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NOTA TÉCNICA Nº 001/2020-SIMS 

 

ORIENTAÇÕES AS/AOS GESTORAS(ES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

MEDIDAS A SEREM TOMADAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO 

CORONAVÍRUS - COVID-19 

 

CONSIDERANDO a classificação da situação mundial do novo coronavírus 

(COVID-19) como pandemia; 

CONSIDERANDO o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.472/93, o qual dispõe que: 

para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas 

setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências 

sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais; 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Cidadania nº 337 de 24 de março de 

2020, a qual 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 da Assistência Social; 

CONSIDERANDO a Portaria da Secretaria Nacional de Assistência Social nº 54 de 

01 de abril de 2020, a qual aprova recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS, dos Estados, Municípios e do Distrito Federal 

com objetivo de garantir a continuidade de ofertas de serviços e atividades essenciais de 

Assistência Social, com medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários 

e profissionais do SUAS; 

CONSIDERANDO os Decretos do Governo Estadual, nº 1375 e nº 1376 de março de 

2020, que dispõe sobre as medidas de emergência de saúde pública, relativo a situação causada 

pela pandemia do vírus COVID-19 que poderá acometer em todo o Estado do Amapá a 

milhares de pessoas, principalmente as que se encontram em maior vulnerabilidade social. 

A Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS, vem orientar os 

gestores, trabalhadores, entidades e organizações da Assistência Social quanto ao 

funcionamento dos programas, projetos, serviços e benefícios da Assistência Social. 

 Recomenda às(aos) Gestoras(es) Municipais: 

1. A(o) Gestora(o) Municipal da Assistência Social deverá seguir as decisões tomadas 

pelo Prefeito(a) Municipal, de acordo com as determinações dos Decretos 

Governamentais e as orientações, decisões do Ministério da Saúde e Ministério da 

Cidadania; 
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2. Ofertar serviços, programas e benefícios àqueles que necessitarem, observando todas 

as orientações que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do 

SUAS; 

 

3. Determinar aos trabalhadores do SUAS que estão no grupo de risco (gestantes, 

lactantes, idosos e portadores de doenças crônicas) que realizem suas atividades Home 

office (teletrabalho), assegurando o isolamento social dos trabalhadores e garantindo 

que as ações e serviços tenham continuidade. Aos demais profissionais do SUAS 

utilizar escala de revezamento; 

 

4. Disponibilizar materiais de proteção aos profissionais que fazem atendimento ao 

público, tais como: máscaras, álcool gel, produtos para higienização das mãos e outros; 

 

5. Adotar medidas que garantam o atendimento individualizado nos Centros de 

Referência de Assistência Social - CRAS, Centros de Referência Especializada de 

Assistência Social - CREAS e no Centro Pop, assegurando a acolhida e a proteção 

social aos indivíduos e famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social, sobretudo as populações tradicionais, inclusive a população LGBT; 

 

6. Proceder a suspensão temporária das atividades em grupos dos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A suspensão é necessária para 

garantir que o vírus não se propague entre os beneficiários dos serviços e equipe 

técnica, diminuindo a possibilidade de contágio; 

 

7. Seguir as orientações do governo federal em relação ao Cadastro Único, trabalhar com 

agendamento remoto evitando aglomerações, diminuindo os riscos de contágio. 

Divulgar nos meios eletrônicos e mídias locais o que informa a Portaria nº 335/2020 

do Ministério da Cidadania, a qual trata que os serviços de atualização e revisão 

cadastral estão suspensos temporariamente por um prazo de 120 (cento e vinte) dias; 

 

8. Realizar acompanhamento remoto de usuários, “por meio de ligação telefônica ou 

aplicativos de mensagens como whatsApp, principalmente daqueles tidos como 

grupos de riscos, tais como: idosos, gestantes e lactantes, visando assegurar sua 

proteção”, conforme dispõe a Portaria 337/2020 do Ministério da Cidadania; 

 

9. Organizar a oferta dos serviços, programas e benefícios, priorizando os atendimentos 

individualizados graves ou urgentes, sobretudo as populações tradicionais, inclusive a 

população LGBT, montar estratégias locais que evitem filas e aglomerações de 

pessoas; 

 

10. Suspender de forma temporária atividades coletivas, reuniões, eventos, encontros, 

oficinas e outras, a fim de conter a propagação do novo coronavírus; 
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11. Divulgar em todos os prédios públicos da Assistência Social municipal e em meios de 

comunicação local, as medidas de higiene e os cuidados necessários para evitar a 

contaminação; 

 

12. Suspender visitas (familiares e outros) nos serviços de acolhimento, especialmente os 

de idosos, a fim de evitar a contaminação. É importante que os coordenadores e 

cuidadores dos serviços tomem todas as medidas de higiene necessárias para 

resguardar a saúde dos idosos. Nesse momento de isolamento, o trabalho psicossocial 

precisa ser realizado por equipes multiprofissionais a fim de fortalecer a autoestima; 

 

13. Acolher a população em situação de rua (nos municípios que tem essa demanda), 

considerando as complexidades das histórias de vida, disponibilizando locais para 

alimentação e higiene pessoal; 

 

14. Suspender temporariamente visitas domiciliares às gestantes e crianças de até 06 (seis) 

anos atendidas no programa Criança Feliz, considerando o risco de transmissão do 

novo corona vírus. Gestores e técnicos devem aguardar as orientações do Ministério 

da Cidadania para o retorno dessas atividades; 

 

15. Garantir suporte às pessoas com deficiência (PCD) que dependem de seus pais, 

responsáveis e cuidadores para realizar atos da vida diária. As famílias que tiverem 

casos suspeitos ou confirmados de coronavírus precisarão de atenção especial com 

estratégias para o atendimento e cuidado da PCD. 

Esperamos que com essas recomendações, gestoras(es) e trabalhadoras(es) municipais 

possam continuar a missão institucional do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, de 

afiançar a proteção social aos usuários nesse período tão difícil de restrição, garantindo a 

continuidade de programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais. 

A SIMS solicita que todos as/os gestoras(es) fiquem atentos as novas orientações e 

determinações da Prefeitura Municipal, do Ministério da Cidadania, do Ministério da Saúde 

e do Governo do Estado do Amapá, para que possamos sair dessa crise na saúde pública o 

mais rápido possível. 

Reafirmamos que não podemos parar com os serviços da Assistência Social, política 

pública essencial para o atendimento da população que se encontra em situação de 

vulnerabilidade social. 

Macapá, 14 de abril de 2020 

 

ALBA NIZE COLARES CALDAS 

Secretária de estado da Inclusão e Mobilização Social 

Decreto nº 0333/2019 


