanos - NOB- RH/SUAS. Brasília:
MDS,2010.

. Política Nacional da Assistência Social - PNAS. Brasília: MDS, 2004. CNAS,
Conselho Nacional de Assistência Social. Resolução CNAS No33, de í2 de
dezembro de 2O12 - Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência
Social - NOB/SUAS. Brasília, 2012.

. Portaria no 330, de 18 de Março de 2O20 - 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 lmportância
lnternacional deconente do Coronavírus (COVID-1 9).

. 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 20O4, e do Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal, regulamentado pelo Decreto no 6.í35, de 26 de junho de 2007, em
decorrência da Emergência em Saúde Pública de lmportância Nacional

. Portaria do Ministério da Cidadania No 337, de 24 de março de 2020 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.

. Portaria do Ministério da Cidadania No 54 de 1o de Abril de 2020 que dispõe acerca
de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
intemacional decorrente docoronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social.

. Portaria Conjunta no 1 de 2 de Abril de 2020 - Ministério da Cidadania, que dispõe
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7.

. 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
lnÍecçâo Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).
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acerca da utilização de recursos do CoÍinanciamento Federal no atendimento às
demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social.

. Portaria No 58, de 15 de Abril de 2O2O - Ministério da Cidadania, que aprova a Nota
Técnica no 2O12O20, que traz orientaçôes 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
Unico de Assistência Social (SUAS);

. Portaria N' 369, de 29 de Abril de 2020 - Dispõe acerca do atendimento do
Cadastro Unico para Programas Sociais do Govemo Federal - Cadastro Único,
disposto pelo Decreto no 6.1 35, de 26 de junho de 2OO7 , no Distrito Federal e nos
Municipios que estejam em estado de calamidade pública ou em situação de
emergências reconhecidos pelos governos Estadual, Municipal, do Distrito Federal
ou Federal, inclusive a emergência de Saúde Pública de lmportância lnternacional
declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da lnfecção Humana pelo novo Coronavirus (COVID-19).

. Portaria No 378, de 7 de Maio de 2020 - Dispõe sobre repasse de recurso
extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para
incremento temporário na execução de ações socioassistênciais dos Estados,
Distrito Federal e Municipios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de
lmportância lnternacional decorrente do coronavirus, COVID 1 9.

AMAPA. Governo do Estado do. Portaria no 369 de 29 de Abrill de 2O2O, do Governo
Estado do Amapá que dispõe acerca do atendimento do Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal.

AMAPÁ. Governo do Estado do. Portaria n' 378 de 7 de Maio de 2020, do Govemo
do Estado do Amapá, dispoem sobre repasse de recurso extraordinario do
financiamento do Sistema Único de Assistencias Social para incremento temporário
na execuçáo de ações socioassistênciais.

Decreto n" 1375 de 17 de Março de 2O2O do Governo do Estado do Amapá que
decretou situação anormal caracterizada como Situação de Emergência em todo
território do Estado do Amapá.

Decreto n' 1 376 de 17 de Março de 2O2O do Governo do Estado do Amapá que
lnstitui no âmbito do Estado do Amapá o Centro de Operaçóes de Emergências em
Saúde Pública (COESP).

Decreto n' 1377 de 17 de Março de 2O20 do Governo do Estado do Amapá que
Dispôe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus
(covrD-19).

Decreto no 14í 3 de 19 de Março dê 2020 do Governo do Estado do Amapá, declara
estado de calamidade pública, para os fns do art.65 da Lei Complementar no 101 , de
4 de maio de 2000,em razão da grave crise de saúde pública decorrente da
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pandemia da COVID-19.

Decreto no 1414 de 19 de Março de 2020 do Governo do Estado do Amapá, Dispõe
sobre medidas de restrição de aglomeração de pessoas com a fnalidade de reduzir
os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19),

Decreto n" 1415 de 22 de Março dê 2020 do Governo do Estado do Amapá - Altera o
Decreto Estadual n" 1 .414 de í 9 março de 2020, que dispõe sobre restrições de
funcionamento para o fim de combater a disseminação do novo Coronavírus Covid
19.

Decreto no 1497 de 03 de Abril de 2O2O do Governo do Estado do Amapá, Dispõe
sobre novas medidas de restrição de aglomeração de pessoas com a fnalidade de
reduzir os riscos de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19).

Decreto no '1519 de 09 de Abril de 202O do Governo do Estado do Amapá, lnstitui o
benefício eventual de caráter emergencial "Água: conta paga" destinado ao custeio
da Tarifa Social de água e saneamento em favor das famílias vulneráveis em estado
de pobreza ou extrema pobreza pertencentes ao CadÚnico.

Decreto no 1534 de 16 de Abril de 2O20 do Governo do Estado do Amapá, Altera o
Decreto Estadual n" 1.377 de 17 de março de 2O2O, em Íazão da continuidade ao
combate do Covid-19.

Decreto no 1538 de 18 de Abril de 2O20 do Governo do Estado do Amapá, decreta
estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Amapá afetado pelo
Desastre Natural - Biológico - Epidemia - Doença infecciosa viral, causada pelo
novo Coronavírus Covid-1 9.

Decreto no í616 de 03 de Maio de 2020 do Governo do Estado do Amapá, altera o
Decreto Estadual n" 1.497, de 03 de abril de 2020, alterado pelo Decreto Estadual no
't.539, de 1B de abril de 2O2O, em razâo da continuidade ao combate do Covid-19.
Decreto no 1725 de 15 de Maio de 2020 do Governo do Estado do Amapá,
Determina a requisição administrativa de bens, em razão da necessidade de
enfrentamento da emergência de saúde pública.

Decreto no 1726 de 15 de Maio de 202O do Governo do Estado do Amapá, Dispõe
sobre a intensiÍicaçáo das medidas de restrição à locomoção ou circulaçâo de
pessoas, com adoção de normas de isolamento social rígido (lockdown).

Decreto no 1728 de "16 de Maio de 2O2O do Governo do Estado do Amapá, tornar
sem efeito o Decreto no 1725, de 15 de maio de 2020, publicado no Diário Oficial do
Estado do Amapá no 7168, de 15 de maio de2O2O.

Decreto no 1790 de 30 de Maio de 2O2O do Governo do Estado do Amapá, Altera o
Decreto n" 1 .377 , de 17 março de 2020, alterado pelos Decretos no 1.495, de 02 de
abril de 2020;1.534, de 17 de abril de 2020 e 1614, de 0í de maio de 2020, em
íazâo da continuidade ao combate do Covid-í9.
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Decreto no 1809 de 2 de Junho de 2O2O do Governo do Estado do Amapá, Altera o
Decreto no 1 .497 , de 03 de abril de 2020, alterado pelos Decretos nos 1 .539, de 18
de abril de 2O2O: 1 .6í 6, de 03 de maio de 2O20; 1.726, de 15 de maio de 2020 e
1 .782, de 28 de maio de 2O2O, prorrogando os seus efeitos e dando continuidade ao
combate à disseminação do novo Coronavírus-Covid-19.

Decreto GAB/PMLJ No 092 de 19 de Março de 2020 da prefeitura de Laranjal do
Jari/AP, dispôe sobre medidas temporárias de carater preventivo e de resposta ao
alerta epidemiologico de contágio pelo COVID - 19.

Decreto GAB/PMLJ No 116 de 06 de Abril de 2O2O da prefeitura de Laranjal do
Jari/AP, dispôe sobre a pronogação doprazo estabelecido no Decreto No 092/2020 -
GAB/PMLJ e dá outras providências.

Decreto GAB/PMLJ No 091 de 18 de Março de 2O20 da prefeitura de Laranjal do
Jari/AP, dispôe sobre a criação do Comitê Municipal de Prevençaõ e Enfrentamento
ao Novo Coronavirus (COVID-19).

Decreto GAB/PMLJ No 096 de 26 de Março de 2O20 da prefeitura de Laranjal do
Jari/AP, declara Estado de Calamidade Pública em razáo da grave crise de
Pandemia de COVID-í9.

Decreto GAB/PMLJ No 1 17 de 06 de Abril de 202O da prefeitura de Laranjal do
Jari/AP, sstabelece medidas para a gestão e controle das despesas dos gastos
públicos de pessoal e de custeio no âmbito da Adminsitração Pública direta do
Muicipio.

Decreto GAB/PMLJ No 173 de 20 de Maio de 2O2O da prefeitura de Laranjal do
Jari/AP, dispóe sobre novas medidas acerca da intensifica$o das medidas de
restrição a locomoçâo ou circulação de pessoas, com adoção de normas de
isolamento social rígido (LOCKDOWN) em todo Municipio.

PODER EXECUTIVO. Lei Municipal No 805/2017 - GAB/PMLJ de 30 de maio de
20í7. Dispõe sobre a Reformulação da Estrutura Admisnitrativa e Financeira da
Secretaria Municipal de Assistência Social de Laranjal do Jari. Laranjal do Jari. Ap.
2017.

MINTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - SECTEIATiA

Nacional de Assistência Social. Orientaçôes Técnicas da Vigilância
Socioassistencial. S/D.
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Decreto GAB/PMLJ No 136 de 20 de Abril de 2O2O da prefeitura de Laranjal do
Jari/AP, dispõe sobre a adoção de medidas para redução de despesas no âmbito da
Admisntração Direta e lndireta do Municipio de Laranjal do Jari.
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ANEXO t: RESOLUÇÃO N.014 DE ,t0 DE JUNHO DÉ.2020 - CMAS

M.,*'q %ffij
Et do do Am.É

Umkiplodr t r.nhl doJ.d
Coll.clho t'lrrúdÉ dG lrsirtáEi. sodrl.l, l,.nnJal do r.í
l,.l lrortdp., nt 09:r/96 - GAryPilrj. 20 d. ,aoy{rnà.o & rOS,

REsouJçÁo N." oía DE í0 DE JUllHo DE 202ocuAs.

Dbpõo soüí€ ÂPROVAçÁO do Plâno de
Contltlgônca. d. Pollücá do A33biáncia
Soclal da SocÍetaÍia dô A3tlriânclt
soci.l Pat o ex.ÍcÍclo do 20ãl
daconrílt3 do novo coronr ún,3'
vbendo o de!ônvolvlrne,úo de açôe
volttd,3 à pÍú,to9to social dot tj3uáÍioo
o doú t tb.lhadoíc do SUAS com vhta:
à PÍÊv€oçlo e o cotlt ol, de
di!úemlnrçro do ún e

O sênhor Gaôon Gomt' t ríltna, PÍêidonlâ do Caleêho Municjpal da AssÊtêrrjâ

seisl d. LaÍsnic do Ja.i-cltAglJ. Fa: §abeÍ qrr€ o Pl€oário do cora.lho munlclpÚl

& ÂrrbtarcL socill d. Larântsl do Jtíl.CtlAS, íE uso dê suas atÍihjiçô.3 s com

b8se na &{bêÍâçáo do Cdêghdo, sín R8uniáo friúrb Íeeüzâda no dla l0 d. iunho
dG 20:üt, com hícô à! 14:oO tlora6, cdrÍorÍllc hanccíits om 

^tâ 
n'08/:l020rCrfAS.

CoíaE írndo qua o Plsno dê CotdÍAênciã dâ PolÍti:â ê As6istanor Sdd de

SêcÍádia Uunilp€ú dc ÁsdrtêíEh Sodd-SMA§ paÍE o exêírícb dê 2o2o ê coÍ*.rrto

do sçõ€, é ur trmo co,Írnuo, íntsgrado, pêdlnanênE ê it{êídcpendGnte, quo

ünvolve a pÍ6\ÉÍrÉo tsmília3 â indivíduos, a mit!áçáo, â pÍepâr$o, a rasposE o

Íerperaçfo, c,lfguraíxb una gâs{âo iíltêgÍada em Fdcçáo socid coa€liv8.

Conaldorando qus o Plsro dc ContingÊda da SãôlrÍÉ Íúunicipal do ArsiíâíEill

SociekstlAs Íd €labaâdo para ceúÍb3 de ÍBco3 êspêdfico3, qu€ 6i om (HÍlírEnto

da dbsêflineÉo do coí!í!s vííus (COVID - 19) m muniÍpio ê taranial do JúíAP,

aindr que nâo !êF Fo83hêl (Hêrmina om sxdidão !ârs iÍrpado3. PaÍe teÍ o,

üabsh*§ê @m c.n&ios dê ,isc6 dô brma a pêírsâí em impâcloo pot€írnai o

ÉÍreFr Bpoctoo ê ÉsDocla: íarÍ8c noceasáÍb§, taíc&3 a Í€lpoísáJtíS-

CoÉU.rrúo qu6 cabg|á s Concâlho Muniipal ô Assistâxi8 Socialct AS (b
rruÍ*ípio d6 taranirl do JaríÁP apí€dr, aaÍpanhsr ê ltscdlzar a implêírstteçâo

Cr§^q!@úArGC.úL-ldr.lüa.üEt dj Ô lrri.a ôrJl
xÍlllÔL.3rrra-tÍtÊ-r'.l.lao5-CÉatlolE
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àâffi"
das a9õ.3. oô Íêsdtad6 à a F€aíâCo dc coírtss dos ÍsqrÍ3os ÍêCassadc pdo Fúndo

)faional d€ Àsistalncie Social-FttAs e munirpro.

RESOLVE:

AÍtl'- APROVAR p€los lGntroí€É coNaltEiÍos pí€s6írtês o poí unâÍÍmirado o Pbno
de Contingâocle d. Pol,üc. de A'3btàrcl. SocLl d. Secrst Ítt d.
Arcbtâncla Soclal paÉ o ereíclclo do 2020, decoÍrênte do novo @rona vÍrus,

yisando o desênyolvimeÍüo de açües voltedas à proleçáo social dos usttáÍbs e

dos trebalhadoÍes dc SUÂS, com vblas à píev€nçáo e o cont ol€ da

dbsêminâÉo do yÍrus.

AÍt ,. Esta ResduÉo enlrs cír vigú na dats de sua assinatura 6 pblicaÉo.

LsÍeni8l ô JaÍíAP, 10 dê junho de 2020

do
n' 308120íg/GÂUPMLJ

M.
Sob

(rsÀ ooa a(tlarr€t (-Ê.Ôo,a.t b.ld.^írlE ,.ddÔt rrl.lilorlt
E !.4.Ía.ld ., ,.ra - ..ÊL - lrdd ao rd -ct2: aa!'toql,

IlrlllttDIlútE

Erirdo do Arnapl
MünldDfo d. t|nnl.l do àíl

Col|3.0lo Mll,rklr.l d. A,3h&rd. sodd de rrr.n el do.LÍl
ltl ,!b|ú.rrJ lÉ Crrl96 - GAVPÍtlu, 20 ttr L6vüúío d.1!r$.
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