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“As histórias que as pessoas contam tem um jeito de

cuidar delas. Se as histórias vêm até você, você

cuida delas. E aprende a oferecê-las quando forem

necessárias. Às vezes uma pessoa precisa de

histórias mais do que de comida para continuar viva.

E é por isso que colocamos essas histórias nas

memórias dos outros. É assim que as pessoas

cuidam umas das outras.” (Barry Lopez).
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APRESENTAÇÃO

É  com  muito  respeito  e  carinho  aos  trabalhadores(as)  do  Suas  que  a

“Comissão de elaboração do Plano de Contingência do Suas de Caxias do Sul”

apresenta este documento. Designada pela portaria FAS n°6.923, a comissão iniciou

seus trabalhos em 03 de junho de 2020.

Este documento materializa a primeira etapa do Plano de Contingência do

Suas  de  Caxias  do  Sul,  que  compreende  os  serviços  da  rede  socioassistencial

estatal.  Na  sequência,  haverá  uma  segunda  etapa,  destinada  à  rede

socioassistencial parceira.

Infelizmente, estamos em uma pandemia. Configurada como emergência em

saúde  pública  de importância  internacional  (Espin),  a  pandemia  de Covid-19 dá

sinais  de  que  irá  se  prolongar  por  tempo  indefinido.  Isso  é  corroborado  pela

inexistência de tratamentos comprovadamente eficazes e de profilaxia  específica

através de imunização. Além dos danos à saúde pública, a pandemia traz impactos

em nível econômico e social. 

Em um país desigual como o Brasil, tais impactos tendem a ser ainda mais

danosos às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social. Nesse

contexto, torna-se fundamental refletir sobre o papel do Estado enquanto garantidor

da  proteção  social  através  de  políticas  públicas  essenciais,  como  a  saúde  e  a

assistência social, dentre outras2. 

A  partir  desses  dois  elementos:  1)  a  tendência  de  que  a  pandemia  se

prolongue e 2) a caracterização da assistência social enquanto política essencial,

torna-se imperativo propor estratégias para o trabalho social com famílias (TSF) no

âmbito do Suas no período em que durar a pandemia.

Tal  trabalho  deve  ser  executado  de  modo  seguro  tanto  para  os  (as)

trabalhadores(as)  quanto  para  os  (as)  usuários  (as).  Este  é  o  objetivo  geral  do

presente plano de contingência: “propor estratégias para garantir a continuidade da

oferta dos serviços do Suas e propor diretrizes para o TSF, na vigência estado de

2 O Decreto n° 10.282, de 20 de março de 2020, regulamenta a lei 13.979, de 06 de fevereiro de
2020, definindo os serviços públicos e atividades essenciais. Conforme o  art. 3°, § 1º, inciso II do
decreto, “a assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade” está entre os
serviços públicos essenciais. 
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emergência  em  função  da  pandemia  de  Covid-19,  garantindo  a  segurança  de

trabalhadores(as) e usuários (as)”.

Para dar conta deste objetivo, a comissão buscou subsídios em documentos

semelhantes de outros estados e municípios, portarias governamentais, normativas

e orientações técnicas. Buscou, também, a contribuição dos(as) trabalhadores(as)

da  FAS,  através  de  reuniões  virtuais  realizadas  via  plataforma  Zoom Meetings.

Essas  contribuições  foram  sistematizadas  na  forma  de  uma  pesquisa  ou

levantamento exploratório (Anexo II), e serviram como subsídios fundamentais para

que o presente plano esteja adequado à realidade do cotidiano do TSF no Suas.

Além disso, a pesquisa possibilitou mapear os recursos necessários para viabilizar

novas formas de atendimento e acompanhamento familiar.

As reuniões junto às equipes investigaram três dimensões, que correspondem

aos  objetivos  específicos  deste  plano  de  contingências:  a  primeira  envolve  a

segurança dos(as) trabalhadores(as) e da população atendida. Aqui foram coletadas

informações  e  sugestões  sobre  equipamentos  de  proteção  individual  (EPI),

equipamentos de proteção coletiva (EPC), reorganização dos espaços e das escalas

das equipes, de modo a evitar aglomeração dos(as) trabalhadores(as) e reorganizar

as ofertas de atenção aos usuários(as). Também foram mapeadas as fragilidades,

possibilidades e percepções de risco.

A segunda dimensão, relacionada ao segundo objetivo específico, tem a ver

com  a  continuidade  dos  serviços  precípuos  das  unidades  do  Suas  durante  a

pandemia, atividades continuadas destinadas às famílias e indivíduos em situação

de vulnerabilidade e risco social.  Essas ações não podem parar,  já  que são as

principais ofertas do Suas. Aqui a comissão coletou sugestões de estratégias de

reorganização  da  oferta,  de  modo  presencial  ou  em  teleatendimento.  Para  tal,

buscou  realizar  o  mapeamento  de  necessidades  de  aquisição  de  equipamentos

eletrônicos,  uso de plataformas de atendimento  digital  e  oferta  de  redes sociais

institucionais por parte das unidades, serviços e programas do Suas. Foi mapeado,

ainda,  o  acesso  a  equipamentos  eletrônicos  e  redes  sociais  por  parte  dos(as)

usuários(as)  do  Suas,  de  modo  a  avaliar  a  efetividade  das  estratégias  de

atendimento e acompanhamento remoto.

A  terceira  dimensão,  relacionada  ao  terceiro  objetivo,  tem  a  ver  com  a

contingência  em  si:  a  pandemia  representa  um  evento  que,  embora  possa  ser
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mitigado a depender das medidas adotadas, não pode ser simplesmente suprimido.

Assim, é fundamental reduzir os danos. 

Em  decorrência  dessa  contingência,  muitas  pessoas  que  nunca  tiveram

necessidade de serviços e benefícios de assistência social (ou que há muito tempo

não  tinham)  estão  em  situação  de  vulnerabilidade  social  temporária.  Nesta

dimensão, pesquisaram-se as estratégias adotadas para oferta de atenção a essas

pessoas e famílias, contribuindo na segurança de sobrevivência e na identificação

de outras necessidades que derivam diretamente e indiretamente da contingência.

Para  tal,  a  comissão  coletou  informações  sobre  como  essa  demanda  tem  se

apresentado, modos de operacionalizar essas ofertas, parcerias com as quais os

serviços  podem  contar  em  seus  territórios  (rede  referenciada,  equipamentos

comunitários, etc) e em nível intersetorial (defesa civil, segurança alimentar).

Conforme o “Caderno de orientações atuação socioassistencial em contextos

de emergência e calamidade pública”, elaborado pela Subsecretaria de Assistência

Social (Subas) do estado de Minas Gerais (MG, 2020), situações de emergência e

calamidade  pública  exigem  a  garantia  de  proteção  socioassistencial  às  famílias

atingidas direta ou indiretamente pela contingência sem comprometer, contudo, a

continuidade da oferta de atendimento e acompanhamento às famílias e indivíduos

que já se encontravam vinculados aos serviços do Suas.

O mesmo é corroborado pelo documento “Orientação técnica para elaboração

do plano de contingência”, produzido pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e

Desenvolvimento Social (Sjdhds) do estado da Bahia, quando diz que 

[...] o órgão gestor municipal deve programar um conjunto de ações para
garantir  o  atendimento  às  pessoas  e  famílias  atingidas  e  coordenar  as
ações de proteção socioassistencial assim como garantir a continuidade do
atendimento às pessoas e famílias que já  vinham sendo acompanhadas
pelos serviços no município (BAHIA, 2020, p. 09).

Conforme o  mesmo documento,  a  pandemia  de  Covid-19  coloca  grandes

desafios para as equipes assistenciais 

Tais ocorrências atingem de forma mais drástica os indivíduos e famílias em
situação vulnerabilidade e risco social, pois as condições de renda, moradia,
saneamento básico, educação, saúde, entre outras são agravadas diante de
situações  de  emergência  e  calamidade  e,  consequentemente,  impactam
diretamente na capacidade dessas famílias na reorganização e reconstrução
de seus projetos de vida (BAHIA, 2020, p. 18).
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Cabe  destacar,  também,  que  a  atuação  em  contextos  de  emergência  e

calamidade pública envolve o compartilhamento de responsabilidades entre as três

esferas  do  poder  público  (município,  estado  e  União)  e  a  articulação  entre  as

diversas políticas públicas com a sociedade civil. 

Sobre as responsabilidades dos municípios, a quem cabe a primeira resposta,

é sabido que, quando a capacidade local não é suficiente, deve ser solicitado apoio

complementar  ao  governo  estadual.  Além  disso,  os  municípios  podem,  ainda,

individualmente  ou  por  meio  do  estado,  solicitar  o  reconhecimento  federal  de

situação de emergência (SE) ou do estado de calamidade pública (ECP) e garantir a

continuidade ou restabelecimento de serviços essenciais. 

No  âmbito  do  Suas,  cabe  aos  municípios  avaliar  a  necessidade  de

suplementar  equipes,  viabilizar  acolhimento  imediato  em alojamentos  provisórios

quando  for  o  caso  e  promover  acesso  à  rede  socioassistencial  e  a  benefícios

eventuais e provisões materiais (MG, 2020). A realização de ações assistenciais em

caráter de emergência por parte dos municípios está prevista no inciso IV artigo 15,

Lei Orgânica da Assistência Social (Loas, 1993). 

Durante situações de emergência, os municípios devem atuar em parceria

com  órgãos  de  defesa  de  direitos  e  promover  articulação  intersetorial  entre  as

diversas políticas públicas,  bem como com conselhos de políticas e de direitos. Isso

é realizado através de instâncias intersetoriais de resposta emergencial, como é o

caso dos gabinetes de crise. Ao longo das ações interinstitucionais e intersetoriais, é

imprescindível a clareza de papéis dos diferentes atores para que o atendimento

seja integral e não haja sobreposição de ações ou desorganização das respostas à

emergência ou calamidade. Diante disso 

a articulação com as demais políticas públicas tem o objetivo de garantir a
atuação  dentro  dos  limites  previstos  para  cada  uma  delas  tendo  como
resultado significativo a  qualidade  de vida  das famílias  não somente  nos
períodos de colapsos sociais como este atual. Desse modo, determinadas
ações  que  extrapolam  a  atuação  da  assistência  social  deverão  ter  as
respostas na atuação de outras políticas, sobretudo na Saúde e Educação.
(BAHIA, 2020, p. 18)

As  medidas  que  devem  ser  adotadas  em  contextos  de  emergência  e

calamidade  envolvem  o  planejamento  da  atuação  socioassistencial  de  resposta

imediata aos que estão em vulnerabilidade temporária diretamente relacionada à

contingência,  a  garantia  de  continuidade  das  ofertas  precípuas  do  Suas  e  o

acompanhamento na pós-emergência (desengajamento e monitoramento).
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“Nessas situações,  o SUAS,  como política  pública que se faz através da
oferta de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, tem
papel  fundamental  e  atribuições  específicas,  devendo  atuar  de  forma  a
garantir  as  provisões  e  seguranças  afiançadas  pelo  Sistema,  para  não
incorrer no risco de proceder de forma assistencialista ou pontual (MG, 2020,
p. 82). 

Ao longo do processo,  é  fundamental  consolidar  a  cultura  do registro,  de

modo a dar transparência às ações desenvolvidas e mapear as novas necessidades

surgidas. Além do papel do poder público, a atuação de outros atores da sociedade

civil,  quando  organizada  e  coordenada  pelo  poder  público,  tende  a  ser  muito

importante no complemento às ações estatais.

Ressalta-se,  ainda,  que  a  pandemia  é  dinâmica:  a  realidade  pode mudar

rapidamente, exigindo gerenciamento e adequação das respostas. Assim, o plano

de contingência  é  um instrumento  flexível  e  mutável  que poderá  ser  revisto  em

qualquer tempo durante a situação de emergência. A vigência do presente plano é a

mesma do decreto  municipal  correspondente  e  o  seu orçamento  é  realizado de

acordo com recursos provenientes da união, estado e município.

Dito isto, resta à comissão agradecer a confiança depositada pela gestão da

FAS e a participação dos(as)  trabalhadores(as)  nas reuniões virtuais  que deram

materialidade à pesquisa que subsidia este documento. Por mais que tais reuniões

tiveram duração limitada e a necessidade de celeridade na elaboração do plano não

possibilitou ainda mais aprofundamento, elas contribuíram com algo fundamental: as

experiências, angústias e dificuldades vivenciadas na ponta e as sugestões dos(as)

profissionais diretamente envolvidos(as) no atendimento socioassistencial. O desejo

sincero desta comissão é contribuir para a segurança dos(as) trabalhadores(as) e

usuários(as) e a garantia do atendimento e do acompanhamento para aqueles (as)

que necessitam da assistência social.

Comissão de elaboração do Plano de Contingência do Suas de Caxias do Sul.
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GLOSSÁRIO

Abrigo temporário ou provisório

Instalações fixas e adaptadas para fornecer abrigo por período determinado.

Contingência:  situação de incerteza quanto a um determinado evento, fenômeno

ou  acidente,  que  pode  se  concretizar  ou  não,  durante  um  período  de  tempo

determinado (Castro, 1999 p.3).

Coronavírus:  nome geralmente  utilizado  para  o  vírus  Sars-Cov-2,  que  causa  a

doença Covid-19. Tecnicamente, coronavírus é uma família da vários vírus, da qual

o Sars-Cov-2 faz parte.

Covid-19:  Doença  causada  pelo  vírus  Sars-Cov-2.  É  a  sigla  para  “Coronavírus

desease 2019” (2019 faz referência ao ano do surgimento da doença). 

Desastre:  Resultado  de  eventos  adversos,  naturais,  tecnológicos  ou  de  origem

antrópica,  sobre  um  cenário  vulnerável  exposto  à  ameaça,  causando  danos

humanos, materiais ou ambientais e prejuízos econômicos e sociais.

Epidemia: ocorrência simultânea de surtos de uma doença em várias regiões.

Estado  de  Calamidade  Pública:  Situação  anormal  decretada  em  razão  de

acontecimento que exceda a capacidade de resposta do município ou do estado

atingido, requerendo auxílio direto e imediato do estado ou da União para as ações

de resposta e de recuperação, conforme previsão da lei federal nº 12.608, 10 de

abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Pnpdec).

Governança  Interfederativa:  Compartilhamento  de  responsabilidades  e  ações

entre entes da Federação em termos de organização, planejamento e execução de

funções públicas de interesse comum em consonância com a lei federal nº 13. 089,

de 12 de janeiro de 2015, que instituiu o Estatuto da Metrópole. 
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Grupo vulnerável:  Grupo de indivíduos de uma população,  como pessoas com

deficiência, crianças, gestantes e nutrizes, pessoas idosas, pessoas com mobilidade

reduzida, habitantes de áreas de risco e outros que apresentam precondições para

terem intensificados os danos em caso de desastre.

Impacto: Efeito do desastre em sistemas naturais e humanos. Os impactos podem

ser  sociais  (perdas  de  vidas,  de  emprego,  de  renda),  ambientais  (desastres

ecológicos),  e/ou  econômicos  (custos  decorrentes  da  reconstrução  de

infraestruturas e residências, paralisação de atividades econômicas).

Pandemia: epidemia que ganha proporções mundiais. 

Percepção de risco (ou percepção social  do risco):  Valoração ou apreciação

subjetiva de pessoas ou grupos, construída a partir das próprias experiências, meios

de subsistência, status, cultura e história, sobre o que é o risco e o que representa.

Perda: Privação ao acesso de algo que possuía ou a serviços essenciais, conforme

previsão da instrução normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2016, do Ministério da

Integração Nacional, que estabelece procedimentos e critérios para a decretação de

situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos municípios, estados

e DF e para o reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas

pelos entes federativos e dá outras providências.

Plano de Ação Emergencial: Documento elaborado pela gestão municipal (ou pela

instância criada para resposta emergencial), prevendo as ações que deverão ser

executadas a partir de uma situação de emergência ou calamidade pública. 

Plano de Contingência: Documento que registra o planejamento elaborado a partir

da  percepção  do  risco  de  determinado  tipo  de  desastre  e  estabelece  os

procedimentos e responsabilidades. 

Situação de Emergência: Situação anormal, decretada pelo município ou o estado,

em razão de desastre,  que não excede sua capacidade de resposta,  mas pode
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requerer auxílio complementar do estado ou União para as ações de resposta e de

recuperação.

SARS-COV-2: Nome do vírus causador da doença Covid-19.

Teletrabalho ou trabalho remoto: prestação de serviços preponderantemente fora

das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e

de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo3.

Teleatendimento: atendimento prestado à distância, em que a comunicação entre o

profissional e o usuário ocorre através de voz, imagem e/ou mensagem eletrônica,

com a utilização simultânea de equipamentos telefônicos ou informatizados de áudio

e  vídeo.  Pode  ser  realizado  pelo  trabalhador  do  Suas  no  posto  de  trabalho  ou

quando este estiver em teletrabalho, desde que disponibilizado equipamento4.

Voluntário:  Pessoa  que,  sem  vínculo  institucional,  colabora  espontaneamente,

executando tarefas específicas em situações de emergência. Deve ser selecionada

em função de sua capacidade física e mental e de conhecimentos específicos. Em

seguida, deve ser treinada e habilitada por autoridade competente.

3Conforme  art. 75-D do  Decreto lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), incluído pela lei nº 13.467, de 2017.
4 Definição elaborada pela comissão de elaboração do Plano de Contingência do Suas de Caxias do
Sul, com base na Portaria nº 9/2007 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que aprovou o Anexo II
da Norma Regulamentadora NR17. A norma estabelece os parâmetros mínimos para o trabalho em
atividades de teleatendimento.  No entanto,  como se refere especificamente ao telemarketing e a
definição se sobrepõe à de teletrabalho, presente no art. 75-B da CLT, foi necessária a adaptação
para a realidade do Suas, em que é possível o teleatendimento tanto em regime de teletrabalho
quanto em regime presencial.
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1. MARCO SITUACIONAL

1.1 Sobre a Política de Assistência Social em Caxias do Sul

A política de assistência social é um dos direitos sociais previstos no artigo

6º5 da Constituição da República Federativa do Brasil (CF/1988), e integra o tripé da

seguridade brasileira, conjuntamente com as políticas de saúde e previdência social,

conforme previsão do artigo 194 da CF/1988. Também, a política de assistência

social está prevista nos artigos 203 e 204 da constituição.

Os  artigos  constitucionais  da  área  da  assistência  social  foram

regulamentados pela lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de

Assistência Social (Loas), que dispôs sobre a organização da política de assistência

social no Brasil. No ano de 2011, a Loas foi atualizada por meio da lei nº 12.435, de

06 de julho, que instituiu legalmente o Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Relevante  registrar  que,  no  artigo  6º  da  CF/1988,  a  assistência  social  foi

descrita como “...assistência aos desamparados ...”, mas, com o advento da Loas,

termos como este ou como “pessoas ou famílias carentes” foram substituídos por

“pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade social”, conforme referenciado

na nota ao inciso II  do artigo 2º da Loas Anotada6 (MDS, 2009 p. 7).  A palavra

“carentes”,  expressa no inciso II  do artigo em comento,  encontra-se em desuso,

tendo a administração pública substituído este termo nos documentos relacionados

à política de assistência social e no tratamento dos(as) usuários(as) pela expressão

“em situação de vulnerabilidade e risco social”.

1.2 Sobre a Política Pública de Assistência Social e o Suas em Caxias do Sul

A Fundação de Assistência Social (FAS) foi criada por meio da lei municipal

nº  4.419,  de  04  de  janeiro  de  1996,  na  qualidade  de  instituição  de  caráter

fundacional, integrante da administração indireta do Poder Executivo Municipal, com

5 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
6 Nota ao inciso II do artigo 2º da Loas Anotada: A palavra “carentes”, expressa no inciso II do artigo
em comento, encontra-se em desuso, tendo a Administração Pública empregado, na prática e nos
documentos  relacionados  à  política  de  assistência  social,  a  expressão  “em  situação  de
vulnerabilidade e risco social”, em substituição àquela.  
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personalidade jurídica de direito público interno, com a finalidade de: “[...] planejar,

coordenar  e  executar  as  políticas  e  programas  municipais  de  assistência  social

proteção à infância e juventude”. A criação da FAS foi uma mudança de perspectiva

e de realinhamento do município de Caxias do Sul às novas diretrizes para a política

de assistência social, uma política de proteção social não contributiva nascida com o

advento da CF/1988 e da Loas em 1993. 

Desde sua criação, a FAS é a instituição gestora das políticas públicas de

assistência social no município de Caxias do Sul. Em 15 de dezembro de 2010, a lei

nº 7.247 atualizou as previsões constantes na lei de criação da FAS aos parâmetros

do Suas.  Relevante  destacar  que,  até  então,  as  ações de assistência  social  do

município eram realizadas pela Secretaria Municipal de Habitação e Ação Social e

pela Comissão Municipal de Amparo à Infância (Comai)7. Em 29 de junho de 2020, a

FAS também aprovou seu regimento  interno aos moldes do Suas,  por  meio  do

decreto nº 21.040, nos termos da lei de criação da FAS nº 4.419/1996, de 04 de

janeiro de 1996, e da lei complementar nº 462, de 27 de junho de 2014, que define o

sistema de cargos, funções gratificadas e planos de pagamento da fundação.

1.3 Sobre o Plano de Contingência do Sistema Único de Assistência Social de

Caxias do Sul

O Plano de Contingência do Sistema Único de Assistência Social (Suas) de

Caxias do Sul, que ora apresentamos, foi elaborado  pela “Comissão de elaboração

do Plano de Contingência do Sistema Único de Assistência Social (Suas) de Caxias

do Sul”, insituída pela o ordem de serviço FAS nº 17/2020 e pela portaria FAS nº

6.923/2020  e  tem  como  objetivo  principal  planejar  a  atuação  da  fundação  na

situação de emergência em saúde pública da Covid-19.

A declaração de emergência em saúde pública de importância internacional

(Espin)  pela  Organização  Mundial  de  Saúde  Pública  (OMS)  ocorreu  em  30  de

janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-

19). Em 20 de março de 2020, a OMS reconheceu a situação de pandemia.

No Brasil, foram editadas as medidas para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional  decorrente do coronavírus a partir  da

7 A Comissão Municipal de Amparo à Infância (Comai) foi criada pela lei nº 1.200, de 29 de 
dezembro de 1962, e extinta pela lei nº 5.465, de 11 de julho de 2000. 
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aprovação da lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que foi regulamentada pelo

decreto  nº  10.282,  de  20 de  março de 2020..  O  referido  decreto,  dentre  outras

providências,  referendou  os  serviços  públicos  e  atividades  essenciais,  e,  dentre

estes, a assistência social e os atendimentos destinado à população em estado de

vulnerabilidade como tais.

Os  serviços  essenciais  são  assim  definidos  porque  respondem  às
necessidades  inadiáveis  da  população,  necessidades  associadas  à
sobrevivência, à saúde e à segurança. Desse modo, pode-se afirmar que
a  essencialidade  da  proteção  de  assistência  social  está  afeta  a
preservar a vida, incluindo a sua dimensão relacional, com dignidade,
respeitando padrões civilizatórios. (GOMES; TORRES, 2020, p. 5)

A  transmissão  comunitária  do  coronavírus  no  território  nacional  foi

reconhecida pela portaria do Ministério da Saúde (MS) nº 454, de 20 de março de

2020.

O Estado do Rio Grande do Sul declarou estado de calamidade pública no

território gaúcho, a partir da aprovação do decreto nº 55.128, de 19 de março de

2020, para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pela Covid-

19. O estado de calamidade foi reiterado pelo decreto estadual nº 55.154, de 1º de

abril. Também,  o decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, reiterou o estado de

calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul e instituiu o

Sistema de Distanciamento Controlado.

Em Caxias do Sul, o decreto municipal nº 20.820, de 16 de março de 2020,

dispôs  sobre  as  medidas  de  prevenção  ao  contágio  pelo  novo  Coronavírus,  no

âmbito do município, e foi reiterado pelo decreto municipal nº 20.855, de 02 de abril

de 2020. Também, o decreto municipal nº 20.856, de 06 de abril de 2020, previu

medidas  de  prevenção  ao  contágio  pelo  novo  Coronavírus  aos  órgãos  e  às

entidades da administração pública direta e indireta no Município de Caxias do Sul.

Em 12 de maio, o decreto nº 20.952 reiterou a situação de emergência e

calamidade para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19) no município, em razão do

Sistema de Distanciamento Controlado do Estado do Rio Grande do Sul.

A situação de calamidade pública de Caxias do Sul declarada pelo decreto nº

20.858, de 06 de abril de 2020, foi reconhecida pela Assembleia Legislativa (AL) em

21 de maio de 2020, por meio do Decreto Legislativo nº 11.224. A necessidade
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desse reconhecimento atende as previsões da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

– lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Diante deste cenário, houve a necessidade de tomadas de decisões ágeis,

por parte da gestão da FAS, desde a chegada da Covid-19 no Brasil, no estado do

RS e na iminência de sua chegada em Caxias, no sentido de mitigar seus efeitos e

promover  proteção  no  social  para  as  pessoas  e  famílias  em  situação  de

vulnerabilidade  social,  tanto  as  que  já  estavam  inseridas  em  serviços

socioassistenciais quanto aquelas em situação de vulnerabilidade temporária e que

passaram a necessitar de serviços e benefícios.

É  fundamental  considerar  que,  em  situação  de  emergência  e/ou
calamidade,  desenvolver  ações  coordenadas  e  ágeis  é  imperativo!!  O
tempo da decisão, é também o tempo que define a possibilidade de mitigar
danos  ou  mesmo  preservar  a  vida.  Decisões  tardias,  provisões  muito
aquém da necessidade das pessoas, sinalizam indiferença, desrespeito à
vida e desumanização. As justificativas relativas à burocracia, ou processos
legais,  só potencializam o aviltamento sentido por quem sobrevive a um
desastre  sem  o  devido  respeito  por  sua  dor  e  sofrimento.  Cuidar  das
pessoas, portanto, é também, cuidar para que o coletivo de agentes esteja
ciente  das  responsabilidades  e  criem  mecanismos  para  que  as
necessidades sejam atendidas em uma dinâmica de tempo diferenciada.
(GOMES; TORRES, 2020, p. 2)

 A manutenção da pandemia por prazo maior do que o previsto inicialmente,

e,  por  conseguinte,  de  seus  impactos  posteriores,  sugere  a  necessidade  de

estabelecer um planejamento para a política pública de assistência social, de forma

articulada, com os trabalhadores(as) da FAS, com as demais políticas públicas e

com a sociedade civil. Com isso, objetiva-se garantir a continuidade dos serviços

essenciais  de  assistência  social,  bem  como  a  segurança  de  seus/suas

trabalhadores(as), justificando a elaboração deste plano de contingência observando

um processo de planejamento.

Processos  de  planejamento  são  necessários  para  lidar  com problemas,
especialmente  quando  são  complexos,  o  que  pressupõe  atuação  de
diferentes  atores.  Planeja-se  para  organizar  a  ação  de  coletivos,  para
estimar os recursos necessários,  para projetar futuro e para desenvolver
ações  que  permitam  que  esse  futuro  seja  possível.  O  processo  de
planejamento pressupõe, portanto, reconhecer a relevância de problemas e
assumir pactos para enfrentá-los, quem nomeia um problema e o analisa
por meio de diagnósticos contextualizados e que consideram a conjuntura e
o  momento  histórico,  recoloca  a  questão  na  cena  e  aponta  formas  de
superá-lo.  Por  isso  planejar  não  é  somente  uma  ação  técnica,  é
essencialmente  um  ato  político!!  E,  nessa  conjuntura,  expressa  uma
escolha de organizar, da melhor forma possível, os recursos existentes para
ofertar  a  melhor  atenção  para  mitigar  os  impactos  desse  desastre
epidemiológico. Ressaltando que a ação da política pública se distingue da
ação de voluntários, porque responder ao direito das pessoas não é um ato
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de  vontade,  é  o  empenho  profissionalizado  para  executar  uma
responsabilidade atribuída. (GOMES; TORRES, 2020, p. 3)

Considerando que a política de assistência social se materializa por meio de

ações  conjugadas  para  garantir  proteção  social,  por  meio  das  seguranças  de

sobrevivência (de rendimento e de autonomia), de acolhida, de convívio ou vivência

familiar;  que  pressupõe  a  execução  das ações  com  participação  dos(as)

trabalhadores(as) do Suas, bem como dos(as) usuários(as), é imprescindível que

um  plano  de  contingência  possa  considerar  as  demandas  específicas  de  cada

município, e que integre elementos como gestão, serviços, programas, diagnóstico,

orçamento, participação e controle social.

Assim, os planos de contingência devem ser elaborados para cenários de
riscos específicos,  ainda que não seja possível  determinar com exatidão
seus impactos. Para tanto, trabalha-se com cenários de riscos de forma a
pensar em impactos potenciais, e planejar aspectos de resposta: recursos
necessários,  tarefas  e  responsáveis. (BRASIL,  Ministério  da  Integração
Nacional. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 2017. p. 23).

 

O Plano de Contingência do Sistema Único de Assistência Social (Suas) de

Caxia do Sul será um documento de referência para o direcionamento da política de

assistência social no município. Ele possibilitará que todas as ações implementadas

estejam consoantes ao momento vivido e flexíveis às adequações necessárias ao

período de crise e pós-crise pandêmica. Também, que as ações se desenvolvam de

forma democrática, intersetorial e interdisciplinar, pois as dimensões da epidemia e

de agravamento das expressões da questão social só poderão ser compreendidas e

enfrentadas por meio de atuação coletiva e humanizada. Importante salientar que a

proposta da comissão de elaboração do plano é dar vida ao documento mediante a

escuta prévia da equipe de gestão da FAS e de seus/suas trabalhadores(as), no

intuito de superar a costumeira formalidade e inaplicabilidade dos instrumentos de

planejamento. 

Os instrumentos de planejamento, em muitas localidades, são documentos formais
realizados para o cumprimento legal e que não norteiam a intervenção da gestão e
dos serviços, como também, via de regra, não são uma apropriação democrática e
coletiva. Soma-se a isso, a história de fragmentação interproteções e interserviços,
a insuficiente leitura das dinâmicas sociais e da desigualdade entre territórios,  a
baixa  regulação  de  benefícios  eventuais,  a  pequena  presença  de  cobertura  do
SUAS nos territórios, o financiamento restrito descontínuo e, a desigualdade social
ainda mais agravada, nos últimos três anos, e temos um cenário que transforma o
enfrentamento da pandemia no âmbito do SUAS, um desafio ainda maior do que em
outras áreas de políticas públicas. (GOMES; TORRES, 2020, p. 5)
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Este  plano  de  contingência  será  submetido  à  apreciação,  deliberação  e

aprovação  do  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  (Cmas)  para

acompanhamento  da execução  das  ações,  enquanto  órgão responsável  pelo

controle público da política de assistência social na cidade de Caxias do Sul.

Por  fim,  é  relevante  destacar  que  a  Prefeitura  de  Caxias  do  Sul,  e,

especialmente,  a  FAS  têm  despendido  esforços  públicos  e  em  parceria  com  a

sociedade  civil  no  intuito  de  mitigar  os  efeitos,  reparar  os  impactos  e  promover

proteção social  no  contexto  das contingências  ocasionadas pela  crise  de saúde

pública  desencadeada  pela  disseminação  da  Covid-19  no  território  nacional,

estadual e municipal .

Justifica-se, assim, o presente plano de contingência.

2. MARCO REGULATÓRIO

Este plano de contingência observa todas as normativas nacionais, estaduais

e municipais da área da assistência social e normativas correlatas, bem como as

normativas emitidas especificamente para fins de enfrentamento da Covid-19:

Constituição Federal de 1988.

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência

Social (Loas), que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras

providências.

Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas) nº 145, de

15  de  outubro  de  2004,  que  aprova  a  Política  Nacional  de  Assistência  Social

(Pnas).

Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas) nº 269, de

13 de dezembro de 2006,  que aprova a Norma Operacional Básica de Recursos

Humanos  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  (NOB-RH  Suas)  e  suas

atualizações.

Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas) nº 109, de

11  de  novembro  de  2009,  que  aprova  a  Tipificação  Nacional  dos  Serviços

Socioassistenciais.

Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011,  que instituiu legalmente o Sistema

Único de Assistência Social (Suas).
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Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas) nº 33, de

12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional  Básica do Sistema

Único de Assistência Social (Nob/ Suas).

Portaria MDS nº  90,  de 03 de setembro de 2013, que dispõe sobre  os

parâmetros  e  procedimentos  relativos  ao  cofinanciamento  federal  para  oferta  do

Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências.

Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das

parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em

regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público

e  recíproco,  mediante  a  execução  de  atividades  ou  de  projetos  previamente

estabelecidos  em  planos  de  trabalho  inseridos  em  termos  de  colaboração,  em

termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de

fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e

altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

Portaria Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) nº 2.601, de 6 de

novembro de 2018, que dispõe sobre a utilização de recursos transferidos fundo a

fundo pelo (MDS) para o incremento temporário e a estruturação da rede no âmbito

do Suas.

Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,  que dispõe sobre as medidas

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Portaria Ministério da Cidadania (MC) nº 330, de 18 de março de 2020,

que estabelece o adiamento dos procedimentos em razão do não cumprimento do

cronograma de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo

Federal  para  fortalecer  o  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de

importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19).

Resolução  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ)  nº  313,  de  19  de

março de 2020, que estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão

Extraordinário,  para  uniformizar  o  funcionamento  dos serviços  judiciários,  com o

objetivo  de  prevenir  o  contágio  pelo  novo  coronavírus  –  Covid-19,  e  garantir  o

acesso à justiça neste período emergencial.

Medida Provisória nº 926, de 20 março de 2020, que altera a Lei nº 13.979,

de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens,
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serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública

de importância internacional decorrente do coronavírus.

Nota Pública do Ministério da Cidadania e do Ministério de Estado da

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de 20 de março de 2020, que dispõe

sobre  medidas  de  prevenção  ao  coronavírus  nas  unidades  de  acolhimento

institucional.

Portaria Ministério da Cidadania (MC) nº 335, de 20 de março de 2020 –

CadÚnico - Programa Bolsa Família (PBF), que estabelece medidas emergenciais

na gestão do Programa Bolsa Família, criado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de

2004,  e  do  Cadastro  Único  para  Programas  Sociais  do  Governo  Federal,

regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, em decorrência da

emergência de saúde pública de importância internacional.

Portaria Ministério da Cidadania (MC) 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 Suas.

Portaria Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas) nº 54, de 1º de

abril de 2020, que aprova recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do

Sistema Único de Assistência Social (Suas) dos Estados, Municípios e do Distrito

Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades

essenciais  da  Assistência  Social,  com  medidas  e  condições  que  garantam  a

segurança e a saúde dos usuários e profissionais do Suas.

Portaria  conjunta  Secretaria  Nacional  de  Assistência  Social  (Snas)  e

Secretário de Gestão de Fundos e Transferência (Sgft) nº 1, de 2 de abril de

2020  , que dispõe acerca da utilização de recursos do cofinanciamento federal no

atendimento às demandas emergenciais de enfrentamento ao coronavírus no âmbito

do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Portaria  conjunta  Secretaria  Nacional  de  Assistência  Social  (Snas)  e

Secretário de Gestão de Fundos e Transferência (Sgft) nº 1, de 2 de abril de

2020, abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania (MC)/Fundo

Nacional de Assistência Social (Fnas), no valor de R$ 2.550.000.000,00, para o fim

que  especifica:  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância

internacional decorrente do coronavírus (Crédito Extraordinário).
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Portaria Ministério da Cidadania (MC) nº 58, de 15 de abril de 2020, que

aprova  a  Nota  Técnica  nº  20/2020,  que  traz  orientações  gerais  acerca  da

regulamentação,  gestão  e  oferta  de  benefícios  eventuais  no  contexto  de

enfrentamento  aos  impactos  da  pandemia  da  Covid-19,  causada  pelo  novo

coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Recomendação  Conjunta  nº  1,  de  16  de  abril  de  2020  do  Conselho

Nacional de Justiça (CNJ), Conselho Nacional do Ministério Público (Cnmp) e

do Ministério de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,  que

dispõe  sobre  cuidados  a  crianças  e  adolescentes  com  medida  protetiva  de

acolhimento, no contexto de transmissão comunitária do novo coronavírus (Covid-

19), em todo o território nacional e dá outras providências.

Portaria Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas) nº 59, de 22 de

abril  de  2020,  que aprova orientações e recomendações gerais  aos gestores  e

trabalhadores  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  –  Suas  dos  estados,

municípios e Distrito Federal quanto ao atendimento nos serviços de acolhimento de

crianças e adolescentes no contexto de emergência em saúde pública decorrente do

novo coronavírus, Covid-19. Anexo Nota Técnica nº 11/20.

Nota Técnica do Ministério Público do Trabalho/PGT Coordinfância nº

10/20, de 26 de abril  de 2020, que trata da defesa da saúde e manutenção dos

contratos de trabalho dos empregados e aprendizes adolescentes, ante o disposto

na medida provisória nº 936, de 1º de abril de 2020.

Portaria Ministério da Cidadania (MC) nº 368, de 29 de abril de 2020, que

dispõe  acerca  do  atendimento  do  Cadastro  Único  para  Programas  Sociais  do

Governo Federal (Cadùnico),  disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de

2007, no Distrito Federal e nos municípios que estejam em estado de calamidade

pública  ou  em  situação  de  emergência  reconhecidos  pelos  governos  estadual,

municipal  ou  Federal,  inclusive  a  emergência  de  saúde  pública  de  importância

internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de

2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19).

Portaria Ministério da Cidadania (MC) nº 369, de 29 de abril de 2020, que

dispõe  acerca  do  atendimento  do  Cadastro  Único  para  Programas  Sociais  do

Governo Federal (Cadùnico),  disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de

2007, no Distrito Federal e nos municípios que estejam em estado de calamidade

pública  ou  em  situação  de  emergência  reconhecidos  pelos  governos  estadual,
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municipal, do Distrito Federal ou Federal, inclusive a emergência de saúde pública

de importância internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30

de janeiro  de  2020,  em decorrência  da  infecção humana pelo  novo coronavírus

(Covid-19).

Portaria Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas) nº 63, de 30 de

abril de 2020, atualizada pela portaria nº 64, de 05 de maio de 2020, que dispõe

acerca  da  operacionalização  da  adesão  ao  repasse  financeiro  emergencial  de

recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da

rede no âmbito  dos estados,  Distrito  Federal  e municípios devido à situação de

emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do  novo

coronavírus (Covid-19).

Portaria Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas) nº 65, de 06 de

maio de 2020,  que aprova orientações e recomendações gerais  aos gestores e

trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social  dos estados, municípios e

Distrito Federal  quanto ao atendimento nos serviços de acolhimento de pessoas

idosas ou com deficiência no contexto de emergência em saúde pública decorrente

do novo coronavírus, Covid-19.

Medida Provisória nº 961, de 06 de maio de 2020, autoriza pagamentos

antecipados  nas  licitações  e  nos  contratos,  adequa  os  limites  de  dispensa  de

licitação e amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC)

durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6,

de 20 de março de 2020.

Portaria do Ministério da Cidadania (MC) nº 378, de 07 de maio de 2020,

que dispõe sobre repasse de recurso extraordinário  do financiamento  federal  do

Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na execução de

ações  socioassistenciais  nos  estados,  Distrito  Federal  e  municípios  devido  à

situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus, Covid-19.

Portaria do Ministério da Cidadania (MC) nº 385, de 13 de maio de 2020,

que  dispõe  sobre  repasse  emergencial  de  recursos  federais  para  a

operacionalização de ações de incremento à segurança alimentar e nutricional aos

usuários do Sistema Único de Assistência Social (Suas), no âmbito da União, dos

estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde
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Pública de Importância Nacional (Espin), em decorrência de infecção humana pelo

novo coronavírus, Covid-19.

Portaria Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas) nº 69, de 14 de

maio de 2020, que aprova recomendações gerais para a garantia de proteção social

à população em situação de rua, inclusive imigrantes, no contexto da pandemia do

novo coronavírus, Covid-19.

Portaria Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas) nº 86, de 1º de

junho de 2020, que aprova recomendações para o atendimento às mulheres em

situação  de  violência  doméstica  e  familiar  na  rede  socioassistencial  do  Sistema

Único de Assistência Social (Suas) no contexto da pandemia do novo Coronavírus,

Covid-19.

Portaria do Ministério da Cidadania (MC) nº 398, de 05 de junho de 2020,

que altera a portaria nº 369, de 29 de abril  de 2020,  que dispõe sobre repasse

emergencial  de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e

estruturação da rede no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios devido à

situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus, Covid-19.

Portaria do Ministério da Cidadania (MC) nº 419, de 22 de junho de 2020,

que  dispõe  acerca  de  excepcionalidades  para  a  preservação  das  entidades  de

assistência  social  no  âmbito  da  rede  socioassistencial  do  Sistema  Único  de

Assistência Social  – (Suas)  face ao estado de emergência de saúde pública de

importância nacional decorrente do coronavírus, Covid-19.

Portaria  do  Ministério  da  Saúde  (MS)  nº  1.565,  de  18  de  junho,  que

estabelece orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da

transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e mental da população

brasileira,  de  forma  a  contribuir  com  as  ações  para  a  retomada  segura  das

atividades e o convívio social seguro.

Lei nº 14.022, de 08 de julho de 2020, que altera a Lei nº 13.979, de 6 de

fevereiro de 2020, e dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e

familiar  contra  a  mulher  e  de  enfrentamento  à  violência  contra  crianças,

adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante a emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável

pelo surto de 2019.
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Lei nº 14.023, de 08 de julho de 2020, que altera a Lei nº 13.979, de 6 de

fevereiro de 2020, para determinar a adoção de medidas imediatas que preservem a

saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de

doenças e à manutenção da ordem pública, durante a emergência de saúde pública

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 20198. 

Portaria nº 100, de 14 de julho de 2020, da Portaria Secretaria Nacional

de  Assistência  Social  (Snas),  que  aprova  as  recomendações  para  o

funcionamento  da  rede  socioassistencial  de  Proteção  Social  Básica  (PSB)  e  de

Proteção  Social  Especial  (PSE)  de  Média  Complexidade  do  Sistema  Único  de

Assistência  Social  (Suas),  de  modo  a  assegurar  a  manutenção  da  oferta  do

atendimento  à  população  nos  diferentes  cenários  epidemiológicos  da  pandemia

causada pelo novo Coronavírus - Covid-19.

8 Art. § 1º  Para efeitos do disposto no caput deste artigo, são considerados profissionais essenciais
ao  controle  de  doenças  e  à  manutenção  da  ordem  pública:I  -  médicos;  II  -  enfermeiros;  III-
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e profissionais envolvidos nos processos de
habilitação  e  reabilitação;  IV  -  psicólogos;  V  -  assistentes  sociais;  VI  -  policiais  federais,  civis,
militares,  penais,  rodoviários  e  ferroviários  e  membros  das  Forças  Armadas;  VII  -  agentes
socioeducativos, agentes de segurança de trânsito e agentes de segurança privada; VIII - brigadistas
e bombeiros civis  e militares;  IX -  vigilantes que trabalham em unidades públicas e privadas de
saúde; X - assistentes administrativos que atuam no cadastro de pacientes em unidades de saúde; XI
-  agentes  de  fiscalização;  XII  -  agentes  comunitários  de  saúde;  XIII  -  agentes  de  combate  às
endemias; XIV - técnicos e auxiliares de enfermagem; XV - técnicos, tecnólogos e auxiliares em
radiologia  e  operadores  de  aparelhos  de  tomografia  computadorizada  e  de  ressonância  nuclear
magnética; XVI - maqueiros, maqueiros de ambulância e padioleiros; XVII - cuidadores e atendentes
de pessoas com deficiência, de pessoas idosas ou de pessoas com doenças raras; XVIII - biólogos,
biomédicos e técnicos em análises clínicas; XIX - médicos-veterinários; XX - coveiros, atendentes
funerários, motoristas funerários, auxiliares funerários e demais trabalhadores de serviços funerários
e de autópsias;  XXI  -  profissionais  de limpeza;  XXII  -  profissionais  que trabalham na cadeia  de
produção de alimentos e bebidas, incluídos os insumos; XIII - farmacêuticos, bioquímicos e técnicos
em farmácia; XXIV - cirurgiões-dentistas, técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal; XXV
- aeronautas, aeroviários e controladores de voo; XXVI - motoristas de ambulância; XXVII - guardas
municipais;  XXVIII  -  profissionais  dos Centros de Referência  de Assistência  Social  (Cras)  e  dos
Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas); XXIX - servidores públicos que
trabalham na área da saúde, inclusive em funções administrativas; XXX - outros profissionais que
trabalhem ou sejam convocados a trabalhar nas unidades de saúde durante o período de isolamento
social ou que tenham contato com pessoas ou com materiais que ofereçam risco de contaminação
pelo novo coronavírus.
§  2º   O  poder  público  e  os  empregadores  ou  contratantes  fornecerão,  gratuitamente,  os
equipamentos  de  proteção  individual  (EPIs)  recomendados  pela  Anvisa  aos  profissionais
relacionados no § 1º deste artigo que estiverem em atividade e em contato direto com portadores ou
possíveis portadores do novo coronavírus, considerados os protocolos indicados para cada situação.
§3º  Os profissionais  essenciais  ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública que
estiverem em contato  direto  com portadores  ou  possíveis  portadores  do  novo  coronavírus  terão
prioridade  para  fazer  testes  de  diagnóstico  da  Covid-19  e  serão  tempestivamente  tratados  e
orientados sobre sua condição de saúde e sobre sua aptidão para retornar ao trabalho.

27



3. PÚBLICO ALVO

Servidores(as) da FAS e famílias e indivíduos demandatários(as) do Suas.

4. OBJETIVO GERAL

Propor  estratégias  para  garantir  a  continuidade da oferta  dos serviços  do

Suas e diretrizes para o trabalho social com famílias (TSF), na vigência do estado de

emergência  em  função  da  pandemia  de  Covid-19,  garantindo  a  segurança  de

trabalhadores(as) e usuários(as).

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Garantir a segurança de trabalhadores(as) e usuários(as) através do uso de

equipamentos  de  proteção  individual  (EPI),  equipamentos  de  proteção  coletiva

(EPC) e dos Protocolos Obrigatórios (PO)9, descritos no modelo de distanciamento

controlado do estado do RS.

Garantir a continuidade dos serviços precípuos do Suas durante a vigência do

estado de calamidade pública em função da pandemia de Covid-19.

Garantir às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade temporária
em decorrência da pandemia de Covid-19 o acesso a serviços e benefícios do Suas.

6. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO

O processo de elaboração deste plano de contingência buscou contemplar o

diálogo  com  a  gestora,  diretores(as)  e  com  os(as)  trabalhadores(as)  da  FAS.

Previamente à elaboração, foram realizadas reuniões virtuais, via plataforma Zoom

Meetings, com as equipes dos serviços finalísticos, dos serviços administrativos e

com a direção da FAS, conforme cronograma das etapas de elaboração do plano

constantes no quadro 1.

As informações foram coletadas por meio de questionários enviados com

antecedência aos serviços e envolviam blocos de perguntas relacionadas aos três

objetivos  específicos  deste  plano.  As  reuniões  virtuais  foram  organizadas  com

momento de acolhimento e conduzidas pelo roteiro de perguntas do questionário,

9 Disponível em: https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/. Acesso em 15 de junho 2020.
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procurando contemplar sugestões e recomendações dos(as) trabalhadores(as) das

equipes.

As informações das reuniões foram sistematizadas pelas coordenações dos

serviços em instrumental  específico e encaminhadas para a comissão em prazo

fixado. Além disso, o conteúdo das reuniões virtuais também foi sistematizado pela

comissão de elaboração do plano. Os conteúdos que emergiram das reuniões e dos

questionários fundamentaram a elaboração deste plano e constam como produto

final da pesquisa no anexo II deste documento.

Quadro 1. Processo de elaboração do Plano de Contingência do Suas de Caxias do
Sul - Etapa 1 - Rede Socioassistencial Estatal

Data Período Etapa
03/06/2020 Publicação  da Ordem de Serviço n°17,  que dispõe sobre a

elaboração do Plano de Contingência do Suas de Caxias do
Sul.

03/06/2020 Publicação  da  Portaria  n°6.923,  que  cria  a  comissão  de
Elaboração do Plano de Contingências do Suas de Caxias do
Sul – Etapa 1.

03/06/2020 Reunião de planejamento.
03/06/2020 a 19/06/2020 Pesquisa  de  planos  de  contingência  de  outros  municípios,

estados e países, bem como de referências teóricas, legais e
operativas.

03/06/2020 e 04/06/2020 Marcação das reuniões virtuais com os serviços finalísticos.
04/06/2020 Envio, por whatsApp e e-mail, dos convites e um tutorial em

vídeo sobre uso da plataforma Zoom Meetings.
04/06/2020 e 05/06/2020 Envio,  por e-mail,  de instrumento de coleta de dados,  a ser

preenchido  pelo  diretor/gerente/coordenador  do  serviço  em
parceria com a equipe.

05/06/2020 a 09/06/2020 Reuniões virtuais com os serviços finalísticos.
05/06/2020, 9h30min – 10h10min Reunião virtual Creas Norte. 
05/06/2020, 10h40min – 11h20min Reunião virtual Cras Sudeste. 
05/06/2020, 13h20min – 14h Reunião virtual Centro POP Rua.
05/06/2020, 14h30min – 15h10min Reunião virtual Cras Norte.
05/06/2020, 15h40min – 16h20min Reunião virtual Cras Sul.
05/06/2020, 16h30min – 17h10min Reunião virtual comissão: avaliação reuniões primeiro dia.
08/06/2020, 13h20min – 14h Reunião virtual Creas Sul.
08/06/2020, 14h30min – 15h10min Reunião virtual Cras Leste.
08/06/2020, 16h30min – 17h10min Reunião virtual comissão: avaliação reuniões segundo dia.
08/06/2020, 15h40min - 16h20min Reunião virtual Cadastro Único. 
09/06/2020, 13h20min – 14h Reunião virtual Cras Oeste. 
08/06/2020, 14h30min – 15h10min Reunião virtual SAI Sol Nascente. 
08/06/2020, 15h40min – 16h Reunião virtual comissão: avaliação reuniões.
08/06/2020, 16h10min – 16h50min Reunião virtual Cras Centro.
09/06/2020, 14h – 14h40min Reunião virtual SAI Estrela Guia.
12/06/2020 Prazo final para envio, por e-mail, do instrumento de coleta de

dados  já  preenchido  pelo  diretor/gerente/coordenador  do
serviço em parceria com a equipe.

12/06/2020 e 15/06/2020 Sistematização  do  conteúdo  das  reuniões  virtuais  pela
comissão.

16/06/2020, 8h30min - 11h30min Reunião de escuta da direção da FAS.
16/06/2020 18/06/2020 Redação plano de contingência  serviços finalísticos.
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19/06/2020, 9h – 9h30min Reunião  virtual  da  comissão:  planejamento  reuniões  de
19/06/2020.

19/06/2020 Reuniões virtuais com os serviços administrativos da FAS.
19/06/2020, 10h – 10h40min Reunião virtual sede da FAS – turno manhã.
19/06/2020, 14h – 14h40min Reunião virtual sede da FAS – turno tarde.
19/06/2020 Sistematização  do  conteúdo  das  reuniões  virtuais  sede  da

FAS.
22/06/2020 Apresentação  para  direção  da  FAS  -  Versão  preliminar  do

plano de contingência:  serviços finalísticos para tomadas de
decisões prévias.

22/06/2020 a 26/06/2020 Redação  plano  de  contingência  –  serviços  finalísticos  e
administrativos.

29/06/2020 Entrega para revisão e aprovação da gestão da FAS.
29/06/2020 a 12/07/2020 Revisão final da versão aprovada pela gestão da FAS.
13/07/2020 Encaminhamento  da  versão  aprovada  pela  gestão  da  FAS

para a comissão de política de assistência social do Cmas e
solicitação  de  assembleia  virtual  extraordinária  dada  a
necessidade de celeridade da análise do documento. 

14/07/2020, 13h - 15h Apresentação para a comissão da política de assistência social
do Cmas

16/07/2020 Apresentação na assembleia virtual  ordinária do Cmas para
apreciação,  deliberação  e  aprovação  da  versão  preliminar,
bem  como  recebimento  de  eventuais  contribuições  e
recomendações.

16/07/2020 Entrega para diagramação e publicação da versão preliminar.
 Fonte: elaborado pelas autoras

7. AÇÕES DE GESTÃO E DE ÓRGÃOS ESTRATÉGICOS

Diante  da  situação  de  pandemia  instalada,  algumas ações  emergenciais

foram imediatamente planejadas e executadas pela equipe diretiva da FAS. Tais

ações  estão  descritas  no  anexo  I  e  compõem  o  plano  de  ação  emergencial.

Conforme  MG  (2020),  em  situações  de  emergência  e  calamidades  públicas,

inicialmente é elaborado um plano de ação emergencial e, na sequência, um plano

de contingência, cujas ações perduram até o final da situação de emergência ou

calamidade. Por fim, mesmo quando cessada a situação, são implementadas as

ações “pós desastre” (no caso, pós pandemia).

7.1 Gestão da Política da Assistência Social

A sistematização das informações da pesquisa realizada com a direção e

servidore(as) da FAS apontou a necessidade de emitir recomendações para a área

da gestão. Salienta-se que algumas dessas ações já haviam sido tomadas.
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Quadro 2. Recomendações para a área da gestão da FAS
Integrar o gabinete de crise do município.
Avaliar a necessidade de suplementação e remanejamento das equipes de assistência social.
Elaborar plano de ação emergencial.
Elaborar ou promover a elaboração do plano de contingência.
Suspender atividades coletivas de atendimento e acompanhamento familiar, conforme ordens
de serviço (OS) FAS nº 06, de 19 de março de 2020 e nº 14 de 1º de junho de 2020.
Garantir, via OS, medidas de proteção e prevenção aos(as) trabalhadores(as),  tais como a
instituição de teletrabalho e a revisão de escalas de trabalho de modo a reduzir aglomerações.
Regular os critérios e atividades de teletrabalho10, em conjunto com a equipe da gestão do
trabalho, gerência de recursos humanos e procuradoria, observando os grupos de risco.
Se  necessário,  redefinir  fluxos  de  encaminhamento  entre  serviços  de  proteção  básica  e
especial, publicizando as definições por meio de OS.
Definir regramento específico e padronizado em relação aos(as) trabalhadores(as) com carga
horária de 40 e 44 horas, cujo tempo de exposição é maior.
Garantir a continuidade dos serviços precípuos do Suas em condições adequadas para evitar
a contaminação por coronavírus.
Implementar,  em conjunto com a equipe da gestão do trabalho, a Supervisão Técnica, em
consonância do Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas) nº 6, de 13 de abril de 2016
que estabelece parâmetros para a supervisão técnica no âmbito do Suas, em conformidade ao
previsto na Política Nacional de Educação Permanente do Suas (Pnep/Suas), observando as
diretrizes  e princípios  do art.  2º:  I  -  na centralidade dos processos de trabalho e práticas
profissionais;  II  -  na  interdisciplinaridade;  III  -  na  aprendizagem  significativa;  IV  -  na
historicidade, na diversidade sociocultural e territorial; V - no desenvolvimento de capacidades
e competências requeridas pelo Suas.
Definir,  em conjunto com a equipe da gestão do trabalho e em conformidade aos decretos
nacionais, estaduais e municipais vigentes, bem como ao modelo estadual de distanciamento
controlado e às diretrizes da política de saúde, as escalas de trabalho presencial em 50% ou
100%, ou outras que vierem a ser sugeridas.
Promover a reorganização, em conjunto com a gestão do trabalho, de rotinas das unidades e
serviços com base nas cargas horárias semanais existentes na FAS (20, 33, 40 e 44),  de
modo a evitar aglomerações e garantir a cobertura, publicizando as definições por meio de OS.
Providenciar o retorno dos(as) servidores(as) da assistência social na mesma proporção ao
retorno dos servidores das outras políticas públicas essenciais11, e de acordo com o modelo de
distanciamento controlado do estado do estado do RS.
Revisar o planejamento orçamentário e financeiro de modo a contemplar investimentos em
equipamentos para viabilizar o teleatendimento.
Disponibilizar material de higiene, equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos
de proteção coletiva (EPC) para todos os(as) trabalhadores(as), independente do regime de
trabalho (teletrabalho ou presencial).
Promover treinamento dos(as) trabalhadores(as), em parceria com o Serviço Especializado de
Saúde e Medicina do Trabalho (Sesmt), sobre o uso dos EPI, EPC e PO.
Restringir atendimentos presenciais particularizados, limitando-os às situações indispensáveis,
conforme avaliação técnica dos serviços, conforme OS da FAS nº 06, de 19 de março de 2020
e nº 14 de 1º de junho de 2020 e legislações que forem emitidas, em especial, a lei n° 14.022,
de 07 de julho de 2020, tomados os devidos cuidados. 
Restringir  visitas  domiciliares,  limitando-as  às  situações  avaliadas  pelos  técnicos  e

10 Compete à gestão a regulação do teletrabalho. Quanto ao teleatendimento, especificamente nos
casos de técnicos de nível superior (assistente social e psicólogo), há orientações técnicas pelos
respectivos conselhos profissionais. 
11 A  sugestão  é que o retorno  progressivo  às  atividades presenciais  dos(as)  servidores(as)  de
assistência social siga a mesma proporção do retorno dos(as) trabalhadores(as) das demais políticas
públicas consideradas essenciais pelo Decreto n° 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta
a lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 
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coordenação como  indispensáveis ou aquelas previstas na lei n° 14.022, de 07 de julho de
2020, tomados os devidos cuidados.
Revisar o planejamento orçamentário e financeiro de modo a contemplar investimentos em
benefícios eventuais e provisões materiais.
Constituir estratégias emergenciais de acolhimento temporário de pessoas desabrigadas, sob
coordenação  compartilhada  com  a  defesa  civil,  contando  com  técnico  de  referência
capacitado, preferencialmente assistente social ou psicólogo(a) da rede socioassistencial.12

Realizar reuniões preferencialmente por meio de plataformas digitais com as coordenações e
equipes de referência para manter a organização do processo de trabalho.
Garantir a clareza na comunicação institucional da FAS, repassando todas as informações e
orientações oficiais por meio de OS, boletins informativos, etc.

Avaliar  necessidade de adesão ao termo de aceite do governo federal  para o Serviço  de
Proteção Especial em Calamidades Públicas e Emergências, de forma suplementar às ações e
recursos financeiros já despendidos pelo gestor federal.

Criar  a “Ouvidoria do Suas” no intuito de viabilizar  o controle social  da política pública da
assistência social  conforme previsão item 3.1.5 Controle Social da Pnas (2004)13, e conforme
artigo 12 da NOB/Suas (MDS/2012) que trata das responsabilidades dos entes municipais
“XXXIII - criar ouvidoria do SUAS, preferencialmente com profissionais do quadro efetivo”.

Regulamentar  e  aperfeiçoar  a  legislação  do  Suas,  aprovando  a  “Lei  Municipal  do  Suas”,
contemplando item específico referente a benefícios eventuais. O processo administrativo nº
54/2019 já se encontra em tramitação interna na FAS.
Regulamentar  legalmente  o  Programa  Guarda  Subsidiada  (PGS)  como  um  programa  de
garantia da convivência familiar e comunitária como estratégia de fortalecimento de vínculos
de crianças e adolescentes em suas famílias extensas, bem como prevenção de acolhimento
institucional. O PGS é executado em Caxias do Sul desde o ano de 2005 e carece ainda da
regulamentação legal municipal.
Fomentar, no Cmas, após a promulgação da “Lei Municipal do Suas”, a discussão sobre as
modalidades  de  benefícios  eventuais,  fluxos,  critérios  de  concessão,  principalmente  em
situações de calamidade e emergência, visto que tais definições são competência do conselho,
conforme normativas vigentes.14

Recomendar  a  retomada  do  fluxo,  no  Poder  Legislativo,  do  processo  que  define  o
desmembramento da Diretoria de Proteção Social Especial em Média e Alta Complexidade, no
intuito de otimizar o trabalho dos(as) diretores(as) que atuam nessas funções, e que essas
funções sejam ocupadas por servidores(as) efetivos(as).
Recomendar  a  criação  dos  Núcleos  técnicos  de  Apoio  Institucional  (NAI)  vinculados  às
Diretorias  de  Proteção  Social  Básica,  Diretoria  de  Proteção  Social  Especial  de  Média
Complexidade  (quando  criada),  visto  que  a  Direção  de  Proteção  Social  Especial  de  Alta
Complexidade já conta com o NAI, no intuito de otimizar o trabalho dos(as) diretores(as) que
atuam nessas funções, e que essas funções sejam ocupadas por servidores(as) efetivos(as).

12 Conforme  orientações  técnicas  de  MG  (2020),  a  instalação  de  local  para  acolhimento  de
desabrigados(as)  (se  houver),  é  uma  ação  compartilhada  que  envolve:  levantamento  de  locais
adequados  para  acolhimento  provisório,  instalação  de  abrigos  temporários,  com  equipe
interdisciplinar, planejamento e avaliação das ações de sete em sete dias. O abrigo temporário deve
garantir  minimamente  espaços  para  recepção,  cadastro,  levantamento  de  necessidades
emergenciais,  guarda  de  pertences,  triagem de  saúde,  almoxarifado  (kits),  alimentação,  higiene,
atividades lúdicas e socialização. As regras de convivência devem ser elaboradas coletivamente.
13 Outra linha de proposição é a criação de ouvidorias por meio das quais o direito possa,  em
primeira instância, tornar-se reclamável para os cidadãos brasileiros. (Pnas, 2004 p.54).
14 Conforme  MG  (2020),  em  situações  de  calamidade  e  emergência,  podem  ser  identificadas
famílias  em situação  de  vulnerabilidade  temporária  que  não  se  enquadrem nos  perfis  de  renda
geralmente utilizados como critérios para concessão de benefícios. Daí a importância da inclusão
deste item específico.
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Viabilizar, por meio de concurso público realizado pela FAS, a contratação de assessores(as)
jurídicos(as) para os Creas, no intuito de complementar a necessária equipe multiprofissional
previstas pela NOB/RH Suas (2006) e suas atualizações. Também, com o intuito de garantir a
orientação e acesso aos direitos pelos(as) usuários(as) dos serviços,  bem como realizar  a
mediação dos serviços com os órgãos do sistema de justiça e outros órgãos relacionados ao
acesso e  garantia de direitos na cidade de Caxias do Sul.
Fortalecer o monitoramento e avaliação dos serviços e programas  de execução direta da FAS.
Discutir e definir, em âmbito municipal, o fluxo da concessão dos benefícios eventuais/auxílio
funeral, pois a prestação dos serviços funerários é realizada por empresa privada mediante
contrato de concessão pública (lei complementar nº 338/2019), vinculada à política do meio
ambiente. A disponibilização de  percentual de cotas gratuitas, enquanto contraprestação, dá-
se mediante percentual legal, atualmente 10%. Os(as) beneficiários(as) são encaminhados(as)
pela  FAS.  Esta  discussão  e  definição  é  necessária,  visto  que,  mesmo  que  o  benefício
eventual/auxílio funeral esteja previsto como competência da política de assistência social  no
artigo 22 da Loas (1993), em municípios em que a prestação do serviço funerário esteja a
cargo de outra política, caberá à política de assistência social o trabalho social com famílias.
Conforme  as  normativas  vigentes,  não  deve  ser  estabelecido  critério  de  renda  para  a
concessão dos benefícios eventuais, mas os mesmos deve alcançar a todos(as) que deles
necessitarem,  avaliando  cada  situação  de  forma  flexível  e  humanizada.  Na  situação  de
pandemia podem ser estabelecidas, mediante decreto, definições emergenciais em caso de
necessidade,  bem  como  serem  estabelecidos  procedimentos  operacionais  para  cada
modalidade, pois qualquer mudança na lei depende de processo legislativo, ou pode acontecer
de a renovação da concessão ter que ser estabelecida mediante procedimentos licitatórios.  
Estabelecer  um plano emergencial  de concessão dos benefícios eventuais  pelas unidades
Cras e Creas, conforme a demanda identificada pelas equipes de referência, principalmente
em relação aos auxílios alimentação e funeral. Necessária esta recomendação, visto que os
benefícios eventuais, em tempos normais, devem ser concedidos atrelados ao trabalho social
com  famílias.  No  entanto,  neste  momento,  independente  de  não  contar  com  as  normas
regulamentadoras,  é  direito  de  quem  deles  necessita  que  a  entrega  seja  ágil  e  sem
estabelecimento de situações vexatórias, julgadoras e extremamentes burocráticas. Justifica-
se  essa  recomendação  em  sede  de  uma  situação  de  pandemia  e  consequente  crise
econômica com a incidência de inúmeras expressões da questão social. Relevante registrar a
necessidade  desta  readequação  emergencial  na  forma  e  critérios  de  concessão  destes
benefícios,  mas  sempre  consciente  que,  no  pós-pandemia,  o  grupo  de  usuários(as)  que
acessaram os serviços de assistência social  em vulnerabilidade temporária serão alvos de
plano  de  desmobilização.  Ainda,  importante  considerar  que,  mesmo  em  momento  de
pandemia,  o  trabalho  dos  serviços  de  assistência  social  não  se  limita  à   concessão  de
benefícios eventuais, mas é fato que o trabalho social também será foco de adequação de
metodologias e ofertas de serviços.
Articular-se à Defesa Civil e ao voluntariado15, observando o decreto municipal nº 20.958, de
12 de dezembro de 2019, que institui a prestação de serviço voluntário na administração direta
e indireta do Município de Caxias do Sul.
Desenvolver  um  plano  de  retorno  progressivo  às  atividades  presenciais  paralelamente  à
redução da gravidade da pandemia, observando os decretos nacionais, estaduais e municipais
e em consonância com o modelo estadual de distanciamento controlado e as diretrizes da
política de saúde nacionais e internacionais.
Estabelecer um plano gradual de desmobilização para a área da assistência social, visando o

15 Conforme MG (2020),  durante  uma situação  de  emergência  ou  calamidade pública,  é  muito
importante a atuação da defesa civil e deve-se garantir que tal atuação ocorra de forma organizada.
Quanto à atuação de voluntários, as ações podem ocorrer em diferentes frentes, como campanhas
de arrecadação, organização, triagem, armazenamento e entrega de doações. É importante destacar
que a ação voluntária deve ser coordenada e estar alinhada às demais ações executadas pelos
órgãos públicos,  atuando a partir  de uma estrutura de governança previamente determinada. Os
voluntários precisam ser devidamente treinados e orientados e atuar em sintonia com os órgãos
oficiais.
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desligamento dos(as) usuários(as) que acessaram a política de assistência social em função
da pandemia em situação de vulnerabilidade temporária.
Manter  a  articulação  para  emergências  e  calamidades  públicas  das  instituições/órgãos
públicos  e  privados,  para  a  proposição  de  ações  no  momento  pós-pandemia,  bem como
viabilizando a continuidade de uma rede de solidariedade permanente na cidade.
Submeter o presente plano de contingência à apreciação e aprovação do Cmas.
Promover a divulgação do plano de contingência para todos os(as) servidores(as) da FAS e
gestores(as) e trabalhadores(as) das demais políticas públicas, bem como para a sociedade
civil, conselhos de políticas e de direitos, associação de moradores, conselhos profissionais.
Encaminhar cópia do Plano de Contingência do Suas de Caxias do Sul para o Sindicato dos
Servidores Municipais (Sindiserv), de forma a viabilizar a transparência das ações da FAS.
Publicar  o  Plano  de  Contingência  do  Suas  de  Caxias  do  Sul,  e  suas  atualizações,  caso
necessárias, na página oficial da prefeitura, no espaço Covid-19, garantindo transparência às
ações da FAS.

 Fonte: elaborado pelas autoras.

7.2 Comunicação Institucional

Também foram identificadas demandas que fundamentaram recomendações

para a área da comunicação institucional da FAS. 

Quadro 3. Recomendações para a área da comunicação institucional da FAS
Elaborar, em conjunto com a gestão da política de assistência social, a gestão do trabalho e a
vigilância socioassistencial, um plano de comunicação que contemple campanhas informativas
e de conscientização através de cards, vídeos para redes sociais e comunicados oficiais sobre
o processo de trabalho (redução de atendimentos  presenciais,  suspensão de atendimentos
coletivos de modo a não gerar aglomerações, teleatendimento, dentre outras adequações) bem
como esclarecimento de dúvidas sobre os serviços e benefícios socioassistenciais.

Criação de página institucional própria da FAS, página em redes sociais facebook, instagram,
canal do youtube, com possibilidade de alimentação ágil e em tempo real por servidor(as) da
Comunicação da FAS. Essa demanda se justifica pela necessidade de estabelecer canais de
comunicação  célere  e  emissão  de  informações  oficiais  para  os/as  usuários  (as),
trabalhadores(as) da FAS, gestores(as) e trabalhadores(as) da rede socioassistencial pública
não  estatal,  conselheiros(as)  de  políticas  públicas  e  de  direitos,  gestores(as)  e
trabalhadores(as) das políticas públicas, sindicatos, órgãos e instituições em geral relacionados
ou que se interessem em acessar informações sobre a política de assistência social de Caxias
do Sul.

IMPORTANTE:

Esta  providência  está  fundamentada  nas  normativas  que  tratam  da  gestão  da  informação
conforme inciso XIV do art. 6º16, 9517, 9618 e 9819 da NOB/RH (MDS/2012).

16 Art. 6º São princípios éticos para a oferta da proteção socioassistencial no Suas:
XIV - disseminação do conhecimento produzido no âmbito do Suas, por meio da publicização e
divulgação  das  informações colhidas  nos  estudos e pesquisas  aos  usuários e  trabalhadores,  no
sentido de que estes possam usá-las na defesa da assistência social, de seus direitos e na melhoria
da qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios
17 Art. 95. A gestão da informação, por meio da integração entre ferramentas tecnológicas, torna-se
um componente estratégico para: I - a definição do conteúdo da política e seu planejamento; II - o
monitoramento e a avaliação da oferta e da demanda de serviços socioassistenciais. 
Parágrafo  único.  Na  União,  nos  Estados,  no  Distrito  Federal  e  nos  Municípios,  a  gestão  da
informação e a organização de sistemas de informação devem ser priorizadas no âmbito da gestão,
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Ainda, em tempos de pandemia Covid-19 é muito importante o combate à desinformação
e disseminação  de  notícias  falsas,  gerando  fonte  legítima de  informações,  conforme
diversas normativas atuais publicadas em sede da pandemia. 

Atualmente,  a FAS tem uma página acessível  a partir  de link  da Prefeitura de Caxias,  em
modelo limitado. Como a FAS tem autonomia orçamentária, personalidade jurídica própria e é a
instituição gestora da política de assistência social, justifica-se a criação de página autônoma.
Assessorar os serviços da FAS na criação de páginas institucionais  no intuito de agilizar  a
comunicação com os(as) usuários(as) e outros(as) demandatários(as) e parceiros(as).
Instituir a cultura do registro, publicizando as OS e regulamentações que forem elaboradas.
Contribuir na produção e divulgação de material gráfico e virtual.

 Fonte: elaborado pelas autoras.

7.3 Gestão do Trabalho e Núcleo de Educação Permanente (Nepas)

Na  gestão  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  (Suas),   a  área  da

Gestão do Trabalho é estratégica, uma vez que trata das questões relacionadas ao

trabalho  social  e  às  trabalhadoras  e  trabalhadores  que  atuam  na  política  de

assistência social, contribuindo para aprimorar a oferta dos serviços e a mediação

entre direito socioassistencial e as famílias e demandatários(as) da política.

É  pertinente  destacar  que,  conforme  a  Norma  Operacional  Básica  de

Recursos  Humanos  do  Suas  (NOB-RH/Suas),  a  qualidade  dos  serviços

socioassistenciais disponibilizados à sociedade depende da estruturação do trabalho

e da qualificação e valorização dos(as) trabalhadores(as) atuantes no Suas.

Nesta perspectiva, os principais eixos para a gestão do trabalho na área da

assistência social, considerados e estabelecidos neste documento são:

com destinação de recursos financeiros e técnicos para a sua consolidação.
18 Art.  96.  Constituem-se diretrizes para a concepção dos sistemas de informação no Suas:  I  -
compartilhamento da informação na esfera federal, estadual, do Distrito Federal e municipal e
entre  todos  os  atores  do  SUAS  -  trabalhadores,  conselheiros,  usuários  e  entidades; II  -
compreensão de que a informação no SUAS não se resume à informatização ou instalação de
aplicativos e ferramentas, mas afirma-se também como uma cultura a ser disseminada na gestão e
no controle social;  III - disponibilização da informação de maneira compreensível à população;
IV -  transparência  e  acessibilidade;  V  -  construção de aplicativos  e  subsistemas flexíveis  que
respeitem as diversidades e particularidades regionais; VI - interconectividade entre os sistemas.
19 Art. 98 §3º Constituem responsabilidades relativas à gestão da informação do Suas no âmbito dos
Municípios  e  do  Distrito  Federal:  I  -  coletar,  armazenar,  processar,  analisar  e  divulgar  dados  e
informações municipais ou do Distrito Federal relativas ao Suas; II - desenvolver, implantar e manter
sistemas locais de informação; III - compatibilizar, em parceria com Estados e/ou União, os sistemas
locais de informação com a Rede Suas; IV - alimentar e responsabilizar-se pela fidedignidade das
informações inseridas nos sistemas estaduais e nacional de informações; V - propor a padronização
e os protocolos locais de registro e trânsito da informação no âmbito do Suas;  VI - disseminar o
conhecimento produzido pelo órgão gestor municipal e do Distrito Federal para os usuários,
trabalhadores, conselheiros e entidades de assistência social;  VII  - produzir informações que
subsidiem o monitoramento e a avaliação da rede socioassistencial e da qualidade dos serviços e
benefícios prestados aos usuários
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➢ Princípios éticos para os(as) trabalhadores(as);

➢ princípios e diretrizes nacionais para a gestão do trabalho no âmbito do

Suas;

➢ equipes de referência;

➢ diretrizes para a política nacional de capacitação;

➢ diretrizes nacionais para planos de carreira, cargos e salários;

➢ diretrizes para entidades e organizações de assistência social;

➢ diretrizes para o cofinanciamento da gestão do trabalho;

➢ responsabilidades e atribuições do gestor federal, estadual, do Distrito

Federal e municipal;

➢ diretrizes nacionais para instituição de mesas de negociação;

➢ organização do CadSuas;

➢ controle social da gestão do trabalho.

Destarte, a gestão do trabalho no âmbito do Suas, por meio da  Política

Nacional  de Capacitação, fundada nos princípios da educação permanente,  foca

para  que  o(a)  trabalhador(a)  seja  reconhecido(a)  em  todas  as  perspectivas  e

aspectos, propiciando  o desenvolvimento da rede de proteção e promoção social já

implantada no território nacional.

A  educação  permanente  promove  a  qualificação  de  trabalhadores(as),

gestores(as)  e  conselheiros(as)  da  área,  de  forma  sistemática,  continuada,

sustentável, participativa, nacionalizada e descentralizada, com a possibilidade de

supervisão integrada, visando o aperfeiçoamento da prestação dos serviços sócio

assistenciais.

Está em consonância com a  portaria Secretaria Nacional  de Assistência

Social (Snas) nº 54, de 1º de abril de 2020, que aprova recomendações gerais aos

gestores(as)  e  trabalhadores(as)  do  Suas  dos  estados,  municípios  e  do  Distrito

Federal, com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades

essenciais  da  assistência  social,  com  medidas  e  condições  que  garantam  a

segurança  e  a  saúde  dos(as)  usuários(as)  e  profissionais  do  Suas,  com

recomendações gerais aos gestores(as) e trabalhadores(as) de assistência social

dos  estados,  municípios  e  do  DF,  em  que  os(as)  trabalhadores(as)  do  Suas

imprescindíveis  para  que  a  política  de  assistência  social  chegue  a  quem  dela
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necessitar, devendo receber todo o suporte necessário à realização das atividades

prestadas e  oferta  dos serviços,  programas e  benefícios  oferecidos a  partir  dos

equipamentos socioassistenciais.  Estratégias de supervisão e suporte informacional

e emocional aos trabalhadores são altamente indicadas, podendo ser organizadas

de modo remoto, inclusive visando amenizar o estresse frente ao contexto.

Resta  claro  que,  diante  da  situação  de  pandemia  gerada  pelo  novo

coronavírus e suas consequências, ocasionadas em situações de desastres e em

suas diferentes fases, deve-se ter atenção e especial cuidado com as equipes da

política  de  assistência  social,  uma  vez  que  trabalham  sob  forte  pressão  no

atendimento das pessoas em risco e vulnerabilidade social, seja esta temporária ou

não. 

Este  cuidado permeia  diferentes  aspectos,  como o do conhecimento por

meio de capacitações para o desenvolvimento do trabalho, o de saúde mental e

segurança psicológica, dispondo de estratégias que visem, por exemplo, situar e

ancorar as pessoas no aqui e agora, no pertencimento, como espaço de escuta e

aconselhamento  psicossocial.  Permeia,  ainda,  o  aspecto  da  biossegurança,  que

envolve  equipamento  de  proteção  individual  (EPI)  e  equipamentos  de  proteção

coletiva (EPC), protocolos de etiqueta higiênica e respiratória, entre outros. 

Na pesquisa que subsidia este plano, também foram identificadas demandas

que fundamentaram recomendações para a área da gestão do trabalho da FAS. 

Quadro 4. Recomendações para a área da gestão do trabalho da FAS

Orientar as equipes de referência dos serviços do Suas, por meio de: artigos,
textos, vídeos, cartilhas e reuniões virtuais, sobre questões pertinentes ao fazer
profissional (trabalho remoto/home office/teletrabalho e teleatendimento).

Divulgar cursos e eventos online sobre questões pertinentes ao fazer profissional.

Promover,  em articulação com a equipe da Gestão do Suas e com base nas
informações da vigilância socioassistencial, videoconferências, teleconferências e
videoaulas, etc.

Contribuir  com  o  setor  de  comunicação  institucional  e  em  articulação  com  a
equipe da Gestão do Suas, na produção de material informativo e apoio técnico.
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Divulgar,  sistematizar  e  construir  conteúdos  sobre  situações  de  emergência  e
calamidades  de  modo  a  desenvolver  competências  que  contribuam  com  o
trabalho.

Promover  apoio  técnico  na  análise  de  necessidades,  planejamento  e
desenvolvimento  de processos que envolvam o reordenamento,  a qualificação
das unidades, serviços, programas e projetos, para  aprimoramento nas funções
de gestão e das equipes de trabalhadores(as) da FAS, na execução do trabalho
conjuntamente com a equipe da Gestão do Suas.

Adotar estratégias e ações que visem nutrir  a segurança psicológica e  o bem
estar no trabalho, assegurando escuta, cuidados com sofrimentos, inseguranças
de profissionais e envolvimento nas decisões. Exemplo: criar espaços de encontro
virtual e pactuações em equipe, aconselhamento psicossocial e encaminhamento
a profissionais especializados, quando necessário.

Por  fim,  ressaltamos  a  importância  de  se  monitorar  a  saúde  mental  dos
profissionais envolvidos(as) no atendimento às famílias e pessoas atingidas.
Cabe,  ao  gestor  municipal  e  às  coordenações  das  unidades  de  referência,
atenção quanto à sobrecarga de trabalho, longas jornadas de trabalho, exposição
dos profissionais às situações de risco (físico e mental), dentre outros.

8.  DIRETRIZES  PARA  O  TRABALHO  SOCIAL  COM  FAMÍLIAS  (TSF)  NOS

SERVIÇOS DA FAS NA VIGÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19

8.1 Sobre os serviços precípuos do Suas e as ofertas obrigatórias

Em  uma  situação  de  emergência  ou  calamidade  pública, vários  são  os
impactos na prestação dos serviços ofertados pela rede socioassistencial.
São necessárias ações de forma a preservar a referência e continuidade do
atendimento e  acompanhamento dos usuários nos serviços e,  ao mesmo
tempo,  identificar  necessidades  de  recursos  humanos  e  materiais  para
atender  às  novas  demandas  decorrentes  da  situação  de  emergência  e
calamidade (MG, 2020, p. 54).

São unidades de referência da política de assistência social os Centros de

Referência de Assistência Social (Cras) e os Centros de Referência Especializados

de Assistência Social (Creas). 
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Cras

Constituem  a  principal  porta  de  entrada  do  Suas  e  têm  como  funções

precípuas a oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e

a gestão da rede socioassistencial de PSB. Além do Paif, podem executar o Serviço

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Scfv) e o serviço de proteção social

básica (PSB) para pessoas com deficiência (PCD) ou pessoas idosas no domicílio.

No  âmbito  do  Paif,  as  ações  são  divididas  em atendimento  familiar  (que

compreendem  respostas  qualificadas  diante  de  demandas  de  curto  prazo)  e

acompanhamento  familiar  (que  incluem  respostas  a  demandas  de  longo  prazo,

exigindo acompanhamento continuado e sistemático a partir da elaboração de um

Plano de Acompanhamento Familiar (PAF).

As ações de atendimento familiar são: acolhida (particularizada ou em grupo),

ações  particularizadas  (atendimentos  particularizados  no  Cras  ou  no  domicílio,

visitas  domiciliares),  ações  comunitárias  (palestras,  campanhas  e  eventos

comunitários)  e oficinas com famílias.  Já as ações de acompanhamento  familiar

compreendem o acompanhamento particularizado (ou unifamiliar) e em grupo (ou

multifamiliar).

Além da oferta do Paif, os Cras têm como função precípua a gestão da rede

de PSB do território, tarefa que é subdividida em gestão da rede socioassistencial,

busca ativa e promoção da articulação intersetorial.

Os Cras ofertam trabalho social com famílias (TSF) para famílias em situação

de vulnerabilidade social. Conforme a Política Nacional de Assistência Social (Pnas,

2004),  a vulnerabilidade social  é definida como fragilidade devida à exposição à

ausência  de renda,  desemprego,  precário  ou  nulo  acesso a  serviços  públicos  e

fragilidade de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social.

Esse conceito evidencia que a vulnerabilidade social possui duas dimensões:

uma dimensão material, que se refere aos que estão em condições precárias ou

privados de renda e de acesso a serviços públicos,  e uma dimensão relacional,

destinada  aqueles  cujas  características  sociais  e  culturais  (diferenças)  são

desvalorizadas ou discriminadas negativamente.

No decorrer de uma situação de emergência ou calamidade pública, emerge

outro conceito: a vulnerabilidade temporária. Nessas contingências, costumam ser

identificadas  famílias  que  não  se  enquadram  nos  perfis  de  renda  geralmente

utilizados  como critérios  para  concessão  de  benefícios.  No  entanto,  devido  aos
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impactos  sociais  da  situação,  tais  famílias  encontram-se  temporariamente

vulneráveis, demandando proteção social e seguranças socioassistenciais, como a

de acolhida e a de sobrevivência. Este assunto será melhor detalhado adiante.

Creas

Os  Creas,  por  sua  vez,  são  unidades  de  referência  de  Proteção  Social

Especial  (PSE)  de  média  complexidade.  Como  tal,  destinam-se  a  famílias  e

indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos.

O risco pessoal e social por violação de direitos é definido pela Pnas (2004)

como  a  iminência  ou  ocorrência  de  situações  de  violência  intrafamiliar  (física,

psicológica  ou  sexual),  negligência,  abandono,  ato  infracional,  situação  de  rua,

trabalho infantil, dentre outras20.

Os  Creas  ofertam  trabalho  social  especializado  destinado  a  famílias  e

indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos que não

tiveram seus vínculos rompidos. Têm como funções a oferta dos serviços e a gestão

da rede socioassistencial de PSE-MC a eles referenciada.

São serviços precípuos dos Creas:

Serviço  de Proteção e Atendimento  Especializado a  Famílias  e  indivíduos

(Paefi): serviço que objetiva fortalecer a função protetiva em famílias que vivenciam

situação de risco pessoal  e  social  por  violação de direitos.  Oferta  acolhida para

avaliação  das  situações  e  acompanhamento  especializado  nas  modalidades

particularizada (unifamiliar) ou em grupo (multifamiliar).

Serviço  de  Proteção  a  Adolescentes  em  Cumprimento  de  Medidas

Socioeducativas  (MSE)  de  Liberdade  Assistida  (LA)  e  Prestação  de  Serviços  à

Comunidade  (PSC):  oferta  acompanhamento  a  adolescentes  autores  de  ato

infracional, encaminhados pela justiça da infância e juventude para cumprimento de

MSE em meio aberto, e a suas famílias.

Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas

Famílias: pode ser executado diretamente pelos Creas ou por unidades parceiras a

20 Os conceitos utilizados para descrever cada uma dessas situações de risco pessoal e social por
violação de direitos se encontram descritos no documento “CREAS - Manual de instruções para o
registro  das  informações  especificadas  na  Resolução  CIT  nº04/2011,  alterada  pela  Resolução
nº20/2013 da Comissão Intergestores Tripartite - CIT (RMA – Formulário 1)”,  de janeiro de 2014,
p.11-1.
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eles referenciadas. Nesse caso, o referenciamento é obrigatório e é função precípua

do Creas.

Centro POP Rua:

O Centro POP Rua é uma unidade de referência de PSE-MC equivalente a

um  Creas.  Destina-se  a  pessoas  em  situação  de  rua  e  desabrigo  e  oferta  os

seguintes serviços especializados:

Serviço Especializado em Abordagem Social  (Seas): executado por Centro

POP Rua ou por Creas (em municípios que não possuem Centro POP). Trata-se de

um serviço  itinerante,  que  atende  pessoas  em situação  de  rua  e  desabrigo  no

próprio espaço da rua possibilitando o acesso a direitos. Também tem como foco

prioritário o mapeamento do trabalho infantil no espaço da rua.

Serviço Especializado para pessoas em situação de rua (Se-POP): serviço de

execução exclusiva  do Centro  POP Rua.  Oferta  acompanhamento  sistemático  e

também ações pontuais para pessoas em situação de rua e desabrigo.

Enquanto  unidade  de  referência,  em  Caxias  do  Sul,  o  Centro  POP  é  a

referência  para  regulação  do  acolhimento  de  pessoas  em  situação  de  rua  e

desabrigo junto aos serviços de alta complexidade.

Além das  unidades  de  referência,  o  SUAS possui  ainda  outras  unidades

públicas. Estas executam serviços, mas não referenciam outros serviços. São elas:

Cadastro Único de Programas Sociais: 

Porta  de  entrada  para  o  acesso  aos  programas  do  governo  federal  e

instrumento de coleta de dados.

Serviços de Acolhimento Institucional (SAI):

Unidades de PSE de alta complexidade do Suas, destinadas a pessoas em

situação de risco pessoal e social por violação de direitos que tiveram seus vínculos

interrompidos  ou  suspensos  por  medida  de  proteção.  Tais  unidades  ofertam

atendimento coletivo em regime integral  (24 horas)  as  pessoas acima descritas,

como medida para assegurar sua proteção.

São  organizadas  por  ciclos  de  vida  e  situação  atendida,  destinam-se  ao

atendimento  de  diversos  públicos,  como,  por  exemplo,   SAI  para  crianças  e

adolescentes (abrigos e casas lares); SAI para idosos (abrigos/ILPIs e casas lares);
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serviços  de  acolhimento  para  pessoas  adultas  com  deficiência  (residências

inclusivas);  serviços  de  acolhimento  para  mulheres  em  situação  de  violência

(abrigos);  para  adultos  e  famílias  (abrigos,  casas  de  passagem);  serviço  de

acolhimento em república; serviço de acolhimento em família acolhedora e Serviço

de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências.

Destaca-se que o SAI acolhe Crianças e Adolescentes em medidas protetivas

por determinação judicial, em decorrência de riscos pessoais e sociais por violação

de direitos ou pela impossibilidade de cuidado e proteção por sua família. O objetivo

é  viabilizar,  no  menor  tempo  possível,  o  retorno  seguro  ao  convívio  familiar,

prioritariamente na família de origem e, excepcionalmente, em família substituta (por

meio de adoção, guarda ou tutela). 

Além dos  serviços,  o  Suas  também é composto  de  programas.  Na  PSB,

podemos  citar  o  Programa  Criança  Feliz/Primeira  Infância  no  SUAS,  Programa

Primeira  Infância  Melhor  (PIM),  Programa  Acessuas  Trabalho,  Programa  Bolsa

Família (PBF) e Programa BPC na Escola.

Na  PSE  de  média  complexidade,  existe  o  Programa  de  Erradicação  do

Trabalho Infantil (Peti) e, em Caxias do Sul, o Programa Guarda Subsidiada (PGS),

dentre outros. Na PSE de alta complexidade, o Programa de Apadrinhamento (em

Caxias do Sul, executado através de parceria com organização da sociedade civil

(OSC)21. 

8.2 Atendimento socioassistencial às situações de vulnerabilidade temporária

Conforme a Loas (1993), as situações de vulnerabilidade temporária em geral

são  relacionadas  ao  ciclo  de  vida  (nascimento,  infância,  adolescência,

envelhecimento), situações de desvantagem pessoal (deficiências) ou ocorrência de

incertezas que representam perdas e danos (emergências e calamidades públicas,

como  a  pandemia  de  Covid-19).  A  previsão  do  atendimento  das  situações  de

vulnerabilidade temporária consta no parágrafo único do art. 2° da Loas:

a  assistência  social  realiza-se  de  forma  integrada  às  políticas  setoriais,
visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais,  ao
provimento  de  condições  para  atender  contingências  sociais e  à
universalização dos direitos sociais (grifo nosso). (Loas, 1993)

21 Os serviços e programas executados em parceria com a rede socioassistencial pública não-
estatal serão detalhados no Plano de contingências do SUAS de Caxias do Sul - etapa 2.
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A situação de vulnerabilidade temporária pode ensejar a criação de benefícios

eventuais.  Estes  são  provisões  gratuitas  em  espécie  ou  pecúnia  que  cobrem

necessidades temporárias em razão de contingências. Portanto, a Loas assegura

benefícios  eventuais  e  provisões  materiais,  bem  como  acesso  aos  serviços

socioassistenciais  para  famílias  e  indivíduos  em  situação  de  vulnerabilidade

temporária por ciclo de vida ou calamidades. Conforme o artigo 22 

poderão  ser  estabelecidos  outros  benefícios  eventuais  para  atender
necessidades  advindas  de  situações  de  vulnerabilidade  temporária,  com
prioridade para a criança, a família, o idoso, a gestante, a nutriz e nos casos
de calamidade pública.(Loas, 1993).

Pela  importância  desses  benefícios  no  enfrentamento  das  situações  de

vulnerabilidade  temporária  é  fundamental  que  os  municípios  regulamentem,  em

nível local, os benefícios eventuais enquanto provisões provisórias e suplementares.

No  entanto,  na  vigência  de  uma  calamidade,  é  requerida  flexibilidade  na

avaliação para concessão de benefícios. Cabe a compreensão de que a “assistência

social é para quem dela necessita” (CF/1988, art. 203) e o lembrete de que a Loas

afirma,  em  seu  art.  4°,  inciso  III,  que  é  vedada  a  comprovação  vexatória  de

necessidade.

Conforme MG (2020), os benefícios eventuais em contextos de emergência e

calamidade pública têm como características a brevidade e a excepcionalidade. A

brevidade se refere à rapidez e celeridade com que devem ser acessados. Já a

excepcionalidade  refere-se  ao  fato  de  que  sua  duração  deve  contemplar

vulnerabilidades associadas especificamente à calamidade. Isso é corroborado por

Gomes e Torres (2020), quando ressaltam que benefícios emergenciais em caráter

emergencial requerem prontidão, dispensando 

necessariamente,  os  detalhados  aferimentos  de  necessidades.  Não  é
possível  enquadrar  as pessoas,  rigorosamente,  nos critérios da legislação
local  ou  noutras,  em  geral  formuladas  para  a  exclusão,  em  face  da
insuficiência de recursos. De modo que mecanismos de prestação devem ser
usados de modo mais abrangente e simples (GOMES; TORRES, 2020, p.
15).

Embora o acesso a benefícios eventuais em situações de calamidade deva

ser rápido, ele também deve ser associado à oferta de serviços socioassistenciais e

ultrapassar a distribuição de provisões materiais como cestas básicas, por exemplo
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(MG, 2020). Assim, uma recomendação importante é que a concessão do benefício

seja  associada  à  oferta  de  atenção  mais  aprofundada  (mesmo que  isso  ocorra

através de teleatendimento marcado para momento posterior ao da concessão da

provisão material). Como é sabido, a vulnerabilidade social possui duas dimensões:

material  e relacional.  Embora haja famílias cuja dimensão material  se sobressai,

haverá,  também,  aquelas  cujos  impactos  da  pandemia  afetam  a  dimensão

relacional.

Não apenas na vulnerabilidade social,  mas também as situações de risco

pessoal  e  social  e  violações  de  direitos  tendem  a  aumentar  em  contextos  de

emergência e calamidades. Tais situações podem ser agravadas pela vivência de

estresse  disseminada  na  sociedade  e  como  consequência  do  agravamento  de

vulnerabilidades preexistentes.

Por conta disso, recentemente, em 07 de julho de 2020, foi sancionada a lei

n° 10.022, que altera a lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. Essa legislação

dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e intrafamiliar contra

crianças e adolescentes, mulheres e pessoas idosas e com deficiência durante a

pandemia  de  Covid-19.  A  lei  incide  em  serviços  essenciais  que  acompanham

situações de violência doméstica e intrafamiliar contra esses públicos determinando

que o poder público adote as medidas necessárias para garantir a manutenção do

atendimento presencial nesses casos. 

Os  procedimentos  podem  ser  adaptados,  mas  o  poder  público  deve

assegurar a continuidade do funcionamento dos órgãos que atendem a violência

doméstica  e  intrafamiliar  contra  a  mulher,  idosos,  crianças  ou  adolescentes.

Conforme a lei, quando, por razões de segurança sanitária, não for possível manter

o  atendimento  na  modalidade  presencial  a  todas  as  demandas  relacionadas  à

violência doméstica e familiar,  o poder público deverá, obrigatoriamente,  garantir

atendimento  presencial  àqueles  casos  que  envolveram  ou  apresentam  risco  de

lesão  corporal  grave  e  gravíssima,  feminicídio,  ameaças  por  arma  de  fogo  e

violência sexual contra crianças e adolescentes, nas suas mais variadas formas.

Essa lei apresenta um importante norte para que as equipes e coordenação

dos  serviços  de  PSE avaliem  que  casos  demandam  continuidade  da  oferta  de

acompanhamento  presencial.  Também  pode  indicar  critérios  de  prioridade  para

visitas domiciliares e outros procedimentos. 
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Ressalta-se,  no  entanto,  a  importância  de  tomar  todos  os  cuidados

necessários à salvaguarda da saúde de profissionais e usuários (as). Recomenda-

se,  por fim, a discussão ampla da lei  nas equipes de PSE e a articulação com

órgãos de defesa de direitos que, conforme o dispositivo legal, também deverão

permanecer ofertando o atendimento habitual, inclusive sem suspensão de prazos

processuais.

9. ESTRATÉGIAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA GARANTIA DE

OFERTA DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA FAS

9.1 Orientações do município de Caxias do Sul

O município de Caxias do Sul,  através da Diretoria de Recursos Humanos da

Secretaria de Recursos Humanos e Logística, elaborou um Plano de prevenção e

combate à pandemia de coronavírus. Reproduzimos aqui o documento, excluindo os

trechos que se  referiam apenas ao Centro  Administrativo  Municipal.  Ele  contém

orientações  gerais  que  devem  ser  observadas  por  todos  os(as)  servidores(as)

municipais. A versão reproduzida aqui foi atualizada em 07 de julho de 2020.

Orienta-se aos (às) diretores (as) e gerentes que façam cópia das orientações

abaixo e fixem nos murais das unidades. 

Quadro 5. Plano de prevenção e combate à pandemia de coronavírus (adaptado)

MEDIDA AÇÕES

Observação dos 
Protocolos de 
segurança já 
estabelecidos

Utilização obrigatória de máscara;

Higienização frequente das mãos e utilização de álcool gel;

Manter o distanciamento adequado;

Reforçar os cuidados individuais com a higienização da mesa
ou estação de trabalho22.

22 Salienta-se o compromisso e responsabilidade de cada pessoa em relação às demais pessoas
que compartilham ou frequentam aquele espaço de trabalho. Da mesma forma, o uso de máscaras
não protege apenas ao servidor, mas a todos os que tiverem contato com ele.
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Intensificação dos 
procedimentos de 
limpeza

Adoção dos “tapetes sanitizantes”;

Reforço dos procedimentos de limpeza: será adicionado o 
ácido parecético na limpeza diária, incluindo maçanetas, 
corrimões e móveis.

Restrição do uso 
de elevadores

Evitar a utilização dos elevadores, restringindo o uso para 
servidores(as) e contribuintes com locomoção reduzida;
Limpeza dos elevadores com álcool 70% a cada 1 hora.

Intensificação das 
medidas de 
segurança na 
utilização dos 
veículos oficiais

Utilização obrigatória de máscara;

Utilização de álcool gel, pelo condutor e passageiros, antes 
de entrar e após sair do veículo.
Desinfecção dos veículos oficiais – semanalmente.

Propiciar a 
ventilação natural

Deixar os locais de trabalho com portas e janelas abertas, 
quando possível, propiciando a circulação do ar;
Deixar, quando possível, as portas dos banheiros abertas.

Aferição da 
temperatura 
corporal

Aferir a temperatura corporal de servidores e usuários na 
entrada dos locais de trabalho;

Em caso de alteração da temperatura, acima de 37,4°C, o 
servidor ou usuário será orientado sobre os procedimentos a 
serem adotados.

Afastar servidores 
com sintomas de 
síndromes gripais

O(a) servidor(a) com sintomas gripais deve se afastar, 
procurando atendimento médico (UBS de referência ou plano
de saúde) e encaminhar atestado médico para a Biometria 
(conforme Art.3º do Decreto 20.824) para validação do 
afastamento.

Servidores 
diagnosticados 
com Covid-19 e 
servidores 
contactantes

Servidor(a)  que  testar  positivo  para  a  Covid-19  deve  se
afastar, procurando atendimento médico (UBS de referência
ou  plano  de  saúde)  e  encaminhar  atestado  médico  para
Biometria (conforme Art.3º do Decreto 20.824) para validação
do afastamento.

Em  caso  positivo  para  Covid-19,  os(as)  servidores(as)
contactantes  (que  tiveram  contato  com  a  pessoa  doente)
devem:

Servidor(a)  sintomático(a): deve  se  afastar,  procurando
atendimento médico (UBS de referência ou plano de saúde)
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e  encaminhar  atestado  médico  para  Biometria  (conforme
Art.3º do Decreto 20.824) para validação do afastamento.

Servidor(a) assintomático(a): procurar a UBS de sua região
para realizar o teste rápido.

Servidores(as) que pertencem ao grupo de profissionais de 
risco devem emitir Comunicação de Acidente de Trabalho 
(CAT) e encaminhar para o Sesmt (sesmt@caxias.rs.gov.br).
Obs.: O Registro de CAT não significa o reconhecimento de 
Acidente de Trabalho. Toda CAT passará por análise técnica 
e posterior verificação do nexo causal.

Fonte: Secretaria de Recursos Humanos e Logística da Prefeitura de Caxias do Sul.

9.2 Procedimentos comuns a todos os serviços da FAS na vigência da pandemia

Com base nos resultados da pesquisa  com os servidores  da FAS,  foram

elaboradas recomendações comuns a todos os programas e serviços.

Quadro 6. Procedimentos comuns para todos os serviços e programas da FAS.

Atuar  com  segurança,  fazendo  uso  dos  equipamentos  de  proteção  individual
(EPI), equipamentos de proteção coletiva (EPC) e protocolos operacionais (PO).

Orientar os(as) usuários(as) quanto às medidas preventivas da contaminação por
coronavírus, inclusive fornecendo itens como máscaras descartáveis e acesso a
álcool gel ou sabão.

Priorizar o teleatendimento e agendar os atendimentos presenciais estritamente
necessários, em casos avaliados pela equipe e coordenação das unidades como
de  maior  vulnerabilidade  e  risco  social  ou  indicados  como  prioritários  pela
legislação.

Agendar visitas domiciliares e buscas ativas in loco estritamente necessárias, em
casos  avaliados  pela  equipe  e  coordenação  das  unidades  como  de  maior
vulnerabilidade e risco social.

Proceder encaminhamentos para subsidiar custos com sepultamentos, inclusive
mediante a concessão de benefício eventual.

Viabilizar  a  concessão  de  benefícios  eventuais  e  provisões  materiais  para  a
população em vulnerabilidade temporária direta ou indiretamente relacionada à
pandemia.

Proceder  encaminhamentos  para  concessão,  em  caráter  de  brevidade  e
excepcionalidade,  de  benefícios  socioassistenciais  e  provisões  materiais,
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ofertando,  tão  logo  possível,  atendimentos  (teleatendimento  ou  presencial),
especialmente  quando  identificar  que  a  vulnerabilidade  se  estende  além  do
aspecto material.
IMPORTANTE: 
Em caso de necessidade e mediante avaliação técnica,  poderá  ser  concedida
mais  de  uma  unidade  de  cesta  básica  por  família,  considerando  o  grau  de
vulnerabilidade identificado e a composição familiar.

Registrar, no prontuário Suas, o nome das famílias acolhidas via telefone, quantas
acolhidas telefônicas foram realizadas e quais os encaminhamentos efetuados.

Criar canais de comunicação institucionais das unidades através de redes sociais
(whatsapp institucional, facebook institucional, dentre outros).

Divulgar  informações  de  interesse  geral  através  dos  canais  institucionais  da
unidade.

Mapear  os  recursos  tecnológicos  e  redes  sociais  utilizados  pelas  famílias,  de
modo a ofertar teleatendimento condizente com cada caso e identificar famílias
que  não  conseguem  acessar  as  informações  gerais  postadas  nos  canais
institucionais da unidade.

Identificar  e  mitigar  fatores  de  maior  exposição  à  contaminação  em  famílias
pobres e extremamente pobres, através da articulação intersetorial.

Contribuir para garantir a concretização do isolamento por famílias e indivíduos
em situação de vulnerabilidade e risco social.

Garantir segurança de sobrevivência de famílias em vulnerabilidade, impedidas de
desempenhar atividades laborais.

Fonte: elaborado pelas autoras.

9.3  Procedimentos  sugeridos  para  serviços  e  programas  de  Proteção  Social

Especial de Média Complexidade (PSE-MC)

Seguem  os  procedimentos  operacionais  e  providências  direcionados  para

unidades, serviços e programas de PSB elaborados com base na pesquisa realizada

com os (as) servidores (as) da FAS.

Quadro 7. Procedimentos comuns a serviços e programas de PSB
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CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (Cras)

As ações preconizadas visam garantir a continuidade do PAIF, nas modalidades
atendimento e acompanhamento, considerando que, com a pandemia de Covid-
19,  tende  a  agravar-se  a  situação  de  vulnerabilidade  social  de  famílias  já
acompanhadas e ampliar-se a quantidade de famílias que demandam o serviço
em função de vulnerabilidade temporária em virtude do declínio da capacidade
protetiva e da diminuição de renda. Isso tende a gerar aumento da busca pelos
Cras e da solicitação de benefícios eventuais e provisões materiais.  

Nesse sentido, caberá à equipe diretiva, coordenações e equipes técnicas tomar
providências para garantir cobertura aos territórios mais afetados, intensificando o
TSF enquanto como atividade essencial destinada às famílias vulneráveis.

Atividade precípua do Cras: Oferta do Paif – ATENDIMENTO FAMILIAR
Acolhida:

Manter suspensa a acolhida em grupo durante a vigência da pandemia.

Acolhida  telefônica:  Priorizar  a  acolhida  telefônica  e  restringir  a  acolhida
particularizada presencial aos casos estritamente necessários, mediante avaliação
da equipe e tomando os devidos cuidados preventivos. 

Orientar os usuários (as) a contatarem o Cras de referência via ligação telefônica
ou whatsapp institucional. Solicitado atendimento, ofertar horário presencial  ou
teleatendimento.  Solicitado  benefício  eventual  (auxílio  alimentação),  orientar  a
retirada no Cras de referência, articulando serviço e benefício. 

Proceder  encaminhamentos  para  concessão,  em  caráter  de  brevidade  e
excepcionalidade, de benefícios eventuais e provisões materiais, especialmente
de famílias  em situação  de vulnerabilidade social  e  vulnerabilidade temporária
direta  ou  indiretamente  associada  à  pandemia  de  Covid-19.  É  imprescindível
garantir o atendimento e, conforme a disponibilidade, as provisões materiais que
necessitarem.

Em  caso  de  vulnerabilidade  temporária,  será  aberto  Prontuário  Suas
simplificado23, não sendo necessária cópia de documentos.

Ofertar  acompanhamento  socioassistencial  (teleatendimento  ou  presencial)  tão
logo possível para as famílias em vulnerabilidade temporária quando identificar
que a vulnerabilidade se estende além do aspecto material, englobando aspectos
relacionais ou quando a vulnerabilidade material se prolongar24.

IMPORTANTE: ao identificar que a família solicita auxílio alimentação pela terceira
vez, avaliar inclusão em acompanhamento familiar do Paif. No entanto, conforme
o MDS (2012), são acompanhadas as famílias que aceitam participar do processo

23 “Prontuário Suas simplificado” consiste na cópia da frente e do verso do prontuário Suas completo
e do preenchimento dos dados ali presentes.
24 Sugestão: quando a situação se prolonga por três meses.
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de acompanhamento. O acompanhamento familiar constitui um direito, portanto,
sua participação não deve ser algo imposto.

Registrar os dados das famílias que receberam benefícios eventuais e provisões
materiais em função de vulnerabilidade temporária.

Divulgar  amplamente,  por  meio  das  redes  sociais  institucionais  do  Cras,  o
funcionamento da unidade e o número para o qual as famílias devem ligar.

Busca ativa:

Diante  de  informações  que  chegarem  ao  conhecimento  do  Cras  reportando
situações  de  vulnerabilidade  em  famílias  do  território,  mas  que  sejam
desconhecidas do Cras, ou que há muito tempo não acessem a unidade, será
realizada a busca ativa. 
Para tal, devem ser priorizadas as modalidades de busca ativa remotas (telefone,
whatsapp). Em casos avaliados pela equipe e coordenação das unidades como de
maior  vulnerabilidade,  em  que  a  busca  ativa  in  loco for  considerada
imprescindível, a mesma deverá ser realizada tomando os devidos cuidados de
biossegurança  (como  o  uso  do  EPI  necessário  pelos  (as)  profissionais  e
motorista).
Oficinas com famílias:
Manter suspensas as oficinas com famílias (atividade coletiva presencial).

Em substituição, sugere-se produzir ou divulgar materiais audiovisuais sobre as
temáticas  usualmente  trabalhadas  em  oficinas  com  famílias  através  das
plataformas institucionais da unidade (whatsapp institucional, página institucional
no  facebook,  dentre  outras).  Podem  ser  postados  materiais  (vídeos,  áudios,
textos) produzidos pela equipe ou por outros órgãos.
Atendimentos particularizados:

Realizar atendimentos particularizados presenciais mediante agendamento e em
casos estritamente indispensáveis,  conforme avaliação da equipe ou quando a
família não dispor de meios para teleatendimento.

Agendamentos:  Caberá  à  coordenação  e  equipes  das  unidades  organizarem
cronograma  de  agendamentos  de  atendimentos  particularizados  presenciais
conforme a necessidade. 

Priorizar  atendimentos  particularizados  via  teleatendimento  (atendimentos
telefônicos  ou  via  plataformas  institucionais  (ligações  telefônicas,  áudios  ou
videochamadas  através  do  whatsapp  institucional,  messenger  da  página
institucional no facebook, ou outras plataformas).

Nos teleatendimentos,  respeitar as recomendações dos conselhos profissionais
que regulam a matéria.

Sugere-se, como parâmetro para atendimento, a duração de 30 minutos (o tempo
padrão favorece a otimização dos recursos e equipamentos). Ressalta-se que se
deve considerar as peculiaridades de cada situação.
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Registrar no prontuário da família os atendimentos particularizados presenciais e
os teleatendimentos.
Ações comunitárias (campanhas, palestras e eventos comunitários):
Suspender ações comunitárias presenciais.
Em substituição, sugere-se realizar campanhas, palestras e eventos comunitários
online, tais como lives e produção de materiais audiovisuais (vídeos, cards, flyers
virtuais) sobre temáticas usualmente trabalhadas em ações comunitárias.

Planejar ações comunitárias virtuais com outros serviços da rede socioassistencial
e intersetorial do território, bem como com os outros Cras ou com os Creas.

Divulgar  as  ações  comunitárias  virtuais  através  das  plataformas  institucionais
(whatsapp institucional, página institucional no facebook, dentre outras) do Cras.

Disponibilizar as ações comunitárias virtuais e seu conteúdo (gravações) através
das  plataformas  institucionais  (whatsapp  institucional,  página  institucional  no
facebook, dentre outras) do Cras para que os usuários acessem posteriormente.
Encaminhamentos:
Redigir encaminhamentos.

Realizar monitoramento de encaminhamentos através de contato telefônico com
os  usuários/famílias  e  através  de  contatos  telefônicos  ou  por  e-mail  com  os
serviços para os quais o usuário/família foi encaminhado.

Encaminhar as famílias para serem inseridas em programas de transferência de
renda e benefícios adicionais, quando necessário.
Atividade precípua: Oferta do Paif – ACOMPANHAMENTO FAMILIAR
Acompanhamento familiar em grupo (multifamiliar):

Suspender  os  encontros  presenciais  do  acompanhamento  em  grupo
(multifamiliar).

Manter,  havendo  essa  possibilidade,  o  acompanhamento  familiar  em  grupo
através  da  criação  de  grupos  de  whatsapp.  Essa  ação  mantém e  fortalece  o
vínculo entre famílias que estejam em acompanhamento em Paif multifamiliar/em
grupo. O grupo de whatsapp pode ter o mesmo nome que o grupo presencial e
pode ser  utilizado tanto para postagem de informações gerais  pelo técnico de
referência quanto para encontros virtuais através de videochamadas ou partilha de
áudios.
Acompanhamento particularizado (unifamiliar) em Paif:

Realizar  acompanhamento  particularizado  presencial  mediante  agendamento  e
em  casos  estritamente  indispensáveis,  conforme  avaliação  da  equipe  e
coordenação;

Priorizar  o  acompanhamento  particularizado  (unifamiliar)  através  de
teleatendimento, definindo, com a família:

Plataforma:  atendimento  telefônico,  vídeo  chamada  de  whatsapp,  facebook
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(messenger) ou outra rede social de preferência da família.

Periodicidade: ligações/contatos/videochamadas quinzenais, mensais ou conforme
Plano de Acompanhamento Familiar (PAF).

Realizar os teleatendimentos atentando para as recomendações dos conselhos
profissionais que regulam a matéria, quando houver.

Registrar os atendimentos particularizados presenciais e os teleatendimentos no
prontuário da família.

IMPORTANTE:
Estender o teleatendimento a outros membros da família, não exclusivamente ao
RF.
Atividades sugeridas para teletrabalho através do Paif:

Evoluir prontuários físicos, mediante combinação com a coordenação da unidade.

Alimentar  sistemas informatizados (Sicon,  RMA,  Recria),  mediante combinação
com a coordenação da unidade.

Elaborar informações e ofícios.

Redigir encaminhamentos.

Realizar  teleatendimento  através  de  smartphone  ou  tablet  institucional
disponibilizado pela coordenação da unidade.

Realizar  monitoramento de encaminhamentos através de smartphone ou tablet
institucional disponibilizado pela  coordenação da unidade.      
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Scfv)
Criar  grupo  de  whatsapp  do  Scfv  de  modo  a  manter  o  vínculo  entre  os
participantes. O objetivo é acompanhar e manter o vínculo entre os usuários. 
Produzir material lúdico e informativo e enviar aos participantes do Scfv através
das  plataformas  institucionais  (whatsapp  institucional,  página  institucional  no
facebook) do Cras. 
IMPORTANTE:
O grupo de whatsapp pode se constituir num espaço para compartilhamento de
conteúdos de interesse da faixa etária atendida com o propósito de trabalhar os
eixos norteadores do Scfv:  convivência, direito de ser e de pertencer,  direito à
participação.  Esses  grupos  virtuais  também  são  espaços  para  que  seus
participantes postem “notícias” uns dos outros e da comunidade e colaborem com
informações sobre o território. Posteriormente, sanada a situação de calamidade,
o Scfv é uma importante estratégia para reintegrar as famílias presencialmente.
Articular-se ao Cras de referência para atendimento de famílias dos participantes
do Scfv e acesso a serviços e benefícios.
Scfv: ASPECTOS IMPORTANTES

CONVIVÊNCIA  FAMILIAR:  Disponibilizar  materiais  sobre  fortalecimento  de
vínculos familiares e convivência no âmbito familiar, tendo em vista que algumas

52



pessoas têm permanecido mais tempo em casa, situação que pode potencializar
casos de conflito familiar e violações de direitos.

CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA: um dos vínculos muito afetados em situações de
calamidade é o vínculo das famílias com a comunidade. Em situações como esta,
as famílias costumam ficar isoladas e reduzir  sua convivência na comunidade,
fragilizando os laços comunitários.  Nesse sentido,  os conteúdos postados pelo
Scfv nos grupos virtuais de whatsapp e nas redes sociais oficiais do Cras podem
ser importantes para amenizar essa situação e manter os vínculos.
Registro das ocorrências de contaminação por coronavírus:

Registrar os casos de contaminação pela Covid-19 entre famílias acompanhadas
em Paif e participantes dos Scfv do Cras. Isso possibilita dados de mapeamento
da exposição e incidência de Covid-19 entre famílias vulneráveis.
Atividade precípua do Cras: Gestão da rede de PSB do território

Solicitar  às  OSC  relatórios  gerais  e  nominais  com  mapeamento  de  riscos
identificados (violências), vulnerabilidades temporárias e casos de contaminação
por coronavírus.

Articular-se  às  OSC  do  território  de  modo  a  garantir  celeridade  no  acesso  a
benefícios e provisões materiais para famílias que frequentam a rede referenciada
aos Cras.
Articular-se às OSC do território para traçar outras estratégias de atenção que se
mostrarem necessárias  às  famílias  em situação  de vulnerabilidade  temporária,
garantindo maior capilaridade à rede. 
Manter contato via telefone ou e-mail com as OSC referenciadas ao Cras.

CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS

Desenvolver  suas  ações  específicas  nos  territórios  de  acordo  com  as
necessidades, visto que já estão nos Cras, de modo que o Cras Centro continuará
encaminhando usuários para o Cadastro Central.

As  ações  serão  de  inclusão  e  atualização,  realizadas  de  forma  remota  ou
presencial  de  acordo  com a  avaliação  do  entrevistador  e  tomados  os  devidos
cuidados preventivos.

IMPORTANTE:

A título de informação, a Portaria nº 335, de 20 de março de 2020, suspendeu pelo
prazo de 120 dias os processos de averiguação e revisão cadastral. 

Fonte: elaborado pelas autoras.
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PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL

Em casos em que a equipe de referência entender ser necessário a inclusão no
Programa  de  Inclusão  Social,  deve  ter  o  aval  da  direção  em  razão  de  que  a
arrecadação  do  Zona  Azul  está  comprometida  com  os(as)  usuários(as)  que  já
estavam programados, entre outras demandas.

PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM) e “CRIANÇA FELIZ” (PRIMEIRA
INFÂNCIA NO SUAS)

Planejar as atividades via whatsapp.

Contatar as famílias semanalmente, possibilitando momentos de escuta via 
teleatendimento.

Contatar a rede de serviços.

Enviar materiais pedagógicos para as famílias.

Realizar visitas domiciliares em casos necessários (entrega de materiais, situações 
especiais).

Alimentar sistemas informatizados (Sispim).
IMPORTANTE: Técnicos do Criança Feliz devem manter o lançamento das ações 
indicadas pelos monitores do programa até o dia 15 de cada mês.

Promover capacitações à distância (EAD).

Registrar, na medida do possível e em instrumentos já disponíveis, situações de
aumento  da  vulnerabilidade,  aumento  ou  recrudescimento  de  riscos  pessoais  e
sociais  por  violação  de  direitos  e  contaminação  por  coronavírus   em  famílias
acompanhadas  pelos  programas PIM e  Criança  Feliz.  Isso  possibilita  dados  de
mapeamento da exposição e incidência de Covid-19 entre famílias vulneráveis.

9.4  Procedimentos  sugeridos  para  serviços  e  programas  de  Proteção  Social

Especial de Média Complexidade (PSE-MC)

Seguem os procedimentos operacionais e providências direcionados para os

programas e serviços de PSE-MC elaborados com base na pesquisa realizada com

os servidores da FAS.
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 Quadro 8. Procedimentos comuns a serviços e programas de PSE-MC

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (Creas)
Atividade  precípua:  oferta  do  Serviço  de  Proteção  e  Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)
Acolhida em Paefi:

Realizar acolhida particularizada presencial dos casos indispensáveis conforme 
avaliação da equipe e coordenação e com base na Lei n° 14.022, de 07 de julho de 
2020, realizando adaptações e tomando os devidos cuidados (EPI, higienização do 
espaço, distanciamento físico).

Organizar, se cabível, a oferta de “acolhida telefônica do Creas”, estabelecendo 
turnos/horários definidos ou escalas entre os(as) profissionais.
Acompanhamento particularizado (unifamiliar) em Paefi:

Realizar acompanhamento particularizado presencial mediante agendamento e em
casos estritamente indispensáveis, conforme avaliação da equipe e coordenação e
com base na Lei  n°  14.022,  de  07 de julho  de 2020,  realizando adaptações e
tomando os devidos cuidados (EPI, higienização do espaço, distanciamento físico).

Priorizar o acompanhamento particularizado (unifamiliar) através de 
teleatendimento, definindo, entre técnico e família:
Plataforma: atendimento telefônico, áudios e vídeo chamadas de whatsapp, 
Facebook institucional do Creas (messenger) ou outra rede social de preferência da
família.
Periodicidade: ligações/contatos/videochamadas quinzenais ou semanais, conforme
PAF.
Nos teleatendimentos, respeitar as recomendações dos conselhos profissionais que
regulam a matéria.

Registrar os atendimentos particularizados presenciais e os teleatendimentos no
prontuário da família.

IMPORTANTE:
Estender o teleatendimento a outros membros da família, não exclusivamente ao
RF.
Acompanhamento em grupo (multifamiliar) em Paefi:
Suspender os encontros presenciais do acompanhamento em grupo (multifamiliar).

Se possível, criar grupo de whatsapp ou Facebook correspondente aos grupos de
acompanhamento multifamiliar, mantendo o vínculo entre as famílias.

Enviar  informações  e,  havendo  essa  possibilidade,  promover  encontros  virtuais
através  de  videochamadas  via  whatsapp,  messenger  do  Facebook  ou  outras
plataformas.
Disponibilizar  informações  sobre  o  telefone  do  Creas  e  as  demais  formas  de
contato.
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Estimular  as  famílias  a  acessarem  as  redes  sociais  institucionais  do  Creas
(whatsapp institucional, página no Facebook, dentre outras).
Serviço de Proteção a Adolescentes em Medida Socioeducativa de LA e PSC
Acolhida MSE:
Suspensa pelo Juizado da Infância e Juventude (JIJ).

Acompanhamento particularizado aos adolescentes em MSE:
Apesar da suspensão dos prazos pelo JIJ, mediante avaliação da equipe, ofertar
acompanhamento  via  teleatendimento,  de  modo  a  não  perder  o  vínculo  entre
técnico e adolescente;
Mediante avaliação da equipe, ofertar acompanhamento à família do(a) adolescente
em MSE via teleatendimento.

Acompanhamento em grupo e ações coletivas para adolescentes em MSE:
As ações coletivas e oficinas presenciais do Programa Intersetorial do Sistema de
Atendimento  Socioeducativo  (Sinase)  estão  suspensas.  No  entanto,  havendo
possibilidade,  criar  grupos  de  whatsapp  para  manter  vínculo  entre  os(as)
adolescentes e disseminar informações.

Criar atividades virtuais (vídeos, lives), nas redes sociais institucionais dos Creas e
em  parceria  com  as  políticas  integrantes  do  Sinase,  com  temáticas  até  então
trabalhadas nas oficinas no programa intersetorial.

IMPORTANTE: 
Além de manter o vínculo, a continuidade dos contatos via teleatendimento tem
caráter preventivo ao acirramento da situação de risco (cometimento de novos atos
infracionais, violência e conflitos familiares, dentre outros). A suspensão do prazo
judicial  do  cumprimento  da  MSE  não  impede  a  oferta  de  acompanhamento
socioassistencial, visto que este transcende a Medida Socioeducativa.
Encaminhamento  de  benefícios  eventuais  e  concessão  de  provisões
materiais:
Encaminhar benefícios eventuais e avaliar a concessão de provisões materiais para
famílias  do  Paefi  e  MSE  em  situação  de  vulnerabilidade  temporária  direta  ou
indiretamente relacionada à pandemia de Covid-19.
Visitas domiciliares:
Realizar  visitas  domiciliares  em  casos  estritamente  indispensáveis,  conforme
avaliação da equipe e coordenação e com base na lei n° 14.022, de 07 de julho de
2020, realizando adaptações e tomando os devidos cuidados.
Encaminhamentos:
Redigir encaminhamentos.
Realizar monitoramento de encaminhamentos através de contato telefônico com
os(as) usuários(as)/famílias e por meio de contatos telefônicos ou por e-mail com
os serviços para os quais o usuário/família foi encaminhado.
Encaminhar as famílias para serem inseridas em programas de transferência de
renda e benefícios adicionais, quando necessário.
Registro das ocorrências de contaminação:
Registrar casos de contaminação pela Covid-19 entre famílias acompanhadas em
Paefi e MSE. Isso possibilita dados de mapeamento da exposição e incidência de
Covid-19 entre famílias acompanhadas pelo SUAS.
Atividades sugeridas para teletrabalho através do Paefi e das MSE:
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Evoluir prontuários físicos, mediante combinação com a coordenação da unidade.
Alimentar  sistemas  informatizados  (Sicon,  RMA,  Recria),  mediante  combinação
com a coordenação da unidade e fornecimento dos recursos (tablet, smartphone).
Elaborar informações e ofícios.
Redigir encaminhamentos.
Realizar  teleatendimento  através  de  smartphone  ou  tablet  institucional
disponibilizado pela coordenação da unidade.
Atividade precípua do Creas: Referenciamento da rede de PSE-MC
Solicitar  à  rede de PSE-MC referenciada  aos  Creas que  desenvolva  atividades
presenciais  particularizadas  de  acompanhamento  (visitas  domiciliares  e
atendimentos particularizados) a pessoas idosas e PCD nos casos previstos na lei
n° 14.022, de 07 de julho de 2020, realizando adaptações e tomando os devidos
cuidados.
Solicitar  às  OSC  relatórios  gerais  e  nominais  com  mapeamento  de  riscos
(acirramento das situações de risco já atendidas, busca da comunidade com relatos
de novas situações de risco), vulnerabilidades temporárias identificadas entre as
famílias  acompanhadas  e  dados  sobre  contaminação  por  coronavírus  entre  as
famílias acompanhadas pela rede de PSE-MC idem, mapear Suas. Isso possibilita
dados de mapeamento da exposição e incidência de dentre famílias do Suas.
Articular-se às OSC que executam o SPE-PCD-I referenciadas aos Creas de modo
a  garantir  celeridade  no  acesso  a  benefícios  e  provisões  materiais  às  famílias
acompanhadas  pela  PSE-MC   que  estejam  em  situação  de  vulnerabilidade
temporária.
Manter articulação via telefone ou e-mail com as OSC que executam o Spe-PCD-I
referenciadas aos Creas.
Ações decorrentes  da pandemia de Covid-19
Mapear eventual aumento da incidência de riscos pessoas e sociais
Articular-se aos Cras de modo a mapear ocorrência de situações de risco pessoal e
social por violação de direitos que não chegaram aos Creas;
Mapear,  junto à rede de PSE-MC, acirramento de situações de risco pessoal  e
social por violação de direitos de PCD e idosas em situação de dependência que já
eram acompanhadas através do Spe-PCD-I.
Promover campanhas preventivas dos Creas:

Promover  ações  e  eventos  online,  tais  como  lives e  publicação  de  materiais
audiovisuais  (vídeos,  cards,  flyers virtuais)  sobre  riscos  pessoais  e  sociais  por
violações de direitos e temas habitualmente trabalhados nos Creas.

Planejar  ações  comunitárias  virtuais  juntamente  com  outros  serviços  da  rede
socioassistencial e intersetorial, bem como com os Cras e os órgãos de defesa de
direitos.

Divulgar  os  eventos  virtuais  através  das  plataformas  institucionais  (whatsapp
institucional, página institucional no Facebook, dentre outras) do Creas.

Disponibilizar os eventos virtuais e seu conteúdo (gravações das lives) através das
plataformas institucionais (whatsapp institucional, página institucional no Facebook,
dentre outras) do Creas para que os usuários acessem posteriormente.

IMPORTANTE:
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Como salienta MG (2020), em meio às adversidades que ocorrem em uma situação
de calamidade pública, as violações a direitos de grupos vulneráveis como crianças
e adolescentes,  pessoas idosas e PCD tendem a aumentar  em decorrência  da
maior  fragilidade  das  condições  usuais  de  proteção.  Pode  ocorrer  a  exposição
indevida da imagem na mídia, aumento da prática de atos infracionais, aumento da
violência intrafamiliar ou dos cuidados inadequados em função do maior grau de
estresse presente de modo generalizado na sociedade.

  Fonte: elaborado pelas autoras.

CENTRO POP RUA
Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas)

Retomar o funcionamento do Seas, de segunda a sexta, das 08h às 12h, 13h às
17h e 18h às 22h, com proteção para trabalhadores(as) e adequação do veículo.
Realizar  as  adequações necessárias  no veículo  do  Seas  de modo a  reduzir  a
exposição de  servidores (as), motoristas e usuários (as) à contaminação.

Incluir, no protocolo do atendimento do Seas, a verificação de temperatura corporal
dos(as) usuários(as).
Realizar as tarefas ordinárias do serviço, tais como mapeamento dos locais onde
permanecem pessoas em situação de rua, oferta de encaminhamentos (inclusive
acolhimento na rede de PSE-AC referenciada ao Centro POP) de acordo com a
singularidade de cada caso.

Serviço Especializado para pessoas em situação de rua (Se-POP)
Manter suspensas as atividades coletivas.
Manter os atendimentos pontuais (banhos,  café da manhã,  oferta  de local  para
lavagem de roupas), com distanciamento entre os(as) usuários(as). 
Reorganizar  os  processos  de  trabalho  de  modo  a  evitar  aglomerações  de
usuários(as). 

Fonte: elaborado pelas autoras.

PROGRAMAS DE PSE-MC

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)

Manter  suspensas  as  ações  in  loco (visitas  a  escolas,  UBS,  serviços  da  rede
socioassistencial,  programas  de  aprendizagem  profissional)  da  equipe  de
referência do Peti.

Manter suspensas as reuniões presenciais do GT Intersetorial do Peti.

Articular-se aos serviços que atendem situações de trabalho infantil (especialmente
Scfv, Seas e Paefi) de modo a garantir às famílias acesso a benefícios e serviços. 

Articular-se aos serviços que atendem situações de trabalho infantil (especialmente
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Scfv, Seas e Paefi) e a órgãos de defesa de direitos, como o Conselho Tutelar, de
modo a atualizar o diagnóstico municipal sobre o trabalho infantil no contexto da
pandemia da Covid-19.

Atentar para novas configurações do trabalho infantil, como o trabalho doméstico e 
o trabalho infantil no espaço da rua, cujo risco é aumentado em momentos de 
perda de empregos e redução dos rendimentos das famílias.

Realizar, em conjunto com a comunicação, campanhas e produção de material 
virtual sobre trabalho infantil doméstico e trabalho infantil no espaço da rua.

Mapear incidência de Covid-19 entre as famílias atendidas na rede em função de 
trabalho infantil.

Atualizar sistemas informatizados (Simpeti).

Programa de Guarda Subsidiada (PGS)

O fluxo de encaminhamento de famílias para o PGS permanece inalterado.

Como as famílias do PGS são acompanhadas nas unidades e serviços do Suas 
(em Paif, Paefi), os técnicos de referência responsáveis pelo acompanhamento 
deverão observar as recomendações para Paif e Paefi, conforme o caso.

9.5 Proteção Social Especial de Alta Complexidade (PSC-AC)

Seguem os procedimentos operacionais e providências direcionados para os

programas e serviços de PSE-AC elaborados com base na pesquisa realizada com

os(as) servidores(as) da FAS.

Quadro 9. Procedimentos comuns a serviços e programas de PSE-AC

SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (SAI) PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

Manter  suspensas  as  atividades  coletivas  (grupos,  reuniões,  comemorações,
oficinas etc.) na modalidade presencial;

Manter  suspensas  as  visitas  às  crianças  e  adolescentes,  incluindo  visitas  de
familiares, salvo casos sob análise da equipe técnica.
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IMPORTANTE: Continuar informando as famílias e os acolhidos do motivo de tal
restrição, de que será temporária, ou seja, apenas enquanto durar a pandemia
e/ou conforme avaliação da equipe, caso sejam possíveis outras estratégias.

Continuar mantendo as famílias informadas sobre as medidas de prevenção de
contaminação por coronavírus.

Manter  suspensas  as  visitas  à  unidade  de  pessoas  estranhas  ao  serviço
(estudantes,  voluntários(as),  pesquisadores(as),  colaboradores(as)  eventuais,
entre outros).

Continuar  mantendo  contato  com  as  familiares  e/ou  amigos  por  meios
tecnológicos (chamadas telefônicas, mensagens e áudios por whatsapp, envio e
recebimento de fotos, vídeos, dentre outras).

Viabilizar  a  permanência  das  crianças  e/ou  adolescentes  que  estão  sobre  o
cuidado dos(as) trabalhadores(as)/educadores(as) no espaço de suas residências
conforme autorização judicial e desejo dos envolvidos.25

Continuar  assegurando  o  acompanhamento  aos(as)
trabalhadores(as)/educadores(as)  sociais  que  estão  prestando  os  cuidados  às
crianças e/ou adolescentes em suas residências, ainda que de maneira remota,
através  de  contatos  telefônicos,  vídeo  chamadas,  mensagens  de  voz,  dentre
outras.

Continuar  oferecendo  suporte  material  aos  educadores(as)  sociais
acolhedores(as), como, por exemplo, fraldas, material de higiene, alimentação e
vestuário para a criança acolhida, a fim de garantir o acesso a itens necessários.

25 Tal ação tem respaldo na Recomendação Conjunta nº 1, de 16 de abril de 2020 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), Conselho Nacional do Ministério Público (Cnmp) e do Ministério de Estado
da  Mulher,  da  Família  e  dos  Direitos  Humanos,  que  dispõe  no  VIII  -  utilização,  em  caráter
excepcional,  e depois de esgotadas as possibilidades de manutenção da medida de acolhimento
institucional,  de  estratégias  que  possam viabilizar  a  permanência  da  criança  ou  adolescente  na
residência de cuidadores diretos, de demais profissionais do serviço de acolhimento ou de padrinhos
afetivos,  quando houver condições suficientes e  seguras para cuidado e proteção, após decisão
judicial autorizando tal medida; e referendada pela Portaria da Secretaria Nacional de Assistência
Social (Snas) nº 59, de 22 de abril de 2020, no item 5.1.6.1;
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Planejamento  de  estratégias  para  trabalhar,  de  forma  gradual,  o  retorno  das
crianças  da  residência  dos  educadores  acolhedores  para  o  espaço
institucional/abrigo, a fim de minimizar os reflexos do processo de separação.

Transferir, em caso de suspeita ou confirmação de contaminação, a criança ou
adolescente acolhido para quarto individual, com ventilação adequada e banheiro
separado, devendo ser realizada a devida articulação e informação à unidade de
saúde  para  atendimento  e  isolamento  adequado.  Nesses  casos,  é  importante
esclarecer que o isolamento é temporário e não se trata de punição.

Continuar estimulando a participação das crianças/adolescentes na construção de
regras de convivência, restrições às saídas, mudanças e adequações em relação
ao espaço físico, como por exemplo, quartos, afastamento de camas, distribuição
de álcool gel, etc.).

Confeccionar,  se  possível,  juntamente  com  as  crianças  e/ou  adolescentes,
cartazes, lembretes, desenhos, com temas relacionados à pandemia para fixação
em local visível e de modo a auxiliar na elaboração das vivências e restrições
impostas pela pandemia.

Viabilizar  para  os(as)  trabalhadores(as)  espaços  de   diálogo,  mesmo que  em
alguns momentos de modo remoto,  para o compartilhamento das dificuldades,
dúvidas, trocas de experiência e apoio mútuo.

Seguir,  se  possível,  realizando  as  reuniões  de  equipe  e  supervisão  técnica,
mesmo que de modo remoto, para avaliação dos procedimentos adotados, bem
como criação de estratégias conjuntas.

Fonte: elaborado pelas autoras.

10. ESTRATÉGIAS PARA GARANTIA DE ACESSO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS

10.1 Sobre os antecedentes dos benefícios eventuais no Brasil e o contexto atual no

âmbito da Política de Assistência Social

Os  benefícios  eventuais  passaram  por  importantes  transformações  até

assumirem a forma vigente. A sua primeira regulamentação ocorreu em 1º de maio
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de 1954, por meio do decreto nº 35.448, que instituiu o Regulamento Geral  dos

Institutos de Aposentadoria e Pensões, e revogado pelo decreto nº 36.132, de 03 de

setembro de 1954, e se destinavam aos exclusivamente aos contribuintes.

Em 1960,  foi  aprovada a  Lei  Orgânica  da Previdência  Social  (Lops)  –  nº

3.807, de 26 de agosto, que previa benefícios para seus segurados(as) (art. 22 I)26,

para dependentes (art. 22 II)27 e para beneficiários(as) em geral (art. 22 III)28. Dentre

outros benefícios previstos, o auxílio-natalidade estava previsto dentre os benefícios

destinados  aos  segurados(as),  enquanto  o  auxílio-funeral  estava  previsto  para

os(as)  dependentes,  mas  todos  dependiam  de  prévia  contribuição.  O  principal

objetivo previsto na Lops (1960) em seu artigo 1º

A previdência social organizada na forma desta lei, tem por fim assegurar
aos seus beneficiários os meios indispensáveis de manutenção, por motivo
de  idade  avançada,  incapacidade,  tempo  de  serviço,  prisão  ou  morte
daqueles de quem dependiam economicamente, bem como a prestação de
serviços que visem à proteção de sua saúde e concorram para o seu bem-
estar. (Lops, 1960)

Em 1991, com a promulgação da lei nº 8.213, que dispôs sobre os Planos de

Benefícios  da  Previdência  Social,  os  benefícios  eventuais  sofreram  novas

alterações, ampliando ainda seu campo de concessão, mas ainda restringindo sua

concessão apenas para segurados(as) com renda até 03 salários mínimos e de

prévia para a previdência social.

Em 1993,  com a promulgação da lei  nº  8.742,  de  07 de dezembro -  Lei

Orgânica  da  Assistência  Social  (Loas),  os  benefícios  eventuais  passam  por

essenciais mudanças, alterando seu público alvo, suas características de concessão

pela  não  necessidade  de  contribuição  prévia,  e  passaram a  estar  vinculados  à

política de assistência social e não mais à política de previdência social. O artigo 22

da Loas(1993) definiu os benefícios eventuais da assistência social

Art. 22.  Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares
e  provisórias  que  integram organicamente  as  garantias  do  Suas  e  são
prestadas aos cidadãos e às famílias  em virtude  de nascimento,  morte,
situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.   (Redação  
dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 1o  A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão
definidos  pelos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios  e  previstos  nas
respectivas  leis  orçamentárias  anuais,  com  base  em  critérios  e  prazos

26 Art. 22 I - quanto aos segurados: auxílio-doença; b) aposentadoria por invalidez; c) aposentadoria
por velhice; d) aposentadoria especial; e) aposentadoria por tempo de serviço; f) auxílio-natalidade; g)
pecúlio; e h) salário-família.
27 Art. 22 II - quanto aos dependentes: a) pensão; b) auxílio-reclusão; c) auxílio-funeral; d) pecúlio.  
28 Art. 22 III - quanto aos beneficiários em geral: a) assistência médica, farmacêutica e odontológica;
b) assistência complementar; e c) assistência reeducativa e de readaptação profissional. 
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definidos  pelos  respectivos  Conselhos  de  Assistência  Social.   (Redação  
dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§  2o  O  CNAS,  ouvidas  as  respectivas  representações  de  Estados  e
Municípios  dele  participantes,  poderá  propor,  na  medida  das
disponibilidades orçamentárias das 3 (três) esferas de governo, a instituição
de benefícios subsidiários no valor de até 25% (vinte e cinco por cento) do
salário-mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos de idade.   (Redação  
dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 3o  Os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser cumulados com
aqueles instituídos pelas Leis no 10.954, de 29 de setembro de 2004, e no
10.458, de 14 de maio de 2002.(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

A  partir  desta  regulamentação  e  das  previsões  da  Política  Nacional  de

Assistência Social (Pnas/2004), aprovada pela resolução do Conselho Nacional de

Assistência  Social  (Cnas)  nº.  145,  de  15  de  outubro  de  2004,  os  benefícios

eventuais passaram a ser entendidos como

[...] provisões gratuitas implementadas em espécie ou pecúnia que visam
cobrir  necessidades  temporárias  em razão  de  contingências,  relativas  a
situações de vulnerabilidades temporárias, em geral relacionadas ao ciclo
de  vida,  a  situações  de  desvantagem  pessoal  ou  a  ocorrências  de
incertezas que representam perdas e danos. Hoje os benefícios eventuais
são ofertados em todos os Municípios, em geral com recursos próprios ou
da  esfera  estadual  e  do  Distrito  Federal,  sendo  necessária  sua
regulamentação mediante critérios de prazos em âmbito nacional”. (Pnas,
2004 p. 34). 

Nesse  contexto,  a  assistência  social,  enquanto  política  pública  estatal,

instituída  por  dispositivos  constitucionais  regulamentados  pela  Loas  (1993),  foi

atualizada em 2011, por meio da lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011, que instituiu

legalmente o Sistema Único de Assistência Social (Suas).

A Loas prevê que os benefícios eventuais são provisões suplementares e

provisórias que integram organicamente as garantias do Suas, conjuntamente com

os demais projetos, programas e serviços do sistema.  Os benefícios eventuais

compreendem auxílios provisórios em caso de nascimento, morte, situações

de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública nos termos do artigo

2229 da Loas.

29 Art.  22.  Entendem-se por benefícios eventuais  as provisões suplementares e provisórias que
integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude
de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.(Redação
dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 1o A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão definidos pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em
critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social. (Redação dada pela
Lei nº 12.435, de 2011)§ 2o O CNAS, ouvidas as respectivas representações de Estados e Municípios
dele participantes, poderá propor, na medida das disponibilidades orçamentárias das 3 (três) esferas
de governo, a instituição de benefícios subsidiários no valor de até 25% (vinte e cinco por cento) do
salário-mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos de idade.(Redação dada pela Lei nº 12.435, de
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A Pnas/2004  e  a  Norma  Operacional  Básica  do  Suas  (Nob/Suas  2005)30

definiram que os benefícios eventuais: compõem a rede de proteção social básica e

trata-se de provisões gratuitas implementadas em espécie ou pecúnia,  que visam

cobrir  determinadas  necessidades  temporárias  em  razão  de  contingências

relativas às vulnerabilidades temporárias, geralmente relacionadas aos ciclos de

vida, situações de desvantagem pessoal ou a razões de incertezas que representam

perdas e danos.

Os  benefícios  eventuais  de  assistência  social  foram  regulamentados,

especificamente, após a publicação da Loas (1993) pelas seguintes normativas:

a) Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas) nº 212, de
19 de outubro de 2006, que propõe critérios orientadores para a regulamentação
da provisão de benefícios eventuais no âmbito da política de assistência social.

b) Decreto federal nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre os
benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei nº 8.742/1993 (Loas).

c) Resolução do Cnas nº 39, de 09 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o
processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito da política de
assistência social em relação à política de saúde.

Os  benefícios  eventuais  regulamentados  desde  a  Loas(1993),  e,

posteriormente pelas normativas acima referidas, desde então, passaram a contar

com critérios, fluxos e normativas básicas para fundamentar a sua regulamentação,

provisão e cofinanciamento no âmbito da política pública de assistência social por

parte dos Estados, Distrito Federal (DF) e municípios.

Mas, toda essa normatização que se ascendeu após muitos processos de

discussão nos órgãos de deliberação e pactuação da política de assistência social,

não avançaram da maneira que se esperava nos territórios, talvez, por trazer luz e

normas de concessão de benefícios que, historicamente, foram lastro para muitas

políticas assistencialistas e patrimonialistas da história passada, mas ainda recente

da política de assistência social.

2011)
§ 3o Os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser cumulados com aqueles instituídos pelas
Leis n  o   10.954, de 29 de setembro de 2004  , e n  o   10.458, de 14 de maio de 2002  .(Redação dada pela
Lei nº 12.435, de 2011)
30 A Nob/Suas, aprovada pela resolução do Cnas nº 130, de 15 de julho de 2005, foi revogada pela
resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprovou a versão atualizada da Nob/Suas.  

64

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10458.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10458.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10458.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.954.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.954.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.954.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.954.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1


Tanto  que,  após  a  emissão  das  normativas  regulamentadoras

inframencionadas, o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

(MDS), em outubro de 2009, realizou o “Levantamento nacional sobre os benefícios

eventuais (MDS/2009)”, que possibilitou acessar uma visão geral da provisão, dos

avanços e das dificuldades dos 4.174 municípios brasileiros que participaram do

levantamento,  considerando um percentual  de 75% participação,  no universo  de

5.565 municípios à época (Ibge/2009).

Em julho de 2014, a Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas) recebeu

orientações de consultoria sobre a “Concepção dos Benefícios Eventuais”, em que

participaram  gestores(as)  e  trabalhadores(as)  do  Suas,  bem  como  de

acadêmicos(as), com o fim específico de sistematizar consensos para a construção

de  uma  publicação  com  orientações  técnicas  que  dialogasse  com  todas  as

normativas  vigentes  e  com  os  objetivos,  princípios,  diretrizes  e  as  seguranças

afiançadas pela política de assistência social.  E,  diante dessa consultoria  restou

como produto final as “Orientações Técnicas sobre Benefícios Eventuais no SUAS”

(MDS/2018).

Para orientação dos municípios, em 2015, publicado pelo MDS, o documento

“Orientação  aos  Municípios  sobre  Regulamentação  da  Política  Municipal  de

Assistência  Social  (MDS/2015)”.  Esta  orientação  foi  fundamentada  em  todo

arcabouço normativo que regulamentou o Suas até então, observando as diretrizes

da  Constituição  Federal/1988  e  as  competências  administrativas  e  legislativas

constantes na Loas (1993), na Política Nacional de Assistência Social(Pnas/2004) e

na Norma Operacional Básica do Suas (NOB/Suas/2012). 

A sistematização dessas orientações foi discutida e pactuada na Comissão

Intergestores Tripartite (CIT), com aprovação por meio da resolução nº 12, de 4 de

dezembro  de  2014,  e  teve  como  objetivo  principal  organizar  e  fundamentar  o

processo de regulamentação do Suas nos municípios, como sistema materializador

da política pública de assistência social nos territórios brasileiros.

E, por fim, diante das últimas orientações advindas do manual “Orientação

aos Municípios sobre Regulamentação da Política Municipal de Assistência Social

(MDS/2015)” e das “Orientações Técnicas sobre Benefícios Eventuais no SUAS”

(MDS/2018), restou como consenso as seguintes recomendações:

a)  Municípios  que  ainda  não  tenham  nenhuma  regulamentação  legal

sobre  os  benefícios  eventuais: devem  aprovar  leis  municipais  que  tratem  da
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“Política Municipal de Assistência Social – Suas Municipal” ou a “Lei Municipal do

Suas”, e não aprovar mais leis específicas sobre benefícios eventuais, visto que este

tema passa a ser um capítulo das normativas gerais regulamentadoras do Suas.

b) Municípios que já tenham regulamentado leis municipais específicas

sobre  os  benefícios  eventuais: devem  aprovar  leis  municipais  que  tratem  da

“Política Municipal de Assistência Social – Suas Municipal” ou a “Lei Municipal do

Suas”,  incluindo  a  regulamentação  dos  benefícios  eventuais  como  um  capítulo

específico destas normativas gerais, e, quando necessário, realizando adequações

aos critérios de concessão, tipos de benefícios, etc, revogando as leis municipais

específicas sobre benefícios eventuais vigentes até então. 

10.2  Sobre  o  posicionamento  de  alguns  conselhos  profissionais  sobre  a

concessão de benefícios eventuais na assistência social 

Nos  mesmos  caminhos  de  toda  a  regulamentação  acerca  dos  benefícios

eventuais  já  referenciada,  e  não  de  menor  importância,  alguns  conselhos

profissionais já se manifestaram no intuito de qualificar a concessão dos benefícios

eventuais por trabalhadores(as) integrantes das equipes de referência que atuam

nos  serviços  socioassistenciais  do  Suas.  No  caso  dos(as)  psicólogos(as),  o

Conselho Federal de Psicologia (CFP) se manifestou por meio da “Nota Técnica

com Parâmetros  para  Atuação dos(as)  Profissionais da  Psicologia no  âmbito  do

Sistema Único de Assistência Social (Suas)”.

Considerando  que  os  Benefícios  Eventuais  integram  organicamente  as
garantias  do  SUAS  e  que  sua  prestação  deve  atender  ao  princípio  da
integração à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento
das  necessidades  humanas  básicas,  a  concessão  de  benefícios  é
realizada pelas equipes de referência,  ou seja,  também cabendo às
psicólogas e aos psicólogos. É necessário observar a regulamentação
municipal e ou estadual. Em caso de divergência, recomenda-se que atue
na organização política para revisão do marco regulatório. (CONPAS, 2016
p. 48) 

Também,  como  relação  à  atuação  dos(as)  assistentes  sociais  na

operacionalização dos benefícios eventuais, é possível identificar que esta atividade

está elencada dentre as competências destes(as) profissionais, conforme previsão

dos incisos VI e XI do artigo 4º da lei nº 8.992, de 13 de março de 1993 – que

regulamenta a profissão dos(as) assistentes sociais.
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Art. 4º Constituem competências do Assistente Social:
VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;
XI  -  realizar  estudos  sócio-econômicos  com  os  usuários  para  fins  de
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta
e indireta, empresas privadas e outras entidades.

Mas,  relevante  destacar  que  as  ações  relativas  ao  planejamento,  a

organização e a administração dos benefícios não integram o rol  das atividades

privativas  do(a)  assistente  social,  previstas  no  artigo  5º  da  lei  nº  8.992/1993.

Destaca-se, ainda, que essa afirmação já foi objeto de posicionamento do Conselho

Federal  de  Serviço  Social  (Cfess),  por  meio  de sua  Comissão de Orientação e

Fiscalização Profissional (Cofi), em março de 2020, mediante a emissão da “Nota

Técnica sobre o trabalho de assistentes sociais na implementação dos benefícios

eventuais no âmbito do Suas”. 

A  emissão  da  nota  técnica  se  fez  necessária  em  função  de  significativo

número  de  consultas  ao  conselho,  por  parte  da  categoria,  acerca  do  trabalho

realizado por assistentes sociais na concessão dos benefícios eventuais no âmbito

do  Suas,  e  em função  de  diferentes  posicionamentos  de  órgãos  seccionais,  no

sentido de afirmar essa atividade como atribuição privativa do(a) assistente social,

por haver a necessidade de estudo socioeconômico. Os posicionamentos favoráveis

a este entendimento, emitidos pelos conselhos seccionais se fundamentavam nos

dispositivos da lei que regulamenta a profissão, bem como em parecer jurídico nº

27/1998,  emitido  pelo  próprio  Cfess,  o  que  ensejou  necessidade  de

reposicionamento da instituição.

Neste  contexto,  com  relação  à  concessão  dos  benefícios  eventuais  por

profissionais  de  serviço  social  integrantes  das  equipes  referência  dos  serviços

socioassistenciais do Suas, o Cfess esclareceu

É nesse sentido que a vinculação  histórica  da  concessão de benefícios
eventuais  à  avaliação  do/a  assistente  social  deve  ser  reconstruída,
considerando a reconfiguração e dinâmica da política de assistência social
nas  últimas  duas  décadas,  que  pressupõe  o  trabalho  social  por  equipe
multiprofissional. No  Suas,  os  benefícios  eventuais  em  si  não  estão
vinculados  ao/à  profissional  de  serviço  social  (e  vice-versa).  É  um
recurso  social  da  política  de assistência  social,  cuja  concessão,  quando
atrelada ao trabalho realizado junto aos/às usuários/as, deve representar,
dentre  as  estratégias  profissionais  de  enfrentamento,  uma  alternativa
emergencial  da  rede  de  proteção  social  no  atendimento  imediato  de
necessidades dos sujeitos avaliadas por profissionais. (Cfess, 2020, p. 6-7)
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Reforçou, também, que no Suas a concessão dos benefícios eventuais está

atrelada  ao  trabalho  social  com  famílias,  realizado  pelos(as)  profissionais  das

equipes interdisciplinares e de referência dos serviços socioassistenciais do Suas

A operacionalização dos benefícios eventuais deve ocorrer no âmbito do
trabalho social desenvolvido no Suas e, portanto, se insere nas unidades
públicas estatais da política de assistência social  nos níveis da proteção
social básica e especial. (Cfess, 2020, p. 13)

No  tocante  à  operacionalização  dos  benefícios  eventuais  como  atividade

privativa dos(as) assistentes sociais, o Cfess concluiu

Logo, a operacionalização dos benefícios eventuais não são, por si só,
atribuição privativa do/a assistente social, mas sim responsabilidade
de equipe de referência que realiza o acompanhamento das famílias no
Suas, podendo ser competência profissional de forma ampla, uma vez que
um/a dos/as técnicos/as de referência definidos/as no Suas é o/a assistente
social. (Cfess, 2020, p. 13)

Mas,  a  partir  do  posicionamento  do  Cfess,  que  também  se  embasa  no

levantamento de dados sobre benefícios eventuais realizado pelo MDS em 2009,

ficou evidenciada a necessidade de que as normativas locais dos municípios sejam

instrumentos definidores da operacionalização destes benefícios, embasadas nas

normativas vigentes sobre o tema, em função da disparidade nacional identificada

na pesquisa sobre a organização da concessão desse benefício

Não há um padrão nacional para operacionalizar a concessão do benefício,
pois  esta  definição está  subordinada às orientações formuladas nas leis
municipais e pelos conselhos municipais de assistência social. Nem todos
os  municípios  possuem  regulamentação  a  respeito  do  BE.  Alguns
municípios  que  possuem  regulamentação  indicam  que  o  repasse  do
benefício  pode  ser  feito  por  qualquer  técnico/a  da  equipe  de  referência
(psicólogo/a ou assistente social); outros, exclusivamente pelo/a assistente
social. (Cfess, 2020, p. 14)

Diante da contextualização acima, é possível observar a existência de vasta

normatização e esclarecimentos sobre o tema, articulados após a aprovação da

Loas (1993), e que passaram a disponibilizar elementos, normas e estratégias para

que os municípios publiquem suas normativas acerca da concessão dos benefícios

eventuais,  sempre  harmonizadas  com as  normativas  do  Suas,  ou  que  realizem

adequações nas normativas quando necessário. 
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10.3 As normativas sobre os benefícios eventuais da Assistência Social em

tempos de Covid-19

Os  benefícios  eventuais  normatizados  a  partir  da  Loas  (1993),  e  pelas

normativas  e  orientações  complementares  referidas,  já  se  encontram integrados

como provisões suplementares e provisórias organicamente dentre as garantias do

Suas. Essas provisões são concedidas aos cidadãos(ãs) e às famílias em virtude de

nascimento,  morte,  situações  de  vulnerabilidade  temporária  e  de  calamidade

pública.

Mas, diante da pandemia da Covid-19, houve a necessidade de que o gestor

federal emitisse documentos orientadores que reiterassem normativas vigentes, e,

também,  observassem  as  expressões  da  questão  social  potencializadas  pelas

nuances da pandemia.

Neste sentido, serão destacadas a seguir todas as normativas da área da

assistência  social  publicadas  em sede  da  pandemia,  que  tratam dos  benefícios

eventuais  de  forma  específica,  bem  como  àquelas  que  foram  emitidas  com

informações  gerais,  mas,  que  tratam  sobre  benefícios  eventuais  em  alguns

dispositivos, quais sejam: 

a) Portaria Ministério da Cidadania (MC) 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 Suas:

➢   Art. 2º A oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais

no âmbito do estados, municípios e Distrito Federal deverá ser garantida àqueles

que necessitarem, observando as medidas e condições que garantam a segurança

e saúde dos usuários e profissionais do Suas.

➢   Art. 3º Sem prejuízo do disposto nesta Portaria, os órgãos gestores da

política de assistência social  dos estados, municípios e Distrito Federal  adotarão

uma ou mais das medidas de prevenção, cautela e redução do risco de transmissão

para preservar a oferta regular e essencial dos serviços, programas e  benefícios

socioassistenciais, quais sejam:

69



➢   VI  -  organizar  a  oferta  dos  serviços,  programas  e  benefícios

socioassistenciais preferencialmente  por  agendamento  remoto,  priorizando  os

atendimentos individualizados graves ou urgentes, evitando-se a aglomeração de

pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades.

b) Portaria Conjunta do MC/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Snas
nº  1,  de  02  de  abril  de  2020,  que  dispõe  acerca da  utilização  de recursos do
cofinanciamento  federal  no  atendimento  às  demandas  emergenciais  de
enfrentamento  ao Coronavírus  (Covid-19)  no  âmbito  do  Suas, e  aprova  como
anexo a Nota Técnica Conjunta nº 1/2020 com orientações acerca da utilização de
recursos do cofinanciamento federal no atendimento às demandas emergenciais de
enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19), no âmbito do Suas.

A  Nota  Técnica  nº  01/2020  está  sistematizada  em  seis  tópicos:  1)  Da

justificativa. 2) Dos Recursos.  3) Do planejamento. 4) Da reprogramação de saldos.

5) Conclusão.

E,  diante  desse  compilado  de  recomendações  gerais  acerca  do

cofinanciamento  federal  no  atendimento  às  demandas  emergenciais  de

enfrentamento  ao Coronavírus  (Covid-19),  alguns dispositivos referem indicativos

específicos relacionados ao cofinanciamento dos benefícios eventuais.

➢   1. Da justificativa

1.1 A presente nota técnica fundamenta as possibilidades de utilização

dos recursos da parcela do cofinanciamento federal existentes nas contas dos

fundos  de  assistência  social dos  estados,  dos  municípios  e  do  Distrito

Federal, independentemente  da  data  em  que  foram  transferidos  pelo  Fundo

Nacional de Assistência Social (Fnas), em razão da publicação da portaria MC nº

337, de 24 de março de 2020, para as medidas de enfrentamento da emergência

de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do  coronavírus,

Covid-19, no âmbito do Suas.

1.2 O entendimento é o de que  a nova portaria autoriza a utilização dos

recursos e, principalmente, dos saldos para as ações de combate à pandemia

em qualquer circunstância, resguardadas as obrigações específicas dos estados e

municípios  com  as  despesas  caracterizadas  como  benefícios  eventuais.

Recomenda-se, no entanto, aos gestores municipais e estaduais que, em comum
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acordo com os gestores dos fundos de assistência Social, definam a melhor forma

de utilizar os recursos financeiros disponíveis nas contas, no combate à pandemia.

➢   2. Dos recursos

2.2 Dos recursos associados ao Índice de Gestão Descentralizado do Suas

(IGD/Suas):

2.2.1 Os recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Suas (IGD/Suas),

transferidos aos Estados, municípios e ao Distrito Federal, conforme prevê o art. 12-

A da Lei  nº 8.742,  de 7 de dezembro de 1993 -  Loas (c),  constitui-se de apoio

financeiro  repassado  pela  União  visando  o  aprimoramento  à  gestão

descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência

social.  Conforme  regulamentação  existente,  sua  utilização  é  bastante  flexível,

permitindo  sua  utilização  em  atividades  de  gestão,  gestão  de  serviços  e

monitoramento  e avaliação,  dentre  outras.  Significa  que materiais,  infraestrutura,

material permanente e de consumo estão incluídos nessa lista.

2.2.2  No entanto, especificamente os recursos recebidos associados ao

IGD  Suas  não  podem  ser  destinados ao  gasto  com  pessoal  permanente,

despesas  relativas  a  pessoal  concursado  -  seja  celetista,  estatutário  ou  mesmo

comissionados  -  nem com auxílios  diretos  aos  beneficiários,  que  incluem a

oferta de benefícios eventuais.

c) Portaria Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas) nº 54, de 1º de abril
de  2020,  que  aprova  recomendações gerais  aos  gestores  e  trabalhadores  do
Sistema Único de Assistência Social (Suas)  dos Estados, Municípios e do Distrito
Federal  com  o  objetivo  de  garantir  a  continuidade  da  oferta  de  serviços  e
atividades essenciais da assistência social, com medidas e condições que garantam
a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do Suas, devendo compatibilizar
estas recomendações com as normativas e as condições de saúde pública local, nos
termos da portaria MC nº 337/2020.

A portaria Snas nº 54/2020 apresenta como seu anexo a “Nota Técnica nº

7/2020”, que emite recomendações gerais aos gestores(as) e trabalhadores(as) do

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
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medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos(as) usuários(as) e

profissionais do Suas.

A nota técnica em comento está dividida em cinco tópicos: 1) Assunto. 2)

Introdução.  3) Da oferta dos serviços e das atividades essenciais de assistência

social e da saúde dos(as) profissionais e usuários(as) do Suas. 4) Recomendações

gerais  aos  gestores(as)  e  trabalhadores(as)  de  assistência  social  dos  Estados,

Municípios e do Distrito Federal. 5) Recomendações gerais para o funcionamento do

Suas durante a situação de emergência em saúde pública.

E,  diante  desse  compilado  de  recomendações  gerais  para  a  garantia  da

continuidade dos serviços socioassistenciais, destacamos a seguir as que tratam da

concessão dos benefícios socioassistenciais:

➢   4)  Recomendações  gerais  aos  gestores(as)  e  trabalhadores(as)  de

assistência social dos Estados, Municípios e do Distrito Federal.

I  -  Os  trabalhadores  do  Suas  são  imprescindíveis  para  que  a  política  de

assistência social chegue a quem dela necessitar, devendo receber todo o suporte

necessário  à  realização  das  atividades  prestadas  para  oferta  dos  serviços,

programas e benefícios oferecidos a partir dos equipamentos socioassistenciais;

VI  -  Organização  da  oferta  dos  serviços,  programas  e  benefícios

socioassistenciais  preferencialmente  por  agendamento  remoto,  priorizando  os

atendimentos  individualizados  graves  ou  urgentes  e  evitando  a  aglomeração  de

pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades.

➢   5)  Recomendações  gerais  para  o  funcionamento  do  Suas  durante  a

situação de emergência em saúde pública.

5.1 A seguir,  destacam-se algumas medidas de cunho geral que podem

ser adotadas pela gestão local da assistência social para a preservação das ofertas

da rede socioassistencial, com a devida proteção de trabalhadores e usuários:

VI  -  Organização  da  oferta  dos  serviços,  programas  e  benefícios

socioassistenciais  preferencialmente  por  agendamento  remoto,  priorizando  os

atendimentos  individualizados  graves  ou  urgentes  e  evitando  a  aglomeração  de

pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades;

5.2  Na  sequência,  serão  apresentadas  algumas  recomendações

adicionais  para a organização do funcionamento de equipamentos e serviços da

rede  socioassistencial,  as  quais  deverão  ser  compatibilizadas  à  realidade  local,

visando assegurar a oferta de serviços e atividades essenciais:
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5.2.1 Quanto aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e aos

Centros  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social  (Creas),  avaliar

localmente a aplicabilidade das seguintes recomendações:

g)  Assegurar  atividades  essenciais,  considerando  a  realidade  e  as

demandas locais, como por exemplo: disponibilização de  benefícios eventuais e

acesso à alimentação e a outros itens básicos de subsistência.

5.2.2  Quanto  aos  benefícios  eventuais em  situação de emergência  e

calamidade:

a) A prestação de  benefícios eventuais em situações de emergência e

calamidade está  prevista  no caput  do  art.  22  da Loas -  lei  nº  8.742/1993,  e  foi

regulamentada pelo decreto nº 6.307/07, que define emergências como situações

que causam perdas, riscos e danos à integridade pessoal e familiar,  podendo-se

englobar a atual pandemia pelo Coronavírus nessa definição.

b) Durante uma calamidade, famílias em situação de vulnerabilidade podem

ter sua condição agravada,  ao tempo em que famílias que anteriormente não

precisavam de suportes da assistência social podem passar a demandá-los ,

sendo  importante  assegurá-los  localmente,  de  acordo  com  as  demandas

apresentadas ao Suas.

d) Portaria Secretaria Nacional de Assistência Social (Snas) nº 58, de 15 de abril
de 2020, que aprova a Nota Técnica nº 20/2020 que traz orientações gerais acerca
da  regulamentação,  gestão  e  oferta  de  benefícios  eventuais no  contexto  de
enfrentamento  aos  impactos  da  pandemia  da  Covid-19,  causada  pelo  novo
coronavírus, no âmbito do Suas.

A  nota  técnica  em análise  está  dividida  em cinco tópicos:  1)  Assunto.  2)

Justificativa. 3) Introdução. 4) Benefícios eventuais nas situações de calamidade e

emergência – orientações gerais. 5) Benefícios eventuais em situação de morte. 6)

Regulamentação dos Benefícios Eventuais. 7) Locais de oferta. 8) Competência dos

entes federados. 9) Vedações em ano eleitoral.

E, diante dessas orientações específicas acerca dos benefícios eventuais no

contexto do enfrentamento da pandemia em curso, serão destacadas as principais

recomendações  desta  nota  técnica  acerca  de  parâmetros  para  regulamentação,

gestão e oferta dos benefícios eventuais do Suas para fins de enfrentamento dos

impactos advindos da Covid-19:
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➢   3. Introdução:

3.2 Os benefícios eventuais são garantidos desde 1993 pela lei nº 8.742, de 7

de dezembro de 1993 – Loas. Eles estão dispostos em seu artigo 22, que prevê:

"Art.  22.  Entendem-se  por  benefícios  eventuais  as  provisões  suplementares  e

provisórias que integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos

cidadãos  e  às  famílias  em  virtude  de  nascimento,  morte,  situações  de

vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. (Redação dada pela Lei nº

12.435, de 2011)."

3.3.  Em  relação  à  definição  de  estado  de  calamidade  pública,  importa

destacar que o regulamento dos benefícios eventuais, disposto no Decreto nº 6.307,

de 14 de dezembro de  2007 define, em seu art. 8º, parágrafo único, que: "Art. 8o (...)

Parágrafo  único:  (...)  entende-se  por  estado  de  calamidade  pública  o

reconhecimento pelo poder público de situação anormal, advinda de baixas ou

altas  temperaturas,  tempestades,  enchentes,  inversão  térmica,  desabamentos,

incêndios,  epidemias,  causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à

incolumidade ou à vida de seus integrantes. (BRASIL, 2007)

3.4  Destaca-se  que  as  epidemias  podem  acarretar  o  reconhecimento  de

estado  de  calamidade  quando  o  Poder  Público  entende  que  as  demandas

impostas pela situação extrapolam sua capacidade de resposta.

3.5  Nesse  sentido,  as  normativas  federais  identificam  as  calamidades

públicas como situações que causam perdas, riscos e danos à integridade pessoal e

familiar,  razão  pela  qual  demandam  respostas  imediatas  do  Poder  Público

como a prestação de benefícios eventuais.

➢  4.  Benefícios  Eventuais  nas  situações  de  calamidade  e  emergência  –

Orientações Gerais

4.1 O município tem a competência de regulamentar a oferta dos benefícios

eventuais em âmbito local, mas se não há previsão normativa municipal sobre a

oferta de benefícios eventuais especificamente para situações de calamidades

e emergências é possível atender as demandas da população observando a

normativa  que  prevê  a  oferta  de  benefícios  eventuais  para  a  situação  de
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nascimento, morte ou vulnerabilidade temporária. Isso porque essas situações

abrangem  as  mesmas  necessidades  advindas  da  situação  de  calamidade.

Contudo, outra opção possível é a normatização de benefício eventual específico. O

processo de regulamentação ou adequação normativa no contexto de calamidades

e emergências será orientado nesse documento.

4.2  Seguem  elementos  importantes  a  se  considerar  na  oferta  de

benefícios eventuais em situações de calamidades e emergências:

I - O benefício eventual deve ser concedido na forma de pecúnia e/ou bens de

consumo, em caráter provisório.

II  -  Seu valor deve ser fixado de acordo com o grau de complexidade do

atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos atingidos

e/ou afetados.

III - A oferta de benefícios eventuais em bens, na situação de calamidade em

decorrência  da  pandemia  da  Covid-19,  deve  estar  em  conformidade  com  as

necessidades e demandas dos requerentes e com a realidade local.  Podem ser

bens  normalmente  concedidos  em  situação  de  vulnerabilidade  temporária,

como o alimento, assegurando-se a qualidade do bem ofertado. Em termos de

garantia  de  proteção  social,  é  mais  importante  considerar  a  situação  de

vulnerabilidade  vivenciada  pelas  pessoas,  as  ameaças  e  os  riscos  que  se

impõem do que a oferta de um ou de outro bem específico.

IV  -  Os  benefícios  devem  ser  ofertados  de  forma  integrada  com  os

serviços da política de assistência social, além dos programas, projetos e demais

benefícios do Suas, observando as regras dispostas na portaria nº 337 do MC/2020,

quanto às medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários

e profissionais do Suas.

V  -  As  provisões  relativas  a  programas,  projetos,  serviços  e  benefícios

diretamente  vinculados  ao  campo  da  saúde,  educação  e  das  demais  políticas

setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência

social (art. 9º do decreto nº 6.307/2007; art. 1º da resolução Cnas nº 39/2010).

VI  -  A  equipe  técnica  responsável  pela  concessão  de  benefícios

eventuais  é  quem  deve  avaliar  a  forma  mais  adequada  da  prestação  do

benefício, conforme regulamento local, assegurando sua integração às ações da
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rede socioassistencial e ações de outras políticas públicas, mediante articulação

feita pela gestão local.

VII  -  O  benefício  eventual  requer  comprometimento  orçamentário  e

qualificação técnica para sua prestação, devendo ocorrer  preferencialmente

no contexto do trabalho social com famílias no Suas, respeitando-se o disposto

na portaria MC nº 337/2020 quanto ao cuidado e à prevenção da transmissão da

Covid-19 na realização dos serviços socioassistenciais.

VIII  -  A  provisão  do  benefício  eventual  deve  ser  ágil  e  garantida,

realizada na perspectiva do direito e livre de qualquer atuação assistencialista

ou de exigências que provoquem constrangimento aos usuários. Não podem

ser exigidas contrapartidas para essa oferta  e os critérios de acesso devem ser

amplamente  divulgados.  Também  são  vedadas  quaisquer  formas  complexas  e

vexatórias de comprovação de pobreza para a sua prestação.

IX - O objetivo da oferta de benefícios eventuais é assegurar a dignidade

e  a  reconstrução  da  autonomia  familiar  e  pessoal,  respeitadas  as

responsabilidades  fundamentais  das  políticas  de  assistência  social,  de  saúde,

segurança  pública,  defesa  civil,  habitação,  entre  outras.  Isso  significa  que  as

políticas devem manter diálogo para o melhor atendimento aos cidadãos, evitando

sobreposição ou lacuna de ações.

4.3  A situação de calamidade ocasionada pela pandemia da Covid-19

poderá fazer com que famílias e indivíduos atendidos precisem de um tempo

maior que o previsto na norma sobre o prazo de duração da oferta do benefício para

enfrentarem a vulnerabilidade vivenciada.

4.4 Assim, é importante que a regulamentação local  considere possível a

ampliação do prazo para recebimento do benefício eventual pelos usuários.

4.5 Da mesma forma,  é importante que as equipes de trabalhadores(as)

do Suas, sejam orientadas para atuar com a possibilidade de ampliar o prazo

da oferta,  bem como para as maneiras de informar o público atendido sobre os

prazos ampliados.

4.6  Cabe  lembrar  que  os  prazos  adotados  localmente  na  oferta  de

benefícios eventuais devem ser observados(as) como uma referência e não

como um impeditivo para a manutenção do benefício, já que eventos como a

pandemia de Covid-19 podem trazer urgências e necessidades que demandarão

prorrogação da data inicialmente indicada para o encerramento da concessão.
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4.7 Com referência no que dispõe a portaria MC nº 54/2020 pode-se afirmar

que, com o apoio da vigilância socioassistencial de âmbito local e demais políticas

públicas,  as equipes do Suas precisam conhecer o território e a realidade da

população que nele vive. O mapeamento, por exemplo, das áreas com pessoas

vivendo de forma aglomerada em locais precários, áreas com presença de grupos

em isolamento social,  locais com maior incidência de violência, entre outros,

permite agir proativamente na garantia dos benefícios eventuais.

4.8 Nesse sentido,  é fundamental haver formalização de fluxos entre as

gestões das políticas públicas locais para se trabalhar intersetorialmente.  O

trabalho  intersetorial  favorece  o  acesso  direto  a  dados locais  de  políticas  como

saúde,  educação,  segurança  pública,  segurança  alimentar,  habitação,  direitos

humanos,  defesa civil,  entre  outras,  contribuindo para que as  ações executadas

sejam mais efetivas no atendimento às necessidades da população.

➢   5. Benefícios eventuais nas situações de morte:

5.1  Os  serviços  relacionados  aos  sepultamentos  não  constituem

atribuição  específica  da  política  pública  de  assistência  social,  conforme  se

observa  nas  diretrizes  do  Suas  nas  Orientações  Técnicas  sobre  Benefícios

Eventuais no Suas (MDS/2018).

5.2 A oferta que cabe ao campo da política de Assistência Social, no que

diz respeito à morte, distingue-se do serviço local de sepultamento de pessoas

por meio de concessões públicas. Assim, cabe à assistência social a oferta de

benefício eventual por situação de morte apenas quando o serviço funerário não é

garantido  de  forma  gratuita  pelo  poder  público  e  quando  as  famílias  não

possuem meios para garantir o sepultamento.

5.3 Além de necessidades específicas do funeral, como urna funerária e

velório, as famílias podem apresentar outras vulnerabilidades  geradas com a

morte  do  familiar,  que  devem  ser  consideradas  pela  equipe  no  processo  de

concessão do benefício eventual.

5.4 O  benefício eventual  por situação de morte,  também chamado de

benefício eventual funeral (ou auxílio-funeral), pode ser ofertado em pecúnia, por

uma única parcela ou mais, em bens de consumo, ou com a prestação de serviços.
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Admite-se ainda  a oferta  por  meio  de ressarcimento,  no caso de perdas e

danos causados pelo não acesso ao benefício eventual no momento em que

ele se fez necessário.

5.5 As modalidades de oferta do benefício eventual por situação de morte,

incluindo a previsão de oferta em contextos de calamidades e emergências ,

devem  estar  definidas  na  regulamentação  municipal  ou  do  DF,  observando  a

resolução do respectivo conselho de assistência social.

5.6 Diante da possibilidade de que a situação de calamidade gere aumento

expressivo no quantitativo de demandas pelo benefício eventual  por morte,

cabe  ao  poder  público  local  a  edição  de  normativas  como  o  decreto  de

calamidade, que  possibilita  a  ampliação  de  gastos.  Vale  destacar  que  o

cofinanciamento estadual também pode ser garantido de forma mais célere a partir

da deliberação do Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas) e pactuação na

Comissão Intergestores Bipartite (CIB), de critérios de partilha com essa finalidade

com referência nas especificidades das regiões do respectivo estado.

➢   6. Regulamentação dos benefícios eventuais

6.1 O decreto nº 6.307/2007 regulamentou o texto previsto na Loas desde

o ano de 1993 quanto aos benefícios eventuais em situações de calamidade:

"Art.  8º Para atendimento de  vítimas de calamidade pública,  poderá ser criado

benefício eventual de modo a assegurar-lhes a sobrevivência e a reconstrução de

sua autonomia, nos termos do § 2º do art. 22 da lei nº 8.742, de 1993.".

6.2 Assim, desde 2007, os municípios já dispunham de fundamento legal

para  regulamentar  benefícios  eventuais  no  enfrentamento  de  situações  de

calamidade.

6.3  Contudo,  ainda  é  possível  que  algum  município  não  possua  a

regulamentação ou que a regulamentação existente esteja em desacordo com

as atuais normativas do Suas, prejudicando, inclusive, o recebimento de recursos

do cofinanciamento estadual. Esse documento aborda algumas questões sobre o

cofinanciamento estadual mais adiante.

6.4 Quando o município já possui o benefício eventual normatizado, mas

a  norma  não  responde  da  forma  esperada  à  situação  de  calamidade  e

emergência em decorrência da Covid-19, os poderes locais deverão se articular

de  forma  urgente  para  alterar  a  norma  de  forma  a  dar  respostas  eficazes  às
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especificidades da pandemia em seu território. Essa norma poderá ser alterada para

atender as especificidades da epidemia no território.

6.5 Cabe orientar o seguinte para duas situações distintas:

Quadro 10 – Sobre a regulamentação dos benefícios eventuais

I - Benefícios eventuais não estão regulamentados:

Será  necessário
regulamentar  os  benefícios
eventuais de forma bastante
rápida.  A  norma  elaborada
deverá estar de acordo com
as normativas e orientações
do Suas,  e  prever  a  oferta
na situação de calamidade.

 O  município  poderá  editar
um  decreto,  observando  as
deliberações  do  Conselho
Municipal  de  Assistência
Social quanto aos critérios e
prazos  para  acesso  aos
benefícios eventuais.

 Os prazos poderão seguir a
referência  de  duração
prevista  para a situação de
calamidade  em  decorrência
da  pandemia  de  Covid-19.
Os critérios devem estar em
conformidade  com  as
diretrizes  e  princípios  do
Suas.

II - Regulamentação em desacordo com o Suas:

A  situação  de  calamidade
provocada  pela  pandemia
da Covid-19 tem proporções
inéditas  e  exige  tomada
rápida de providências. Isso
também exige que princípios
e diretrizes do SUAS sejam
respeitados.

A regulamentação garante a
oferta  dos  benefícios
eventuais  na  lógica  do
direito,  com  critérios
objetivos  e  transparentes  a
serem  observados  na
concessão.

Cessada  a  situação  de
calamidade,  é  importante
que a gestão municipal atue
em  conjunto  com  o
Conselho  local  e  o  Poder
Legislativo  para  realizar  a
adequação  normativa  dos
benefícios  eventuais  e
inserir  a  legislação
específica  dentro  da  Lei
Municipal do Suas.

Fonte: Portaria Snas nº 58/2020.

6.6 Em complementaridade, é fundamental enfatizar os seguintes aspectos:

6.7 As normas locais devem, preferencialmente, não utilizar a referência

a patamar de renda para acesso a estes benefícios, mas fixar a sua concessão

de acordo com o caso concreto que se apresenta.

6.8 A respeito do exposto acima, vale retomar o que dispõe a portaria MC nº

54/2020,  no  ponto  "5.2.  Quanto  aos  benefícios  eventuais  em  situação  de

emergência  e  calamidade", item "b":  "Durante  uma calamidade, famílias  em

situação de vulnerabilidade podem ter sua condição agravada, ao tempo em que

famílias que anteriormente não precisavam de suportes da assistência social
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podem  passar  a  demandá-los,  sendo  importante  assegurá-los  localmente,  de

acordo com as demandas apresentadas ao Suas."

6.9  O  poder  público  local  deve  conhecer  as  especificidades  de  povos  e

comunidades  tradicionais  e  grupos  específicos  presentes  em  seu  território  e

considerar as diversas formas de habitação utilizadas, por exemplo, por pessoas em

situação  de  rua,  pessoas  desabrigadas  devido  a  desastres  ou  outras  situações

conjunturais,  de  pessoas em situação de itinerância  (como os acampamentos e

barracas do povo Romani/ciganos, entre outros).

6.10 Neste sentido, a ausência de endereço fixo e permanente não deve ser

impeditivo para acesso ao benefício eventual no contexto da epidemia da Covid-19.

6.11  As  normativas  nacionais  sobre  benefícios  eventuais  dispõem  que

qualquer indivíduo ou família pode ter acesso a todas as modalidades deste

benefício, atendidos os critérios definidos pela gestão local.

6.12 Dessa forma, qualquer pessoa, nacional ou estrangeira, que esteja no

território brasileiro e vivencie situação de risco e dificuldades para sua manutenção e

de  sua  família  deve  ter  acesso  à  política  de  assistência  social  para  garantir  a

sobrevivência de seus membros.

➢   7. Locais de oferta

7.1 O poder público local possui autonomia para definir onde será feita a

concessão  dos  benefícios  eventuais,  devendo  observar  as  deliberações  do

Conselho de Assistência Social local e a realidade das famílias em seus territórios.

7.2 O local de prestação dos benefícios eventuais deve ser amplamente

divulgado, para que as pessoas não tenham dúvida sobre o lugar para onde devem

se dirigir  no momento da necessidade.  Deve ser garantido o fácil  acesso e o

atendimento digno da população demandante.  O local de prestação pode ser

definido  em  portaria  municipal  ou  do  DF,  considerando  as  especificidades  da

situação.

7.3 A oferta  de benefícios eventuais  deve ocorrer,  preferencialmente,  no

contexto do trabalho social com famílias desenvolvido no âmbito dos serviços

socioassistenciais, resguardadas as determinações da portaria MC nº 377/2020

quanto à adoção de medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública

de importância internacional decorrente do novo coronavírus.

7.4  No âmbito do trabalho social com famílias,  a oferta ou concessão

NÃO é simplesmente a disponibilização do benefício eventual, mas sim o ato
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formal de reconhecimento do direito ao benefício. É uma ação que deve ocorrer

por meio de escuta qualificada, verificação do atendimento de critérios definidos em

regulamentação local e registro em instrumento utilizado nas unidades ofertantes.

Deve  ser  realizada  preferencialmente  por  técnicos(as)  de  nível  superior das

equipes de referência do Suas, conforme regulamentação local.

7.5  Não é necessário instrumental privativo de uma profissão, como o

parecer social, para justificar a concessão do benefício eventual.

7.6  Os  benefícios  eventuais  são  provisões  de  oferta  obrigatória  nos

municípios e DF no âmbito do Suas, portanto, reforçando as recomendações da

portaria MC nº 54/2020, a gestão local de assistência social deve planejar-se para

garantir a disponibilização desses benefícios a quem necessitar.

7.7  É princípio dos benefícios eventuais a oferta feita com agilidade e

presteza, tendo em vista o atendimento de situação emergencial. Neste sentido,

não deve haver filas de espera ou ofertas condicionadas à realização de visitas

domiciliares, o que pode se configurar como obstáculo para o acesso ao direito.

7.8  As  visitas  domiciliares  são  importantes  estratégias  de  trabalho,

utilizadas,  em  geral,  no  processo  de  reavaliação  da  concessão  de  benefícios

eventuais já ofertados durante determinado período. No contexto da pandemia da

Covid-19,  conforme  recomendações  da  portaria  MC  nº  54/2020,  as  visitas

domiciliares devem ser realizadas apenas em situações indispensáveis, com

obrigatória observação de medidas para a proteção e segurança dos trabalhadores

e dos usuários.

➢  8. Competência dos entes federados

8.1 De acordo com a Loas os entes federados possuem atribuições distintas

em relação aos benefícios eventuais.

8.2 Isto foi especificamente tratado nos dispositivos acerca das competências

da União, dos Estados, dos municípios e do DF, conforme se vê no quadro a seguir:
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Quadro 11 – Sobre a competência dos entes federados:

UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS E DF

Tem  a  atribuição  legal  de
definir  e  elaborar  normas
gerais,  orientar  e  assessorar
estados  e  municípios  acerca
de  benefícios  eventuais.  A
Loas  não  define  como  de
competência da esfera federal
o  repasse  de  recurso
financeiro para participação
no  custeio  da  oferta  de
benefícios eventuais.

Compete  aos  Estados  prestar
apoio  técnico  e  destinar
recursos  financeiros  aos
municípios  para  participar  no
custeio da oferta dos benefícios
eventuais,  a  título  de
cofinanciamento.

São  os  responsáveis  por
destinar  recursos  financeiros
para custeio do pagamento dos
benefícios  eventuais,  além  de
regulamentar tais  benefícios e
organizar sua oferta.

FUNDAMENTO LEGAL:

Art. 12 da Loas. Art. 13 da Loas, inciso I. Art. 14, inciso I; Art. 15,inciso I.

Fonte: Portaria Snas nº 58/2020.

8.3 IMPORTANTE observar que conforme disposto na portaria MC nº 1/2020,

os recursos federais associados ao IGD-SUAS não podem ser utilizados em

despesas relativas a ofertas realizadas diretamente aos beneficiários, como os

benefícios eventuais.

8.4 A portaria conjunta nº 1/2020 também trouxe o entendimento de que os

recursos de cofinanciamento federal, principalmente dos saldos, poderão ser

utilizados nas ações de combate à pandemia em qualquer circunstância, desde

que  as  "obrigações  específicas  dos  estados  e  municípios  com  as  despesas

caracterizadas como benefícios eventuais" sejam respeitadas. Tais obrigações são

aquelas presentes no quadro anterior. Seguem, abaixo, detalhamentos específicos.

8.5 Cofinanciamento estadual:

8.6 A participação no custeio dos benefícios eventuais é competência do ente

estadual, definida na Loas em seu artigo 12, e trata-se de uma importante estratégia

de cofinanciamento dos benefícios eventuais ofertados nos municípios.

8.7 A resolução da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) nº 01, de 22 de

fevereiro  de  2017  -  (Pacto  de  Aprimoramento  estadual),  dispõe  que  constitui

prioridade  para  os  estados  a  universalização  do  Suas  com  as  metas  de
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cofinanciar os benefícios eventuais priorizando os municípios que tiverem a

Lei Municipal do SUAS instituída.

8.8 Ressalta-se que no contexto da situação de calamidade decorrente da

pandemia da Covid-19, a simples existência de regulamentação dos benefícios

eventuais  poderá  ser  condição  suficiente  para  a  efetivação  do

cofinanciamento  estadual,  não  havendo  necessidade  de  vinculação  à  Lei

Municipal do Suas.

8.9  Observando  a  previsão  legal,  os  municípios  podem  ainda  solicitar

cofinanciamento  estadual  para  benefício  eventual, caso não  tenham,  e  pedir

agilidade  no  processo  de  normatização  do  cofinanciamento  pelo  estado,

considerando  o  reconhecimento  de  situação  de  calamidade  em  decorrência  da

Covid-19.

8.10 Financiamento municipal

8.11  Foi  reconhecido  estado  de  calamidade  pública  nacional  pelo

decreto nº 06, de 20 de março de 2020, com efeitos até 31 de dezembro de

2020.  Este  reconhecimento  permite  que  a  União  seja  dispensada  de  atingir  os

resultados fiscais e o limite de empenho previstos no art. 9º da lei complementar nº

101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal(LRF)) com vistas investir

na execução de políticas públicas necessárias ao enfrentamento da pandemia.

8.12  Em  consonância  com  o  governo  federal,  os  governos  municipais

podem, diante de reconhecimento de calamidade pública municipal, analisar a

viabilidade  de  se  adotar  o  mesmo  mecanismo  para  ampliar,  neste  caso,  o

financiamento de benefícios eventuais.

8.13 Vale destacar que em 29 de março de 2020, o Supremo Tribunal Federal

STF concedeu Medida Cautelar  na Ação Direta de  Inconstitucionalidade 6.357 -

Distrito Federal "para, durante a emergência em saúde pública de importância

nacional e o estado de calamidade pública decorrente de Covid-19, afastar a

exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias em

relação  à  criação/expansão  de  programas  públicos  destinados  ao

enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação de Covid-

19".

8.14 A Medida Cautelar se aplica a estados e municípios que, "nos termos

constitucionais e legais, tenham decretado estado de calamidade pública decorrente

da pandemia de Covid-19".
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8.15  A  legislação  orçamentária  abre  excepcionalidades  para  as

situações de emergência e calamidade pública. Conforme dispõe o art. 24, inciso

IV da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, é dispensável a licitação: "IV - nos casos

de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de

atendimento  de  situação  que  possa  ocasionar  prejuízo  ou  comprometer  a

segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou

particulares,  e  somente  para  os  bens  necessários  ao  atendimento  da  situação

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser

concluídas  no  prazo  máximo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  consecutivos  e

ininterruptos,  contados  da  ocorrência  da  emergência  ou  calamidade,  vedada  a

prorrogação dos respectivos contratos."

8.16  O  reconhecimento  de  calamidade  pública  permite  que  o  Poder

Executivo  gaste  mais  do  que o  previsto  na  Lei  Orçamentária  Anual  (LOA)  para

custear ações de combate à pandemia.

8.17  Neste sentido,  ao se decretar situação de calamidade pública no

município o ente público dispõe de mais possibilidades de utilização dos recursos já

previstos para benefício eventual, podendo dar respostas rápidas às demandas que

vão surgindo durante a pandemia do Covid-19.

8.18 Os recursos para financiamento de benefícios eventuais devem estar

previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) municipal e do DF, conforme dispõe o §

1º do art. 22 da Loas, e alocados no respectivo fundo de assistência social.

8.19 O orçamento deve ser elaborado com base no planejamento local,

com previsão de despesas a partir da identificação da receita, considerando o

território e a situação das famílias que nele vivem. Também deverá ter como base

a Lei Municipal do Suas no que se refere aos benefícios eventuais regulamentados

no município.

8.20  Contudo,  a  portaria  conjunta  nº  1/2020  (item  3.3  da  Nota  Técnica

Conjunta SNAS/SGFT nº 1/2020) registra que: "(...)  em situação emergencial, de

calamidade pública, as regras da execução são flexibilizadas. O próprio decreto

que estabeleceu o estado de calamidade deverá ser utilizado como justificativa para

as  aquisições  não  previstas  nos  instrumentos  de  planejamento,  os  quais  com

exceção da Lei Orçamentária Anual (LOA), serão ajustadas ao seu tempo.".
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➢   9. Vedações em ano eleitoral

9.1  Em relação às vedações em ano eleitoral, a lei  nº  9.504,  de 30 de

setembro de 1997,  que estabelece normas para  as  eleições (Lei  das Eleições),

dispõe em seu artigo 73, § 1º que: "Art.  73. São proibidas aos agentes públicos,

servidores  ou  não,  as  seguintes  condutas  tendentes  a  afetar  a  igualdade  de

oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: (...) § 1º. No ano em que se

realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios

por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de

estado  de  emergência ou  de  programas  sociais  autorizados  em  lei  e  já  em

execução orçamentária  no exercício  anterior,  casos em que o Ministério  Público

poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

(Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006).".

9.2 A lei veda práticas eleitoreiras, como a distribuição gratuita de itens não

regulamentados, que ocorrem quando o(a) gestor(a) ou o(a) prefeito(a) utiliza de

forma personalista os recursos públicos para a obtenção de apoio político.

9.3 Contudo, como os benefícios eventuais estão inscritos no campo do

direito, compondo as garantias do Suas, não estão abrangidos pela vedação

do período eleitoral.

9.4  A  previsão  normativa  municipal  que  estabelece  a  oferta  de

benefícios eventuais com critérios objetivos e transparentes, deliberados pelos

Conselhos locais de Assistência Social,  garante uma oferta realizada no campo

do direito.

9.5  O ato formal de oferta de benefícios eventuais é diferente de uma

doação. No âmbito do trabalho social com famílias no Suas, a oferta ou concessão

envolve o processo de análise e reconhecimento do direito ao benefício eventual

feito por profissionais da rede socioassistencial conforme regulamentação local.

Quadro 12 – Sobre o benefício eventual como direito

Direito Doação

No  âmbito  da  política  pública  de  Assistência
Social, toda oferta deve ocorrer na perspectiva
do  direito.  A  proteção  social  é  garantida  aos
cidadãos e cidadãs por meios legais e critérios
normativos - conhecidos e reclamáveis - que
estão em consonância com a Política Nacional
de Assistência Social (Pnas)

A doação é um ato de solidariedade
caracterizado por ações voluntárias e
de caridade, sem necessariamente
contar com um parâmetro para sua
realização.
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A  Loas  é  a  norma  de  referência  da  política
pública  da  assistência  social  e  não  prevê
ofertas em caráter  de doação. Assim como o
Suas não prevê qualquer ação na esfera dos
entes  federados  e  da  gestão  relacionada  à
doação de bens ou valores.

 

Fonte: Portaria Snas nº 58/2020. 

➢   10. Conclusão

10.1 A declaração, pelo Ministério da Saúde, de situação de Emergência em

Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) devido à pandemia de Covid- 9 pelo

novo  coronavírus  (Portaria  nº  188,  de  03  de  fevereiro  de  2020)  exige  que

gestores(as)  e  trabalhadores(as)  do  Suas  de  todas  as  esferas  conjuguem

esforços para a realização de ações de prevenção e enfrentamento, visando

evitar  o  agravamento  das  situações  de  vulnerabilidades  vivenciadas  pelo

público usuário da Suas.

10.2  Diante  disso,  recomenda-se  a  observância  das  orientações  desta

Nota Técnica para a adequada regulamentação local dos benefícios eventuais,

a qualificação da oferta à população e a facilitação do processo de cofinanciamento

estadual.

e)   Portaria Ministério da Cidadania (MC) nº 369, de 29 de abril de 2020 e suas
atualizações, que dispõe sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais
para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único
de  Assistência  Social  (Suas)  dos  Estados,  Distrito  Federal  e  municípios  devido  à
situação  de  Emergência  em  Saúde  Pública  de  Importância  Nacional  (Espin),  em
decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19.

 ➢   Art.  8º:  Os  recursos  do  cofinanciamento  federal  das  ações

socioassistenciais para atender a situação da Espin decorrente da Covid-19 deverão

ser aplicados, além do que dispõe o art. 3º portaria MDS nº 90, de 03 de setembro

de 2013, na garantia de:

IV – alimentação, outros itens básicos e bens necessários que assegurem

proteção da população ou evitem a propagação do Covid-19.

VI – locação de moradia temporária ou hospedagem para indivíduos ou grupo

familiar por meio de contratos celebrados pelo poder público.

X – oferta de apoio aos usuários do Suas que tiveram perda de seus entes

em decorrência do Coronavírus desde que não haja regramento específico para

garantir serviço funerário gratuito e que a situação referente à pandemia extrapole o
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orçamento local previsto para auxílio funeral no âmbito da política de assistência

social.

Conforme  fica  evidenciado,  mediante  a  sistematização  das  normativas

específicas sobre os benefícios eventuais, em sede da epidemia da Covid-19,  há

que se conjugar esforços entre todas as instâncias de gestão da política de

assistência social, com os(as) gestores(as), com os(as) trabalhadores (as) do

Suas, para que estes benefícios possam alcançar quem deles necessitar, de

forma  ágil,  na  lógica  do  direito  e  do  cuidado  com  o  ser  humano,

especialmente, neste momento inusitado e tão complexo que se apresenta no

contexto mundial nesse momento. 

10.4 Sobre o contexto atual dos benefícios eventuais em caxias do sul em

tempos de normalidade e em tempos de Covid-19

10.4.1 Contexto histórico da concessão dos benefícios eventuais em Caxias

do Sul  

Relevante destacar,  inicialmente, que o Estado do Rio Grande do Sul não

possui  regulamentação  sobre  os  benefícios  eventuais,  tampouco  normativa  que

institua o sistema estadual de assistência social. Atualmente, a assessoria estadual

da  área  da  assistência  social  reitera  as  orientações  nacionais  e  orienta  os

municípios no sentido de que providenciem a regulamentação da lei do Suas, e não

mais na perspectiva de regulamentação específica dos benefícios eventuais. 

Na  cidade  de  Caxias  do  Sul,  os  benefícios  eventuais  também não  estão

regulamentados por lei até o presente momento. Dos benefícios previstos no artigo

22  da  Loas  (em  virtude  de  nascimento,  morte,  situações  de  vulnerabilidade

temporária  e de calamidade pública),  são concedidos na cidade,  atualmente,  os

seguintes benefícios eventuais: 

➢ Auxílio alimentação (fornecimento de cestas básicas);

➢ auxílio funeral;

➢ auxílio transporte/passagens intermunicipais;

➢ auxílio-moradia;

➢ auxílio documentação básica: orientação e encaminhamento para solicitação

de segunda via de certidões de nascimento; encaminhamentos para o Instituto Geral

de  Perícias  (IGP)  para  confecção  de  carteira  de  identidade;  orientações  para  a
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confecção do Cadastro de Pessoa Física (CPF), junto à unidade de atendimento ao

contribuinte da Receita Federal; orientações para o encaminhamento da carteira de

trabalho por tempo de serviços (Ctps).  

Contextualizando  a  concessão  dos  benefícios  eventuais  na  história  mais

recente  da  cidade,  podemos  iniciar  relatando  que  no  ano  de  2009,  dentro  das

perspectivas  do  gestor  federal  em  buscar  informações  nos  municípios  para

fundamentar o “Levantamento Nacional dos Benefícios Eventuais”, o município de

Caxias do Sul participou da coleta de informações nacionais.

Em 11 de setembro de 2009, o prefeito e a presidenta da FAS, à época,

foram  notificados  pelos  ofícios  circulares  da  Secretaria  Nacional  da  Assistência

Social (Snas) do MDS nº 16 e 17, respectivamente, para que respondessem aos

questionamentos  sobre  a  regulamentação  local  e  outras  informações  sobre  os

benefícios eventuais. O questionário foi respondido pela gestão da FAS, à época, no

aplicativo Suasweb no prazo fixado, qual seja: de 15 de setembro a 16 de outubro

de 2009. 

Mobilizados  pelas  discussões  nacionais  acerca  da  regulamentação  dos

benefícios eventuais, foi estabelecido um processo de discussão sobre este tema

entre  a  FAS,  enquanto  gestora  da  política  de  assistência  social  na  cidade  e  o

Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  (Cmas),  enquanto  órgão  de  controle

público da política de assistência social local.

Dando prosseguimento às deliberações das discussões, em 02 de outubro de

2009, a FAS encaminhou para o Cmas o processo administrativo nº 099, de 26 de

janeiro  de  2009 para  apreciação e  deliberação.  O processo  em questão estava

instruído  com  proposta  de  minuta  de  lei,  justificativa,  exposição  de  motivos  e

fundamentação legal, e foi apreciado na assembleia ordinária de 08 de outubro de

2009, tendo sido aprovado pela resolução do Cmas nº 085, de 19 de outubro de

2009.

Nesta minuta de projeto de lei,  aprovada pelo Cmas, à época, constavam

como benefícios eventuais a serem concedidos em Caxias do Sul  no âmbito da

política de assistência social: a) Benefícios eventuais: auxílio funeral e natalidade; b)

benefícios  emergenciais:  auxílio  transporte  (para  demandas  da  política  de

assistência social),  auxílio alimentação, auxílio documentação. Também, estavam

previstos os critérios de concessão, bem como os serviços em que os benefícios
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seriam concedidos: os Cras.  Relevante registrar que, dos benefícios propostos pela

minuta de lei não era concedido e ainda não é: o auxílio natalidade.

O Cmas, além da aprovação da proposta de minuta de lei,  recomendou à

FAS no artigo 2º da resolução Cmas nº 85/2009:

Recomendar à FAS, enquanto gestora da política municipal de assistência
social,  responsável  principal  pela  efetivação  do  Sistema  Único  de
Assistência  Social  (Suas),  realize os encaminhamentos necessários para
que nenhum recurso público afeto à política de assistência social, a partir do
exercício de 2010, do Fmas ou do orçamento da FAS, seja utilizado para
financiamento  de  ações  afetas  a  outras  políticas  sociais  destacando  as
políticas de saúde, educação, habitação, pois estas são as que mais podem
gerar  controvérsias  no  que  tangem  às  suas  competências  e
responsabilidades  de  financiamento,  sendo  que  isto  se  justifica  pelo
histórico da política de assistência social, de ser tratada como uma ação
residual e paliativa, muitas vezes atendendo o que as outras políticas não
atendem,  mesmo  sendo  de  suas  competências.  (Resolução  Cmas  nº
85/2009)       

Cumprindo com as recomendações do Cmas, e no intuito de operacionalizar

adequadamente os benefícios eventuais no âmbito da política de assistência social

da cidade,  em 09 de dezembro de 2009,  as presidentas da FAS e do Cmas, à

época, assinaram conjuntamente o memorando nº 51/2009, direcionado às equipes

dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Cras), que tratava

da concessão dos benefícios eventuais fornecidos pela FAS

Ref. Benefícios Eventuais
A  presidente  da  FAS,  enquanto  gestora  da  política  municipal  de
assistencial,  e  a  presidente  do  Cmas,  enquanto  órgão  responsável  pelo
controle  social  no  âmbito  desta  política  no  município  orientam  que:  o
processo administrativo 099/2009, de 26 de janeiro de 2009, que contém a
minuta  do projeto  de  lei,  que  regulamentará  os  benefícios  eventuais  no
nosso município segue em tramitação, mas que provavelmente não teremos
sua aprovação no exercício de 2009. Com isso, como os critérios contidos
nesta  minuta  foram discutidos  e  sistematizados  por  uma  comissão  dos
profissionais que atuam nos Cras,  e aprovados pela Direção da FAS, e,
ainda,  pelo  Cmas  na  assembleia  ordinária  de  08  de  outubro  de  2009,
recomendamos que os mesmos passem, de imediato, a serem utilizados
pelos profissionais que atuam na concessão destes benefícios no âmbito
dos serviços da FAS, que o concedem. Também, que qualquer situação
controversa seja discutida com a Direção da FAS, até que não tenhamos a
publicação da lei municipal que nos respalde, no que tange a concessão
dos benefícios. (FAS, Mem. 51/2009)

Também foi  emitida  pela  FAS a  ordem de  serviço  nº  01/2010,  de  18  de

novembro de 2010, visando disciplinar normas e procedimentos relativos ao fluxo de

entrega das cestas básicas
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Quanto à distribuição de CESTAS BÁSICAS aos Programas/Serviços da
Fundação de Assistência Social (FAS):
a) Em casos especiais e emergenciais, o responsável pelo atendimento no
programa/serviço deverá encaminhar o usuário ao Cras específico de cada
região, acompanhado de memorando e aval da coordenação.
b) Em casos específicos, os programas/serviços acolhimento institucional
(casas abrigos), Fortalecendo Vínculos (Oasf Idoso), Associação Caxiense
de Auxílio aos Necessitados (Scan) e Casa de Passagem São Francisco
deverão  proceder  da  seguinte  maneira:  o  técnico  do  local  deverá
encaminhar  memorando  (sempre  com  o  aval  da  coordenação)  ao
funcionário designado para tal na sede da FAS. (FAS, Ordem de Serviço nº

1/2010).

Ainda, em 18 janeiro de 2011, por meio do ofício FAS nº 058, direcionado à

Secretaria  Municipal  da  Saúde  (SMS),  em  cumprimento  às  recomendações  da

resolução nº 85/2009 do Cmas, foram prestados esclarecimentos sobre a concessão

dos benefícios eventuais na FAS, com relação aos critérios de fornecimento, fluxos,

etc..  A  necessidade  deste  esclarecimento  se  justificou  pelo  fato  de  que,

historicamente,  a  política  de  assistência  social  financiou  serviços,  benefícios  e

concedeu insumos de outras políticas sociais, com destaque para as políticas da

saúde e educação, tais como: óculos, fraldas, medicamentos, saúde bucal, órteses,

próteses, alimentação especial, transporte escolar, material didático escolar, etc. 

O ofício em comento reiterava as informações emanadas da resolução do

Cnas nº 39, de 09 de dezembro de 2010, que dispôs sobre reordenamento dos

benefícios  eventuais,  no  âmbito  da  política  de  assistência  social  em  relação  à

política de saúde conforme seu artigo 1º

Art. 1º Afirmar que não são provisões da política de assistência social
os itens referentes a órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos,
dentaduras, dentre outros; cadeiras de roda, muletas, óculos e outros itens
inerentes  à  área  de  saúde,  integrantes  do  conjunto  de  recursos  de
tecnologia  assistiva  ou  ajudas  técnicas,  bem  como  medicamentos,
pagamento de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde
fora  do  município,  transporte  de  doentes,  leites  e  dietas  de  prescrição
especial e fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidades de uso.

 

Neste contexto, mesmo diante da tramitação do processo administrativo nº

099/2009 àquela época, para fins de regulamentação legal dos benefícios eventuais

na cidade de Caxias, a normativa municipal ainda não restou aprovada.

Mas, relevante destacar que, a FAS já conta com o processo administrativo nº

54/2019 em tramitação, cumprindo com as orientações mais recentes sobre o tema.

O processo administrativo em questão está instruído com minuta de projeto de lei,

justificativa e exposição de motivos com o fim específico de regulamentar a “Lei
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Municipal  do  Suas”,  em  que  os  benefícios  eventuais  integrarão  um  capítulo

específico com diretrizes gerais, sendo que os demais detalhes como modalidades

de benefícios, valores, fluxos e demais regras de concessão deverão ser discutidos

e aprovados no Cmas por resolução, conforme normativas vigentes.

10.4.2 Quanto aos benefícios eventuais concedidos em Caxias do Sul

Neste  capítulo  serão  descritos  os  benefícios  eventuais  concedidos

atualmente na cidade, quais sejam: a) auxílio alimentação (fornecimento de cestas

básicas); b) auxílio funeral; c) auxílio transporte/passagens intermunicipais; d)

auxílio-moradia;  e)  auxílio  documentação  básica  (orientação  e

encaminhamentos):  solicitação  de  segunda  via  de  certidões  de  nascimento;

encaminhamentos  para  o  Instituto  Geral  de  Perícias  (IGP)  para  confecção  de

carteira de identidade; orientações para a confecção do Cadastro de Pessoa Física

(CPF)  junto  à  unidade  de  atendimento  ao  contribuinte  da  Receita  Federal;  e

orientações para o encaminhamento da carteira de trabalho por tempo de serviços

(Ctps). 

10.4.2.1 Quanto aos benefícios eventuais/auxílio alimentação concedidos em

Caxias do Sul

Quanto à concessão dos benefícios eventuais/auxílio alimentação na cidade

de Caxias do Sul, cabe registrar que, até o momento, consiste no fornecimento de

cestas básicas. 

Em tempos de normalidade, é muito importante destacar que, em âmbito

nacional, já está posta uma discussão sobre quais caminhos o país deverá seguir

quanto a concessão deste benefício, pois a partir das normativas vigentes no âmbito

da política pública de segurança alimentar e nutricional, se discute a necessidade do

fortalecimento dos programas e serviços desta política por parte dos municípios, por

se  tratarem  de  ações  continuadas  de  atenção  ao  fornecimento  de  alimentação

enquanto um direito humano constitucionalmente assegurado.

Também, que no âmbito da política de assistência social, o benefício eventual

de alimentação, como seu próprio nome revela, tem natureza eventual e se destina

à situações pontuais e contingenciais. 
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Relevante  reforçar  que,  quando  a  comida  se  apresenta  de  uma  forma

persistente como demanda na política de assistência social, a intersetorialidade com

a política  de segurança alimentar  e  nutricional31 deve ser  acionada,  e  as  ações

dessa política devem ser implantadas e/ou fortalecidas, mantendo diálogo com as

políticas de trabalho e de geração de renda. 

Também, no tocante à composição das cestas básicas, a discussão em nível

nacional está girando em torno de questões nutricionais, posto que não se pode

tratar  diferentes  de forma igual,  ou  seja,  cada pessoa individualmente  têm suas

particularidades e peculiaridades nutricionais, o que deve ser avaliado e considerado

pelas  políticas  da  saúde  e  da  segurança  alimentar  conjuntamente  junto  aos

programas e serviços que fornecem alimentação.

Ainda, importante considerar que o principal fundamento destas discussões, é

que  os  programas/serviços  da  política  de  segurança  alimentar  e  nutricional  são

planejados na lógica de ações permanentes e continuadas, enquanto os benefícios

eventuais  de  alimentação  atendem  situações  de  vulnerabilidades  temporárias,

conforme previsões da Loas(1993). 

Quanto à forma de concessão do auxílio,  se discute a autonomia dos(as)

cidadãos(ãs)  ao  receber  a  cesta  pronta,  e  também  a  lógica  da  concessão  do

benefício eventual como direito e como política de Estado, e como um benefício

atrelado ao trabalho social com famílias, realizado pelas equipes de referência nos

serviços socioassistenciais do Suas.

Quanto  às  formas  de  financiamento,  até  o  momento  da  pandemia,  os

benefícios  eventuais/auxílio  alimentação  (cestas  básicas)  foram  custeados  com

recursos públicos do orçamento municipal da FAS.

No tocante aos procedimentos de aquisição, a FAS possui um planejamento

anual para a aquisição dos benefícios eventuais/auxílios alimentação, em que são

observadas as modalidades e demais regramentos da lei nº 8.666, de 21 de junho

31 O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) foi criado pela lei nº 11.346, de
15 de setembro de 2006, com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada. No
Estado  do Rio  Grande do Sul,  a  lei  nº  12.861,  de 18 de dezembro de 2007,  institui  o  Sistema
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul (Sisan-RS). No
município de Caxias do Sul, o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
(Sisan) e o fundo municipal de segurança alimentar foi instituído pela lei nº 7.421, de 26 de março de
2012. A Diretoria de Segurança Alimentar e Inclusão Social (Sais) está vinculada à Secretaria da
Agricultura, e é a  unidade de governo que concentra as estratégias governamentais para a garantia
da segurança alimentar e nutricional da população. Os programas e ações que compõe essa diretoria
são o Banco de Alimentos, as Cozinhas Comunitárias, o Restaurante Popular e a Horta Comunitária.
Disponível  em:  https://caxias.rs.gov.br/servicos/agricultura/diretoria-de-seguranca-alimentar-e-
inclusao-social. Acesso em julho de 2020.
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de 1993 - Lei de Licitações. Também,  podemos receber cestas básicas de doações

de  pessoas  físicas  e  jurídicas,  advindas  de  campanhas  de  arrecadação  da

sociedade civil  e/ou referentes ao cumprimento de recomendações e/ou acordos

extrajudiciais  e/ou  penalidades  oriundas  de  sentenças  judiciais,  etc,  mediante

assinatura de termo de doação. 

Quanto ao fluxo para a concessão dos benefícios, é realizada por meio da

avaliação  técnica  das  equipes  de  referência  dos  Centros  de  Referência  de

Assistência Social (Cras), dos Centros de Referência Especializado de Assistência

Social  (Creas)  e  do  Centro  de  Referência  Especializado  para  População  em

Situação  de  Rua  (Centro  Pop  Rua),  atrelado  ao  trabalho  social  com famílias  e

indivíduos.

Em tempos de pandemia,  os benefícios eventuais/auxílio  alimentação se

apresentaram, em nível nacional e na cidade de Caxias do Sul, como uma estratégia

emergencial de extrema importância para mitigar os efeitos da pandemia,  diante de

diversas situações inéditas, das quais destacamos algumas:

➢ Em função do fechamento das escolas municipais, no início da pandemia na

cidade (a partir de 19 de março), houve a necessidade de organizar, de forma

intersetorial,  a  entrega de cestas  básicas para as famílias das crianças e

adolescentes  que  estão  vinculados  aos  estabelecimentos  municipais  de

educação. Neste sentido, a FAS disponibilizou 4.029 cestas básicas para que

a  Secretaria  Municipal  de  Educação  (Smed)32 garantisse  o  direito  à

alimentação às famílias dos(as) alunos(as) neste momento de pandemia33.

➢ Diante  da  ampliação  significativa  do  número  de  acessos  de  pessoas  aos

serviços socioassistenciais em busca deste benefício, houve a necessidade

de rever o planejamento da FAS, no tocante à distribuição dos benefícios.

Essa revisão no planejamento da FAS, em relação à concessão/distribuição

do benefício  eventual/alimentação,  se justificou,  principalmente,  em função

das medidas de redução de circulação de pessoas na cidade; das medidas

de  distanciamento social;  e, consequentemente, em função das restrições

32  A cidade de Caxias do Sul conta com 81 escolas de educação fundamental (1º ao 9º ano), 45
escolas de educação infantil  com gestão compartilhada (0 a 5 anos) e em 60 escolas de ensino
fundamental existem turmas de pré-escola (4 e 5 anos) A rede municipal de ensino conta com um
universo  de  aproximadamente  40.000  alunos  e  3.000  professores(as).  Fonte:  Smed
(https://educacao.caxias.rs.gov.br/) Acesso em julho 2020.
33 Disponível em: https://caxias.rs.gov.br/noticias/2020/04/prefeitura-inicia-distribuicao-de-cestas-
basicas-para-familias-de-estudantes-da-rede-municipal Acesso em julho 2020.
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econômicas  nos  serviços,  indústrias,  comércio,  etc.  Destaca-se  que,  em

função  da  pandemia,  acessaram os  serviços  socioassistenciais  em busca

desses  benefícios,  usuários(as)  e  famílias  que  já  eram

atendidos(as)/acompanhados(as)  nos  serviços,  bem  como  usuários(as)  e

famílias que não acessavam os serviços de assistência social ou até nem os

conheciam até esse momento.

➢ Em  função  da  redução  do  atendimento  nos  serviços  socioassistenciais  e

administrativos  da FAS,  a  partir  da  atuação de 50% das equipes,  com a

possibilidade de teletrabalho, etc., conforme ordem de serviço nº 06, de 19 de

março e suas atualizações, respaldadas pelo decreto nº 20.820, de 16 de

março,  houve a  necessidade  de reorganizar  a  entrega  de  cestas  básicas

nesse momento  de  pandemia.  Esta  reorganização se  efetivou a  partir  da

possibilidade de retirada destes benefícios, inclusive, na sede da FAS. Para

operacionalizar esta providência, foram remanejados(as) para este trabalho

servidores(as) que atuam em serviços que estão com atividades suspensas,

e que passaram a atuar na entrega destes benefícios, especificamente, para

as  situações  emergenciais  que  chegam  até  a  direção  da  FAS.  Essas

requisições para a direção da FAS chegam de vários órgãos, organizações

da  sociedade  civil,  associação  de  moradores,  e  outras  entidades  e

organizações,  e  devem  ser  atendidas  de  forma  ágil,  por  se  tratar  de

alimentação.  

Quanto ao financiamento dos benefícios eventuais, em tempos de pandemia,

foram recebidos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas) advindos

da medida provisória nº 953, de 15 de abril, do Ministério da Cidadania (MC), que

disponibilizou recursos para ações de enfrentamento da pandemia da Covid 19.  

Quanto aos procedimentos para aquisição das cestas básicas ou qualquer

outro bem, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência em

saúde pública e enfrentamento da Covid-19, as regras licitatórias foram flexibilizadas

pelo artigo 4º e seguintes da lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 202034

Quanto  ao  fluxo  para  a  concessão  dos  benefícios  neste  momento,  a

concessão  foi  e  está  sendo  realizada  por  meio  das  equipes  de  referência  dos

Centros  de Referência  de  Assistência  Social  (Cras),  dos Centros  de  Referência

34 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm Acesso em
julho de 2020.
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Especializado de Assistência Social (Creas), do Centro de Referência Especializado

para  População  em  Situação  de  Rua  (Centro  Pop  Rua),  sendo  que,

excepcionalmente durante a pandemia, a possibilidade de retirada de benefícios na

sede da FAS. 

Relevante destacar que, nesse momento, tanto nos serviços quanto na sede

da FAS, o trabalho social com famílias, enquanto uma estratégia de atendimento,

preferencialmente, atrelada à concessão dos benefícios eventuais foi flexibilizado,

em função da agilidade necessária para a concessão do mesmo, bem como em

função das medidas restritivas nos atendimentos em função da situação de saúde

pública pela prevalência e espalhamento da Covid-19. Nesse momento, a atuação

desta forma está pautada na perspectivas das “ações socioemergenciais no Suas”35 

Ainda, após o período da pandemia, deverão ser estabelecidas estratégias de

desmobilização  social,  com relação  aos  usuários  que  acessaram o  serviços  de

assistência  social  de  forma  emergencial,  em  função  de  privações  advindas  da

situação de saúde pública instalada na cidade, e os serviços deverão retomar os

atendimentos/acompanhamentos aos moldes das diretrizes do Suas para o trabalho

social  com famílias, bem como de suas funções precípuas já estabelecidas para

tempos de normalidade.

Quanto ao cenário geral da cidade, com relação à concessão de benefícios

eventuais/alimentação, no ano de 2020 foram distribuídas as seguintes quantidades

mensais de benefícios eventuais/auxílios alimentação nos serviços da FAS. 

Quadro 13 – Número de benefícios eventuais/auxílio alimentação concedidos pela
FAS no ano de 2020

Mês Número de cestas básicas
fornecidas pela FAS

Janeiro 830

Fevereiro 830

Março 1.414

Abril 6.681

35 Ações Socioemergenciais no SUAS:  Diversas ações no âmbito do SUAS são direcionadas a
prevenir e responder, DE FORMA IMEDIATA, situações de vulnerabilidade e risco vivenciadas pelas
famílias, ou por um de seus membros. Tais ações são chamadas AÇÕES SOCIOEMERGENCIAIS  e
compreendem a oferta de benefícios eventuais, destinados a atender de maneira rápida e urgente
demandas de ocorrência inesperadas. (MDS, 2016)
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Maio 6.689

Junho 8.045  

TOTAL 24.489 

Fonte: Elaboração das autoras, a partir de dado da Diretoria de Proteção Social Básica da
FAS. Acesso em 15.06.2020.

Diante das informações apresentadas acima, é possível observar o cenário

atual da cidade acerca da concessão dos benefícios eventuais/auxílio alimentação,

em tempos de normalidade e em tempos de pandemia, sendo que já é possível

observar os reflexos ocasionados pela prevalência da Covid-19 em Caxias do Sul, a

partir de março de 2020.

Com certeza, a pandemia nos trará experiências riquíssimas com relação ao

trabalho prestado pela política de assistência social até aqui, além de elementos que

poderão fundamentar a redefinição dos fluxos e metodologias de trabalho daqui para

diante. 

Especificamente,  com  relação  aos  benefícios  eventuais/alimentação,  sem

desconsiderar  a  sua  importância  enquanto  um  direito  dos(as)  cidadãos(ãs),  em

tempos de normalidade, e,  em tempos de pandemia,  pode-se afirmar que todas

adequações  e  discussões  sobre  esse tema,  poderá  figurar  como um legado no

período pós-pandemia, como fundamento para discussões vindouras e necessárias

quanto a sua manutenção ou adequação. 

O  direito  humano  à  alimentação  é  fundante  e  estrutural,  adentrou  o

ordenamento jurídico brasileiro via constituição  federal (1988) em 04 de fevereiro de

2010,  via  emenda constitucional  nº  64,  quando passou a fazer  parte  do rol  dos

direitos sociais previstos no artigo 6º. 

Ocorre  que,  em  função  das  discussões  sobre  segurança  alimentar  e

nutricional,  autonomia  dos(as)  cidadãos(ãs),  direito  eventual  à  alimentação,

programas de transferência de renda,  e,  principalmente,  sobre as estratégias de

superação das desigualdades no Brasil, atualmente sétimo país mais desigual do

mundo,  conforme  dados  do  relatório  do  Programa  das  Nações  Unidas  para  o

Desenvolvimento (Pnud/2019), das Organizações das Nações (ONU)36, há que se

pensar  a  instituição  da  “Renda  Básica  de  Cidadania”  no  Brasil,  proposta  já  em

36 Disponível em: https://nacoesunidas.org/relatorio-de-desenvolvimento-humano-do-pnud-destaca-
altos-indices-de-desigualdade-no-brasil/. Acesso em julho de 2020. 
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discussão  pela  Rede  Brasileira  de  Renda  Básica37.  Essa  é  uma  discussão

emergencial,  pois  é  estratégia  de  superação  das  desigualdades  sociais  em

momentos de normalidade no Brasil, mas também em tempos de pandemia.

Sendo assim, ficam as reflexões para momentos futuros, mas espera-se que

os benefícios eventuais/alimentação possam colaborar na mitigação dos efeitos e

danos ocasionados pela prevalência e espalhamento da pandemia da Covid-19 em

nossa cidade no momento atual.

10.4.2.2  Quanto  aos benefícios  eventuais/auxílio  funeral  concedidos  em

Caxias do Sul

Os  benefícios  eventuais/auxílio  funeral  tem  como  objetivo  não  somente

garantir  serviços  funerários  de  forma  digna,  mas  também  possibilitar  o

enfrentamento de vulnerabilidades que surgem ou se intensificam após a morte de

algum membro(a) da família. Dessa forma, os municípios devem se articular, em

âmbito local, no sentido de garantir o direito ao funeral para as pessoas e famílias

que não tenham condições de custear com recursos próprios.

A maior parte da sociedade atual considera o funeral um rito de passagem,
ou seja, um rito social necessário para elaboração do luto e para conforto
psicológico e social à esfera familiar e comunitária. Além disso, a morte é
considerada  um evento  que,  além  de  causar  impacto  no  cotidiano  dos
familiares vivos, também demanda providências do campo jurídico e das
políticas públicas, tais como saúde, meio ambiente, Assistência Social e etc.
No  Brasil  é  garantido  o  direito  de  sepultar,  ser  sepultada/o  e  assim
permanecer.  A  garantia  desse  direito  relaciona-se  ao  dever  de  tratar
dignamente as famílias e seus mortos, garantindo, ainda, o atendimento de
medidas sanitárias, ambientais, entre outras.  (MDS, 2018 pág. 22)

Quanto à concessão do benefício eventual/auxílio funeral no município, cabe

registrar a normatização constante na lei complementar nº 338 de 11 de dezembro

de 2009,  que  regula  a  concessão pública  dos  serviços  funerários  na  cidade.  O

gestor municipal que acompanha e fiscaliza a prestação dos serviços funerários é a

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Smma), com apoio técnico e administrativo

37 Uma renda básica é um pagamento em dinheiro periódico entregue incondicionalmente a todos
individualmente, sem necessidade de testes de meios ou requisitos de trabalho. Ou seja, a renda
básica  tem  as  seguintes  cinco  características:  Periódico:  é  pago  em  intervalos  regulares  (por
exemplo, todos os meses), não como um subsídio único. Pagamento em dinheiro: é pago em um
meio de troca apropriado, permitindo que aqueles que o recebam decidam o que gastam. Não é,
portanto, pago em vales (ex. como comida ou serviços) dedicados a um uso específico. Individual: é
pago de forma individual – e não, por exemplo, para as famílias. Universal: é pago a todos, sem teste
de meios.  Incondicional:  é pago sem nenhum tipo de exigência,  como por exemplo trabalhar  ou
demonstrar vontade de trabalhar. Disponível:http://rendabasica.com.br/. Acesso em julho de 2020. 
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de uma Comissão Técnico-Administrativa (Comtcna), de acordo com a previsão dos

artigos  12  a  14  da  referida  lei,  da  qual  a  FAS  faz  parte.  Desta  forma,  a

responsabilidade pela prestação do serviço funerário em Caxias do Sul não é da

política de assistência social e sim da política do meio ambiente

Antes  de  funerais  e  sepultamentos  virem  a  compor  o  conjunto  de
atribuições  da  política  de  assistência  Social,  no  campo  dos  Benefícios
Eventuais,  já  existiam  legislações  ligadas  aos  Serviços  Urbanos  locais
regulamentando tais provisões. As regulamentações anteriores firmaram um
entendimento de que cabe ao poder público local responder diretamente, ou
por  meio  de  concessão  pública,  pela  oferta  de  serviços  funerários  e
cemiteriais, sendo que as concessionárias atuam a partir de cobrança de
taxas  pela  execução  dos  serviços  concedidos.  Contudo,  tais  serviços
também podem ser garantidos pela iniciativa privada, sob fiscalização do
poder  público.  As  organizações  para  oferta  desses  serviços  diferem
localmente. Dessa forma, é necessário que a gestão municipal ou do DF
defina como assegurar o direito de famílias e indivíduos que não possuem
condições de arcar com o custeio desses serviços. Assim, vale o reforço de
que a existência de serviços funerários prestados pela iniciativa privada não
tira  a  responsabilidade  do  poder  público  de  garantir  o  direito  do
sepultamento digno e gratuito às pessoas que necessitarem de tal serviço
(MDS, 2018 pág. 23)

A previsão da concessão do auxílio  funeral,  enquanto  contraprestação da

concessão pública, consta nos artigos 17 a 20 da lei complementar nº 338/2009

Seção V
DO ATENDIMENTO PARA CARENTE E INDIGENTE
Art.  17.  Como  forma  de  contraprestação  do  serviço  concedido  o
concessionário prestará gratuitamente, mediante requisição prévia do Poder
Executivo, serviço funerário e de cremação para indigentes e carentes.
§ 1º O serviço compreende regularização da documentação, preparação do
cadáver,  fornecimento  de  urna  mortuária  padrão  "B"38,  atendimento  em
capela mortuária ou comunitária, transporte do “de cujus”, até crematório ou
cemitério e sepultamento.
§ 2º A requisição da prestação do serviço gratuito à família do falecido, será
encaminhada à Fundação de Assistência Social (FAS), a qual providenciará
levantamento socioeconômico,  comprovando não ter a pessoa condições
financeiras para suportar as despesas com o sepultamento, assim também
quando se tratar de falecimento de indigente.
§ 3º Para fins desta lei considera-se carente a pessoa cuja renda familiar
per capita for igual ou inferior a ½ (meio) salário mínimo nacional.

38 Dos tipos e padrões: Art. 11. Compreende-se como Serviço Funerário Padrão, para efeitos desta
Lei,  o fornecimento de urna mortuária padrão "A", ou padrão "B", bem como remoção da pessoa
falecida nos limites do Município, do local do óbito até o local do velório, aluguel de câmara ardente,
aluguel  de capela mortuária,  desembaraço de papéis,  arrumação e preparação do corpo,  cortejo
fúnebre até o cemitério e sepultamento.
II - urna Padrão "B": unidade com cotovelo sem visor, com 6 (seis) alças plásticas duras, em madeira
ou  similar  de  boa  qualidade;  forração  da  caixa  interna  em plástico  e  acabamento  nas  bordas;
travesseiro  móvel  do  mesmo  material;  tampa  fixada  à  caixa  por  cruzetas  de  plástico  fundido,
distribuídas  nas  extremidades  da  urna;  acabamento  externo  com  selador.  Parágrafo  único.  O
concessionário  deverá manter  estoque permanente dos dois  tipos de urna mortuária  padrão,  em
todos  os  tamanhos,  os  quais  deverão  estar  expostos  nas  dependências  comerciais  do
concessionário, sendo vedada a exposição com vistas para a rua.
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§  4º  Considera-se  indigente  a  pessoa  que  vive  sem qualquer  condição
financeira para suprir suas necessidades básicas.
Art. 18. Os carentes e indigentes, serão encaminhados, preferencialmente,
à cremação.
§ 1º Será ofertado o sepultamento nos casos em que houver solicitação
expressa.
§  2º  O  serviço  de  cremação  gratuito  não  poderá  ser  exigido  da
concessionária ou concessionárias, a cada mês, em número superior a 10%
(dez  por  cento)  das  cremações  de  corpos  efetuados  no  Município,
considerando a média dos 6 (seis) últimos meses.
§  3º  A  cremação  de  restos  mortais  exumados  não  será  computada  no
cálculo do § 2º.
Art.  19.  O  poder  Executivo  poderá,  se  entender  necessário,  através  de
Decreto adotar o sistema de Plantões, sob forma de rodízio entre todas as
concessionárias de serviço funerário. 
Art.  20.  A  Vigilância  Epidemiológica  da  Secretaria  Municipal  da  Saúde
informará à FAS, até  o dia 5 (cinco)  de cada mês,  o número de óbitos
ocorridos no Município, no mês anterior.

Quanto  aos  dados  gerais  de  concessão  de  benefícios  eventuais/auxílio

funeral  em  Caxias  do  Sul,  registra-se  que,  desde  a  promulgação  da  lei

complementar nº 338/2009 até o mês de maio de 2020, já haviam sido concedidos

2.679 auxílios-funeral,  enquanto  contraprestação da  concessão pública  dos

serviços  funerários.  Esses  dados  foram  sistematizados  a  partir  dos  relatórios

mensais dos serviços prestados pelas concessionárias enviados para a FAS .

Importante fazer menção aos óbitos ocorridos em Caxias do Sul, no ano de

2019, conforme dados do serviço de “Vigilância Epidemiológica” da “Vigilância em

Saúde” da Secretaria Municipal da Saúde (SMS):

Quadro 14 – Número de óbitos por “residentes” e por “ocorrência” em Caxias do Sul
em 2019.

Mês Óbitos de residentes Óbitos por ocorrência 

Janeiro 177 224

Fevereiro 175 208

Março 198 247

Abril 172 221

Maio 193 241

Junho 178 225

Julho 260 303

Agosto 196 249
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Setembro 196 233

Outubro 180 232

Novembro 197 239

Dezembro 188 233

TOTAL 2.310 2.855

Fonte: SMS/Caxias do Sul - Vigilância Epidemiológica. Acesso em 13.04.2020.

E, no ano de 2020, conforme dados do mesmo órgão da SMS:

Quadro 15 – Número de óbitos por “residentes” e por “ocorrência” em Caxias do Sul
em 2020

Mês Óbitos de residentes Óbitos por ocorrência 

Janeiro 202 237

Fevereiro 217 256

Março 235 269

Abril 231 257

Maio 275 239

TOTAL 1.160 1.258

Fonte: SMS/Caxias do Sul - Vigilância Epidemiológica. Acesso em 23.06.2020.

Também,  que  os  dados  dos  óbitos  apurados  pelo  serviço  de  Vigilância

Epidemiológica,  da SMS,  serão observados como parâmetros para consolidação

dos dados mensais acerca da concessão dos benefícios. Ainda, que em algumas

situações, os óbitos de munícipes de Caxias do Sul podem acontecer em outras

cidades, e mesmo assim são alcançados pelos benefícios garantidos por essa lei. 

IMPORTANTE:  para fins de apuração do percentual legal desta lei  para a

concessão da gratuidade prevista no inciso XXII do artigo 16, foram observados os

serviços funerários efetivamente prestados pelas concessionárias, e não os dados

da Vigilância Epidemiológica da SMS.

Quanto aos serviços funerários prestados pelas concessionárias no ano de

2019, temos o seguinte cenário: 
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Quadro 16 - Serviços funerários efetivamente prestados pelas concessionárias no
ano de 2019, enquanto contraprestação da concessão pública da lei complementar
nº 338/2009.

Mês Capelas Cristo
Redentor 

Capelas São
Francisco

Total

Janeiro 07 15 22

Fevereiro 06 12 18

Março 06 11 17

Abril 07 14 21

Maio 05 15 20

Junho 05 16 21

Julho 06 15 21

Agosto 08 16 24

Setembro  10 17 27

Outubro 08 16 24

Novembro 07 15 22

Dezembro 07 16 23

TOTAL 82 178 260

Fonte:  Dados  fornecidos  pelas  concessionárias,  por  e-mail,  ao  Programa  de  Inclusão  Social  da
Diretoria de Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de Rendas, referentes ao ano de
2019.

 E, no ano de 2020, conforme mesma fonte de dados, os serviços funerários

prestados pelas concessionárias no ano de 2020 são os seguintes: 

Quadro 17 - Serviços funerários efetivamente prestados pelas concessionárias no
ano de 2020, enquanto contraprestação da concessão pública da lei complementar
nº 338/2009.

Mês Capelas Cristo
Redentor 

Capelas São
Francisco

Total

Janeiro 08 18 26

Fevereiro 05 13 18

Março 05 14 19
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Abril 05 16 21

Maio 03 14 17

TOTAL 26 75 101

Fonte:  Dados  fornecidos  pelas  concessionárias,  por  e-mail,  ao  Programa  de  Inclusão  Social  da
Diretoria de Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de Rendas, referentes ao ano de
2020.

Relevante registrar que, embora a prestação dos serviços funerários esteja à

cargo  da  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  (Smma),  conforme  normativa

municipal já referida, como os benefícios eventuais são competência da política de

assistência social  conforme artigo 22 da Loas(1993),  a  FAS acaba custeando o

pagamento de benefícios eventuais/auxílio funeral com recursos de outro programa,

visto que o percentual legal atual (10%) referente à contraprestação da concessão

pública não tem sido suficiente para cobrir a demanda do benefício que chega até a

fundação.

Os benefícios eventuais/auxílio funeral que não são custeados com a isenção

referente à contraprestação da concessão pública, acabam sendo custeados com

recursos  do  orçamento  da  FAS alocados  para  o  Programa  de   Inclusão  Social

(PIS)39.

Desta forma, a oferta que cabe ao campo da política de assistência social
no que diz respeito à morte distingue-se do serviço municipal ou do DF de
sepultamento de pessoas por meio de concessões públicas. Isso porque
cabe à assistência social  a oferta de benefício eventual por situação de
morte apenas quando o serviço funerário não é garantido de forma gratuita
pelo Poder Público. (MDS, 2018 pág. 23)

No  ano  de  2019,  o  PIS  financiou  de  forma  suplementar  os  seguintes

benefícios  eventuais/auxílio  funeral,  para  além  da  cota  legal,  referentes  à

contraprestação  da  concessão  pública.  Também  estão  registrados  os  valores

financeiros deste custeio:

39 O Programa de Inclusão Social foi instituído, originalmente, como Programa de Renda Mínima
Familiar, em 04 de outubro de 1999, por meio do decreto nº 9.714, com o objetivo de proporcionar um
subsídio  financeiro  mensal  e  temporário  para  famílias  em  situação  de  vulnerabilidade  social,
priorizando-se as que tinham em seu núcleo crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e
social. O Programa de Renda Mínima Familiar passou a denominar-se Programa de Inclusão Social,
a partir  do decreto  nº  13.393,  de 24 de agosto de 2007,  que revogou o decreto  nº  9.714/1999.
Atualmente, está vigente o decreto nº 20.822, de 17 de março de 2020, que revogou o decreto nº
13.393/2007, e atualizou informações e fluxos do programa.
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Quadro 18 - Número de benefícios eventuais/auxílio funeral concedidos e custeados
com recursos do PIS, bem como valores investidos pela FAS, no ano de 2019.

Mês Número de
benefícios

concedidos

Valor médio pago para
os(as) beneficiários(as)do

PIS (R$) 40

Valor total mensal
investido para

custeio de
benefícios

eventuais/auxílio
funeral custeados
com recursos do

PIS (R$)

Janeiro 05 R$ 2.994,00 R$ 14.970,00

Fevereiro 02 R$ 2.994,00 R$  5.988,00

Março 04 R$ 2.994,00 R$ 11.976,00

Abril 03 R$ 2.994,00 R$ 8.982,00

Maio 05 R$ 2.994,00 R$ 14.970,00

Junho 07 R$ 2.994,00 R$ 20.958,00

Julho 05 R$ 2.994,00 R$ 14.970,00

Agosto 05 R$ 2.994,00 R$ 14.970,00

Setembro 02 R$ 2.994,00 R$ 5.988,00

Outubro 04 R$ 2.994,00 R$ 11.976,00

Novembro 04 R$ 2.994,00 R$ 11.976,00

Dezembro 02 R$ 2.994,00 R$ 5.988,00

TOTAL 48 R$ 143.712,00  

Fonte: Programa de Inclusão Social/Diretoria de Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência
de Rendas, referentes ao ano de 2019.

E, no ano de 2020, os dados são os seguintes:

Quadro 19 - Número de benefícios eventuais/auxílio funeral concedidos e custeados
com recursos do PIS, bem como valores investidos pela FAS, no ano de 2020

40 O  valor  médio  recebido  por  beneficiário(a)  do  auxílio-funeral  custeados  com  recursos  do
Programa Inclusão Social foi de 03 parcelas no valor de um salário-mínimo vigente no ano de 2019
(R$ 998,00). Valor médio recebido por beneficiário(a): R$ 998,00 x 3 parcelas = R$ 2.994,00.   
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Mês Número de
benefícios

concedidos

Valor médio pago para
os(as) beneficiários(as)do

PIS (R$) 41

Valor total mensal
investido para

custeio de
benefícios

eventuais/auxílio
funeral custeados
com recursos do

PIS (R$)

Janeiro - - -

Fevereiro 07 R$ 3.135,00 R$ 21.945,00

Março 02 R$ 3.135,00 R$ 6.270,00

Abril 16 R$ 2.612,50 R$ 41.800,00

Maio 16 R$ 2.612,50 R$ 41.800,00

TOTAL 41 R$ 111.815,00  

Fonte: Programa de Inclusão Social/Diretoria de Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência
de Rendas, referentes ao ano de 2020.

Os benefícios  eventuais  de  forma geral,  devem ser  concedidos  de  forma

integrada aos demais projetos, programas e serviços do Suas. Têm como principais

objetivos garantir as seguranças sociais de acolhida, convívio e sobrevivência aos

indivíduos  e  famílias  que,  temporariamente,  não  consigam  arcar,  por  suas

condições  próprias,  o  enfrentamento  de  situações  de  vulnerabilidades

ocorridas  por  situações  de  contingências  ou  de  eventos  inesperados  e

repentinos,  que  demandam  atenção  urgentes  por  parte  do  poder  público,

independente de renda das pessoas e/ou famílias requerentes 

Contingências são entendidas por eventos inesperados e repentinos que
podem,  momentaneamente,  agravar  ou  levar  indivíduos  e  famílias  a
vivenciarem situações de vulnerabilidade e insegurança social, ocasionando
vivências que impactam seu cotidiano  e demandam atenção urgente  do
poder  público,  independentemente  da  renda  das  pessoas  impactadas.
(MDS, 2018 pág. 16)
Assim, os benefícios eventuais, como integrantes do SUAS, precisam se
ater  a  essas  duas  dimensões  de  vulnerabilidade  social  e  devem  ser
ofertados de modo a restaurar a segurança social de indivíduos e famílias
em situação de insegurança social, que foram acometidas por um evento,
uma  contingência,  que  ocasionou  ou  agravou  uma  situação  de
vulnerabilidade social. (MDS, 2018 pág. 17)

 

41 O  valor  médio  recebido  por  beneficiário(a)  do  auxílio-funeral  custeados  com  recursos  do
Programa Inclusão Social foi de 03 parcelas no valor de um salário-mínimo vigente no ano de 2020
(R$ 1.045,00). Valor médio recebido por beneficiário(a): R$ 998,00 x parcelas = R$ 2.994,00.   
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Também,  como  os  demais  benefícios  socioassistenciais,  os  benefícios

eventuais devem ter sua oferta atrelada ao trabalho social com famílias, pois o que

cabe à assistência social com relação ao benefício eventual/al/auxílio funeral está

relacionado com o cuidado com as famílias que perdem seus familiares e ficam com

seus  sentimentos  e  subjetividades  vulneráveis,  precisando  de  apoios  nesses

momentos, e não com a prestação dos serviços funerários em si

O trabalho social com famílias no Suas (TSF) é o processo desenvolvido no
campo da política  pública de assistência  social  para criar  estratégias de
proteção  social  às  famílias  e  indivíduos,  tendo  por  base  suas  relações
familiares e comunitárias em seus territórios de vivência. Deve ser realizado
respeitando  a  autonomia  e  potencialidades  das  famílias,  a  partir  de
pressupostos  éticos,  conhecimento  teórico-metodológico  e  técnico-
operativo.  Atuar  na  perspectiva  da  integração  significa  identificar,  em
conjunto  com o  público  usuário:   as  dificuldades;   as  possibilidades  de
mudanças; e  os recursos disponíveis: individuais, familiares e do território.
(MDS, 2018 pág. 33)

  

Relevante registrar que, conforme os dados acima acerca da prestação dos

serviços  funerários,  é  possível  observar  que  o  percentual  legal  da

contraprestação  da  concessão  pública,  que  até  o  momento  é  de  10% dos

serviços  efetivamente  prestados,  não  têm  sido  suficiente  para  cobrir  a

demanda  por  benefícios  eventuais/auxílio  funeral  que  chega  até  a  FAS.  E,

como  a  FAS  é  a  gestora  da  política  de  assistência  social,  têm dado  conta  da

demanda superveniente  investindo recursos próprios  do orçamento  municipal  da

assistência social.

Quanto aos critérios de concessão do auxílio funeral previsto no §3º art. 17 da

lei  da  concessão  nº  338/2009,  existe  a  previsão  do  critério  de  renda  para  a

concessão do benefício:  “Para fins desta lei  considera-se carente a pessoa cuja

renda familiar  per capita for igual ou inferior a ½ (meio) salário mínimo nacional.”

Mas, a Loas(1993) foi alterada em 2011 pela lei nº 12.435 e retirou o critério de

renda para a concessão do benefício    

Com a instituição dos benefícios eventuais pela Loas, os auxílios natalidade
e funeral  foram extintos no contexto da previdência social.  No art.  22, a
Loas  previa  que  os  benefícios  eventuais  poderiam  ser  concedidos  às
famílias cuja renda mensal per capita fosse inferior a 1/4 (um quarto) do
salário mínimo. A alteração deste dispositivo veio com a promulgação da
Lei 12.435 de 6 de julho de 2011, que alterou a Loas e suprimiu o referido
limite de renda como critério para concessão do benefício eventual. (MSD,
2018 p. 14)

Recomendam as  normas  vigentes  que,  a  concessão do  benefício  deve

estar  isenta  de  qualquer  tipo  de  situação  estigmatizante  em  relação  às
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pessoas e famílias beneficiárias, conforme o princípio IX do artigo 2º do decreto nº

6.307/2007 

Desvinculação de comprovações complexas e vexatórias de pobreza, que
estigmatizam  os  benefícios,  os  beneficiários  e  a  política  de  assistência
social  Este  princípio  está  em  consonância  com  os  valores  sociais  que
norteiam a política de assistência social,  conforme disposto no art. 4º da
Loas.  Este  benefício,  assim  como os  demais,  não  pode  promover  uma
revitimização  das  famílias  ou  indivíduos.  Por  isso,  é  vedado  que  o
requerente  seja  submetido  a  entrevistas  constrangedoras,  a  abordagens
com  uso  de  linguagem  complexa  e  inacessível,  visitas  domiciliares
invasivas  e  pré-julgamentos  de  qualquer  natureza.  É  fundamental
compreender que famílias e indivíduos submetidos a processos históricos
de  exclusão  social  tenham  maiores  dificuldades  para  enfrentar
contingências  ou  situações emergenciais,  além do que,  essas  situações
estão quase sempre, associadas a questões ambientais, socioeconômicas
e culturais do país.  Desta forma, o benefício eventual se inscreve numa
lógica  de  direitos  e  proteção  social  e  presta-se  ao  fortalecimento  da
autonomia de quem dele necessitar (MSD, 2018 p.13)

Diante do contexto da cidade de Caxias do Sul, no que tange à concessão

dos benefícios eventuais/auxílio funeral, fica demonstrado que o município envolve

duas políticas públicas na organização da oferta do serviço: as políticas do meio

ambiente  e  da  assistência  social.  As  normativas  referenciadas  são  claras  ao

reconhecerem a autonomia dos municípios para organizar esse assunto em nível

local. Mas, esclarecem que o benefício deve ser prestado gratuitamente às pessoas

e famílias que necessitarem, e que a assistência social pode não prestar o benefício

quando outra política o presta.

As organizações para oferta  desses serviços  diferem localmente.  Dessa
forma,  é  necessário  que  a  gestão  municipal  ou  do  DF  defina  como
assegurar o direito de famílias e indivíduos que não possuem condições de
arcar  com  o  custeio  desses  serviços.  Assim,  vale  o  reforço  de  que  a
existência de serviços funerários prestados pela iniciativa privada não tira a
responsabilidade do  poder  público  de garantir  o  direito  do sepultamento
digno  e  gratuito  às  pessoas que  necessitarem de  tal  serviço.  Conforme
comentário  ao  art.  37  da  minuta  de  projeto  de  lei  do  Suas  municípios,
pactuada pela resolução da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) nº 12,
de 4 de dezembro de 2014: É importante observar que é do interesse do
poder  público  municipal  atender  as  necessidades  imediatas  do
sepultamento,  assim,  quando  a  oferta  dos  serviços  de  sepultamento  é
ofertado por outras políticas públicas, não há necessidade de a assistência
social reivindicar para si essa prestação. (MSD, 2018 p.23)

E, neste momento, em contexto da pandemia e das situações de calamidade

e  emergência  definidas, é  de  extrema  relevância  ressaltar  a  brevidade

necessária  nos  procedimentos  de  concessão  dos  benefícios  eventuais,

reforçadas  por  todas  as  normativas  publicadas  para  atuação  durante  a
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prevalência da Covid-19.  O acesso deve se efetivar de forma rápida e ágil, e

suas concessões devem durar o tempo de duração da pandemia.

No caso de Caxias do Sul, em que inexiste a regulamentação legal específica

acerca  dos  benefícios  eventuais,  uma  alternativa  seria  a  publicação  de  uma

normatização provisória  para  este momento,  enquanto não é aprovada a  norma

geral do Suas, que tratará das diretrizes básicas para a concessão dos benefícios

eventuais, principalmente para os casos de vulnerabilidades temporárias. Relevante

reiterar  que,  após  a  aprovação  das  diretrizes  gerais  para  a  concessão  dos

benefícios pela “Lei Municipal do Suas”, o Cmas deverá estabelecer e aprovar, por

resolução: as modalidades de benefícios a serem concedidos, seus fluxos, critérios

de concessão, valores, etc, conforme normativas vigentes.

IMPORTANTE: importante registrar que para o momento da pandemia, a

Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  (Semma)  irá  acolher  todas  as

solicitações de auxílio funeral requeridas pela FAS, em função de óbitos pela

Covid-19, independente da discussão e procedimentos de  reordenamento da

lei de concessão pública vigente. A modalidade do auxílio funeral para esse

momento será a cremação, em função das normativas de saúde pública.

A concessão do benefício eventual/auxílio funeral está a cargo da equipe de

referência da Diretoria de Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de

Renda da FAS, mediante avaliação técnica.

Fica evidenciado que em contexto de calamidades públicas e emergência, os

benefícios  eventuais  são  importantes  meios  de  enfrentamento  às  situações

temporárias de vulnerabilidade que acometem as pessoas e famílias nos territórios,

especialmente, no caso dos benefícios eventuais/funeral, que envolvem perdas de

pessoas em famílias, e pode acometer todos(as) envolvidos(as) em vulnerabilidades

econômicas, mas também psicológicas.

10.4.2.3  Quanto  aos  benefícios  eventuais/situações  de  vulnerabilidade

temporária transporte concedidos em Caxias do Sul

O  benefício  eventual  de  forma  geral  está  sempre  relacionado  com  a

ocorrência de episódios atípicos na vida  das pessoas, momentos de instabilidade.

As  vulnerabilidades  temporárias  são  ocorrências  momentâneas,  geralmente

ocasionadas por situações inesperadas. Dessa forma, são necessárias respostas
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imediatas,  visto  que as vulnerabilidades temporárias ensejam a probabilidade de

riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, conforme previsão do artigo

7º do decreto nº 6.307/2007 

Art.  7o  A  situação  de  vulnerabilidade  temporária  caracteriza-se  pelo
advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim
entendidos: I - riscos: ameaça de sérios padecimentos; II - perdas: privação
de bens e de segurança material; e III - danos: agravos sociais e ofensa.
Parágrafo  único.   Os  riscos,  as  perdas  e  os  danos  podem  decorrer:
I  -  da falta de: a) acesso a condições e meios para suprir  a reprodução
social  cotidiana  do  solicitante  e  de  sua  família,  principalmente  a  de
alimentação; b) documentação; e c) domicílio; II - da situação de abandono
ou  da  impossibilidade  de  garantir  abrigo  aos  filhos;  III  -  da  perda
circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença de
violência física ou psicológica na família ou de situações de ameaça à vida;
V- de desastres e de calamidade pública; e V - de outras situações sociais
que comprometam a sobrevivência.

Ainda,  para atendimentos  em situação de calamidades públicas o  mesmo

decreto traz algumas previsões

Art.  8o  Para atendimento de vítimas de calamidade pública,  poderá ser
criado benefício eventual de modo a assegurar-lhes a sobrevivência e a
reconstrução de sua autonomia, nos termos do  § 2º do art. 22 da Lei nº
8.742, de 1993.
Parágrafo único.   Para os fins deste Decreto,  entende-se por estado de
calamidade  pública  o  reconhecimento  pelo  poder  público  de  situação
anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes,
inversão  térmica,  desabamentos,  incêndios,  epidemias,  causando  sérios
danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus
integrantes.

Especificamente quanto ao direito ao transporte, pode-se registrar que este

direito  consta no rol  dos direitos  sociais  previstos  no artigo  6º42 da Constituição

Federal de 1988.

Cabe  registrar  que  na  política  local  de  transporte,  o  poder  público  deve

considerar  o  alcance social  deste  serviço,  observando os  princípios,  diretrizes  e

objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Pnmu), aprovada pela lei nº

12.587,  de  03  de  janeiro  de  2012,  no  intuito  de  promover  ações  preventivas,

coletivas e articuladas às dinâmicas e peculiaridades de cada território. 

42 Art.  6º  São  direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  a  alimentação,  o  trabalho,  a  moradia,  o
transporte, o lazer,  a segurança, a previdência social,  a proteção à maternidade e à infância,  a
assistência  aos  desamparados,  na  forma  desta  Constituição.  (Redação  dada  pela  Emenda
Constitucional nº 90, de 2015)
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Art.  5º A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos
seguintes  princípios:  I  -  acessibilidade  universal;  II  -  desenvolvimento
sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais; III -
equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; IV -
eficiência,  eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte
urbano;  V  -  gestão  democrática  e  controle  social  do  planejamento  e
avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana; VI - segurança nos
deslocamentos das pessoas; VII - justa distribuição dos benefícios e ônus
decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços; VIII - equidade no uso
do  espaço  público  de  circulação,  vias  e  logradouros;  e  IX  -  eficiência,
eficácia e efetividade na circulação urbana.

Importante também observar as diretrizes da Pnmu (2012)

Art.  6º  A  Política  Nacional  de  Mobilidade  Urbana  é  orientada  pelas
seguintes  diretrizes:  I  -  integração  com  a  política  de  desenvolvimento
urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico,
planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos; II -
prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados
e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual
motorizado; III - integração entre os modos e serviços de transporte urbano;
IV  -  mitigação  dos  custos  ambientais,  sociais  e  econômicos  dos
deslocamentos  de  pessoas  e  cargas  na  cidade; V  -  incentivo  ao
desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e
menos poluentes; VI - priorização de projetos de transporte público coletivo
estruturadores  do  território  e  indutores  do  desenvolvimento  urbano
integrado; e VII - integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa
de fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional. VIII -
garantia  de  sustentabilidade  econômica  das  redes  de  transporte  público
coletivo  de  passageiros,  de  modo  a  preservar  a  continuidade,  a
universalidade  e  a  modicidade  tarifária  do  serviço.  (Incluído  pela  Lei  nº
13.683, de 2018)

 

Ainda, relevante destacar os objetivos da da Pnmu (2012)

Art.  7º  A  Política  Nacional  de  Mobilidade  Urbana  possui  os  seguintes
objetivos: I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; II -
promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; III -
proporcionar  melhoria  nas  condições  urbanas  da  população  no  que  se
refere à acessibilidade e à mobilidade; IV - promover o desenvolvimento
sustentável  com  a  mitigação  dos  custos  ambientais  e
socioeconômicos  dos  deslocamentos  de  pessoas  e  cargas  nas
cidades; e  V  -  consolidar  a  gestão  democrática  como  instrumento  e
garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.

Diante da análise dos princípios, diretrizes e objetivos pode-se afirmar que a

observância  da  equidade43 para  os(as)  usuários(as),  no  âmbito  da  política  de

transportes, não é responsabilidade da política de assistência social, considerando

que,  historicamente,  a  política  de assistência  social  deu conta  de demandas de

43 De forma geral a equidade é um princípio que cabe para todas as políticas públicas, e consiste em
ofertar atendimento às pessoas de acordo com as suas necessidades, oferecendo mais atendimento
ou benefícios a quem mais precisa e menos para quem menos precisa.  O objetivo principal  ao
observar  esse princípio é identificar e contemplar as diferenças e peculiaridades de cada pessoa e
cada  família,  bem  como  de  cada  território,  sempre  na  lógica  do  respeito  à  diversidade.
(Sistematização do conceito estabelecido pelas autoras. Julho/2020) 
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outras  políticas  como  saúde,  educação,  cultura,  segurança  alimentar,  etc.  e,

inclusive do transporte,  por inexistência de regulações e previsões destas áreas,

mas que atualmente estão normatizados 

Historicamente  a  política  de  assistência  social  atuou  na  provisão  de
transporte de famílias e indivíduos, por não existir em âmbito local um plano
de ação da política de transporte que considerasse o direito à locomoção
das pessoas em situação de vulnerabilidade social.  (MDS, 2018 pág. 48) 

Destaca-se que no decreto nº 6.307/2007, que regulamenta o artigo 22 da

Loas(1993), não há disposições específicas quanto às situações que envolvam a

mobilidade,  mas  a  oferta  deste  benefício  pode  se  concretizar  na  política  de

assistência  social,  quando  identificada  uma  necessidade  advinda  de  uma

vulnerabilidade temporária,  bem como a necessidade de viabilizar  o acesso das

pessoas às seguranças afiançadas pela Pnas (2004). Neste contexto, a política de

assistência social pode ofertar esse benefício nas seguintes situações

Para  retorno  de  indivíduo  ou  família  à  cidade  natal,  por  exemplo,  para
afastamento de situação de violação de direitos, ausência de trabalho e etc.
Para  atender  situações  de  migração,  conforme  interesse  dos  próprios
migrantes. 
Para indivíduos que precisam fazer entrevista de emprego.
Para  visita  familiar  a  membro  que  esteja  preso,  entre  outras  situações.
Geralmente,  as  provisões  acima  são  realizadas  no  campo  dos
benefícios eventuais, no momento em que a equipe técnica responsável
avalia a ocorrência de uma situação eventual e inesperada, que coloca a
família ou indivíduo em risco e insegurança social.  (MDS, 2018 pág. 48)

No tocante ao transporte necessário para acesso aos serviços de assistência

social,  relevante  destacar  que  eles  acontecem sistematicamente,  e,  geralmente,

mediante agendamento prévio, logo, não se configura como um acesso eventual, e

não deve ser provido no campo do benefício eventual. 

Mas, relevante salientar que o acesso aos serviços de assistência social pode

ser provido a partir do cofinanciamento federal, com base na avaliação da realidade

de cada território, por parte das gestões locais.

A gestão local tem a possibilidade de realizar o pagamento do transporte
utilizando  recursos  do  cofinanciamento  federal  dos  serviços,  conforme
orientação do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, de modo que
o  custo  do  deslocamento  não  seja  um  empecilho  para  o  acesso  aos
serviços.  (MDS, 2018 pág. 48)

A realidade acerca do deslocamento dos(as) usuários(as) para o acesso aos

serviços  assistenciais  ainda  merece  discussão  e  aprimoramento,  visto  que  nas
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grandes  cidades  a  oferta  do  serviço  de transporte  público  se  dá em função de

contratos de concessão pública para a iniciativa privada

Para aprimorar a oferta deste benefício no campo dos benefícios eventuais,
o poder executivo local deve realizar levantamento periódico de passagens
concedidas com vistas à elaboração de um plano de ação específico. Este
plano  deve  ser  analisado  e  articulado  pelas  políticas  de  Transporte,
Assistência  Social,  Infraestrutura  e  outras  que  possam  contribuir  para
efetivação da mobilidade no território. (MDS, 2018 pág. 48)

Em Caxias do Sul, existe um contrato firmado com a empresa MG Terminais

Rodoviários/Estação Rodoviária de Caxias do Sul que possibilita a disponibilização

de  passagens  intermunicipais.  Também  poderão  ser  fornecidas  passagens

rodoviárias  para  outros  estados,  mediante  avaliação  técnica,  disponibilidade

financeira e/ou determinação judicial.  O valor do contrato da FAS com a referida

empresa é de R$ 42.000,00 para o ano de 2020. 

Quadro 20  -  Número de benefícios  eventuais/auxílio  transporte  concedidos pela
FAS e respectivos valores mensais no ano de 2020.

Mês Número de benefícios
concedidos

Valores mensais(R$)

Janeiro 108 R$ 3.149,65

Fevereiro 96 R$ 4.359,35

Março 91 R$ 4.852,90

Abril 33 R$ 5.288,00

Maio 63 R$ 2.080,90

Junho 54 R$ 4.036,50

TOTAL 445 passagens R$ 23.767,30

Fonte: Diretoria de Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de Rendas e Diretoria de
Gestão Financeira e Orçamentária referentes ao ano de 2020

A concessão  do  benefício  eventual/auxílio  transporte  aos usuários(as)  em

Caxias do Sul é realizada por meio de avaliações técnicas das equipes de referência

dos seguintes programas e serviços: Centros de Referência de Assistência Social

(Cras),  Centros  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social  (Creas),  do

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro

Pop Rua) e do Programa de Inclusão Social  da Diretoria de Gestão de Benefícios
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Assistenciais e Transferência de Renda, no caso das requisições dos Conselhos

Tutelares, Serviços de Acolhimento Institucional (SAI) e Casa de Apoio Viva Rachel

Calliari Grazziotin44, para os casos de mulheres em situação de violência.

Fica evidenciado que em contextos de calamidades públicas e emergência,

os  benefícios  eventuais  são  importantes  meios  de  enfrentamento  às  situações

temporárias  de  vulnerabilidade  que  acometem  as  pessoas  e  famílias,

especialmente,  no  caso  dos  benefícios  eventuais/transporte  por  disponibilizar

possibilidades de mobilidade aos usuários(as) da política de assistência social.

10.4.2.4  Quanto  aos benefícios  eventuais/situações  de  vulnerabilidade

temporária auxílio-moradia concedidos em Caxias do Sul

A normativa vigente atualmente no âmbito dos benefícios eventuais do Suas

considera  que  os  riscos,  as  perdas  e  danos  decorrentes  da  falta  de  domicílio

caracterizam uma vulnerabilidade temporária, cabendo proteção social por parte   da

política de assistência social. O decreto 6.307/2007 prevê

Art.  7o  A  situação  de  vulnerabilidade  temporária  caracteriza-se  pelo
advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar,
assim entendidos: I - riscos: ameaça de sérios padecimentos; II - perdas:
privação de bens e de segurança material; e III - danos: agravos sociais e
ofensa. Parágrafo único.  Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer: I
- da falta de: a) acesso a condições e meios para suprir a reprodução social
cotidiana do solicitante e de sua família, principalmente a de alimentação;
b) documentação; e  c) domicílio;  II  -  da situação de abandono ou da
impossibilidade  de  garantir  abrigo  aos  filhos;  III  -  da  perda
circunstancial  decorrente  da  ruptura  de  vínculos  familiares,  da
presença de violência física ou psicológica na família ou de situações
de ameaça à vida; IV - de desastres e de calamidade pública; e V - de
outras situações sociais que comprometam a sobrevivência.

O benefício  eventual  para  fins  de  provisão  de  soluções  de  contingências

relacionadas à ausência temporária de domicílio, é compreendida de várias formas

nos municípios  brasileiros,  tais  como:  “aluguel  social”,  “auxílio-moradia”,  “auxílio-

aluguel”, “benefício por desabrigamento”, entre outros. 

O  domicílio  para  fins  de  alcance  enquanto  benefício  eventual  pode  ser

compreendido na política de assistência social 

O domicílio é compreendido pelo lugar destinado a servir de residência. É
necessário observar que a ausência temporária de residência no campo da

44 A Casa de Apoio Viva Rachel Calliari Grazziotin foi criada pela lei nº 5.055, de 11 de janeiro de
1999. 
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política de Assistência Social busca garantir a segurança de sobrevivência
do SUAS de forma provisória,  por período especificado em regulamento
local.  (MDS, 2018 pág. 41)

Nos municípios em que exista uma norma regulamentadora na política da

habitação, pode não ser necessária uma normativa que institua esse benefício no no

âmbito do Suas. Mas, é de suma importância que a área da gestão do Suas e o

Cmas estejam atentos  para  a  realidade  local,  no  intuito  de  identificar  se  existe

demanda específica para a área da assistência social ou se a articulação com a

política da habitação é suficiente

Além  disso,  é  importante  avaliar  se  a  situação  apresentada  demanda
articulação e encaminhamento para a política habitacional ou congênere,
com o objetivo de inserção em programas municipal, estadual ou federal de
aquisição  ou  melhoria  de unidades habitacionais.  Neste  sentido,  o  risco
circunstancial  caracterizado  pelo  desabrigamento  demanda  atuação  da
política de Assistência Social.  (MDS, 2018 pág. 42)

Em Caxias do Sul, o auxílio moradia está regulado pela lei nº 7.159, de 30 de

julho de 2010, atualizada pela lei nº 7.864, de 08 de outubro de 2014 e é concedido

nas situações previstas no artigo 1º

Art.  1º Fica criado,  no âmbito do Município de Caxias do Sul,  o auxílio-
moradia  para  atendimento  às  famílias  que  se  encontrem nas  seguintes
situações: 
I - famílias removidas de áreas cujo uso é caracterizado como de interesse
público;
II - famílias residentes em áreas de alto risco com indicação para remoção;
ou
III - famílias com habitações atingidas por incêndio.

A  FAS  e  a  Secretaria  Municipal  da  Habitação  (SMH)  operacionalizam  a

concessão  do  benefício  do  auxílio-moradia  por  meio  do  termo  de  convênio  nº

2.092/2015, de 31 de dezembro de 2015.

A  seleção  e  acompanhamento  das  famílias  é  competência  da  equipe  de

referência da SMH, e o pagamentos dos benefícios fica a cargo da FAS, por meio de

recursos advindos da política da habitação, repassados para a FAS por meio do

convênio.

A  concessão  do  auxílio-moradia  será  precedida  de  avaliação  de  laudo

técnico do Corpo de Bombeiros ou da SMH. Também, são previstos requisitos para

o recebimento do benefício no artigo 3º da lei nº 7.159/2020

Art.  3º  A família beneficiária do Programa deverá atender aos seguintes
requisitos: 
I - possuir renda familiar de até 03 (três) salários mínimos nacional;
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II – ser  detentora  da  posse  ou  propriedade  de  um único  imóvel,  neste
Município;
III - ser ocupante de área pública pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses;
IV - ser proprietária da benfeitoria; e
V - estar  dentro  dos  parâmetros  definidos  pelo  Conselho  Municipal  de
Habitação.

O auxílio-moradia é concedido em parcelas mensais no valor de um salário-

mínimo de referência  nacional,  pelo  período de até  seis  meses,  podendo haver

prorrogação mediante avaliação técnica da equipe de referência da SMH. 

O convênio em análise prevê o pagamento de auxílio-moradia para até 25

famílias  por  mês.  No  ano  de  2019,  o  cenário  da  execução  do  convênio  foi  o

seguinte:

Quadro 21 - Número de benefícios eventuais/auxílio-moradia concedidos pela SMH
e os recursos mensais investidos-convênio nº 2.092/2015 no ano de 2019

Mês Número de benefícios
concedidos

Valor total mensal investido para
custeio de benefícios

eventuais/auxílio moradia -
convênio nº 2.092/2015 (R$)

Janeiro 12 R$ 11.976,00

Fevereiro 13 R$ 12.974,00

Março 12 R$ 11.976,00

Abril 12 R$ 11.976,00

Maio 15 R$ 14.970,00

Junho 15 R$ 14.970,00

Julho 16 R$ 15.968,00

Agosto 17 R$ 16.966,00

Setembro 19 R$ 18.962,00

Outubro 20 R$ 19.960,00

Novembro 21 R$ 20.958,00

Dezembro 22 R$ 21.956,00

TOTAL 194 R$ 193.612,00  

Fonte: Programa de Inclusão Social/Diretoria de Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência
de Rendas, referentes ao ano de 2019.
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No ano de 2020, o cenário da execução do convênio foi o seguinte:

Quadro 22 - Número de benefícios eventuais/auxílio-moradia concedidos pela SMH
e os recursos mensais investidos-convênio nº 2.092/2015 no ano de 2020

Mês Número de benefícios
concedidos

Valor total mensal investido para
custeio de benefícios

eventuais/auxílio moradia -
convênio nº 2.092/2015 (R$)

Janeiro 24 R$ 24.936,00

Fevereiro 23 R$ 24.035,00

Março 24 R$ 25.080,00

Abril 25 R$ 26.125,00

Maio 24 R$ 25.080,00

Junho 24 R$ 25.080,00

Julho 23 R$ 24.035,00

TOTAL 167 R$ 150.336,00  

Fonte: Programa de Inclusão Social/Diretoria de Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência
de Rendas, referentes ao ano de 2020.

No  ano  de  2020,  houve  a  necessidade  de  readequar  os  critérios  de

concessão do Programa de Renda Emergencial (PRE)/Programa de Inclusão Social

(PIS) por meio do decreto nº 20.822, de 17 de março, para contemplar algumas

situações eventuais de ausência ou contingências no domicílio, avaliadas como foco

dos benefícios eventuais/auxílio-moradia no âmbito do Suas.

Nos termos do artigo 7º do decreto nº 6.307/2007 vale a pena ressaltar as

situações em que o acesso ao benefício deve acontecer na área da assistência

social

➢ Para garantir  proteção na situação de abandono ou da impossibilidade de

garantir abrigo aos filhos;  

➢ quando  ocorre  a  perda  circunstancial  decorrente  da  ruptura  de  vínculos

familiares, da presença de violência física ou psicológica na família ou de

situações de ameaça à vida;

➢ para garantir moradia nas situações de desastres e de calamidade pública; e

➢ em outras situações sociais que comprometam a sobrevivência.
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E,  diante  da  demanda  de  situações  de  contingências  relacionadas  ao

domicílio,  relacionadas à política de assistência social  e de natureza eventual,  o

Programa de Renda Emergencial (PRE) dispôs em seu artigo 1º

Art. 1º O Programa de Inclusão Social tem como objetivo proporcionar, às
famílias e/ou indivíduos em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, um
subsídio  financeiro,  mensal  e  temporário,  em  caráter  não  contributivo,
sendo composto por duas modalidades: I – Programa de Renda Familiar –
PRF; e II – Programa de Renda Emergencial – PRE. §1º O Programa de
Renda  Familiar  visa  garantir  o  atendimento  às  necessidades  humanas
básicas,  atendimento  às  famílias  e  indivíduos  cujos  vínculos  familiares
estejam rompidos, situações de ameaça à vida e outras situações sociais
que  comprometam  a  sobrevivência.  §2º  O  Programa  de  Renda
Emergencial  tem como objetivo  atender,  exclusivamente,  famílias  e
indivíduos  que  estiverem  em  estado  de  ausência  temporária  de
moradia,  decorrente  de:  incêndios,  desabamentos,  deslizamentos,
alagamentos, que ocasionem perdas totais ou parciais da moradia.

O PRE observa os seguintes critérios para inclusão das famílias e cidadãos e

cidadãs em seu artigo 4º

Art. 4º A inclusão no Programa de Renda Emergencial – PRE – observará
os seguintes critérios: 
I - famílias e indivíduos cuja renda per capita mensal seja igual ou inferior a
um salário-mínimo nacional vigente;
§1º A concessão do Programa de Renda Emergencial que não atenda ao
critério acima mencionado poderá ser realizada para famílias e indivíduos
em situação de vulnerabilidade ou risco social nos casos de: risco imediato
de acolhimento institucional. 

O valor  recebido  pelas  famílias  ou  cidadãos  e  cidadãs  inseridos  no  PRE

corresponde ao valor de meio ou um salário-mínimo nacional vigente por família

e/ou indivíduo, conforme avaliação técnica. O(a) beneficiário recebe até o limite de

04  parcelas,  e  está  condicionado  à  assinatura  do  termo  de  compromisso  e

responsabilidade,  bem  como  ao  acompanhamento  familiar.  O  desligamento  do

programa de dá pelos seguintes motivos previstos no artigo 7º do decreto

Art.  7º  O desligamento  do programa ocorrerá,  após criteriosa  avaliação,
quando:  I  -  não  estiver  sendo  cumprido  o  estabelecido  no  Termo  de
Compromisso e Responsabilidade; II - não houver mais a necessidade do
benefício; III - findar o prazo estipulado; e IV - falecimento do responsável
pelo recebimento do benefício.

E dentro da realidade da cidade, no que tange às demandas por benefício

eventual/auxílio moradia vinculadas às contingências relacionadas com a política de
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assistência social, foram concedidos em 2020 os seguintes benefícios no âmbito do

PRE.

Quadro  23  -  Número  de  benefícios  eventuais/auxílio-moradia  concedidos  e
custeados com recursos do PIS/PRE, bem como pagamentos mensais feitos pela
FAS até junho de 2020.

Mês Número de
benefícios

concedidos

Valor da parcela paga
para os(as)

beneficiários(as) do PIS
enquanto auxílio-moradia

funeral (R$) 45

Valor mensal
investido pela FAS

para custeio de
benefícios

eventuais/auxílio-
moradia custeados
com recursos do

PIS (R$)

Janeiro - - -

Fevereiro - - -

Março 04 R$ 1.045,00 R$ 4.180,00

Abril 10 R$ 1.045,00 R$ 10.450,00

Maio 09 R$ 1.045,00 R$ 9.405,00

Junho 09 R$ 1.045,00 R$ 9.405,00

TOTAL 22 R$ 33.440,00

Fonte: Programa de Inclusão Social/Diretoria de Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência
de Rendas, referentes ao ano de 2020.

E diante das informações e dados apresentados, há que se refletir sobre a

eventualidade do auxílio-moradia, no âmbito da política de assistência social, e o

caráter  continuado  e  permanente  das  políticas  de  habitação,  que  devem

implementar ações que possam solucionar as demandas da população de forma

definitiva.

Neste  sentido,  o  risco  circunstancial  caracterizado  pelo  desabrigamento
demanda atuação da política de Assistência Social. A oferta do benefício
eventual  para pagamento urgente e temporário de aluguel não pode ser
confundida com a provisão de moradia no campo da política de Habitação,
espaço  em  que  o  cidadão  deve  ter  sua  demanda  atendida  de  forma
definitiva. (MDS, 2018 p.42)

45 O beneficiário(a)  do auxílio-moradia  na área da assistência  social  poderá receber até  quatro
parcelas,   no valor  de um salário-mínimo de referência  nacional,  quando inseridos no Programa
Inclusão Social (PIS).   
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Sendo assim, a oferta do benefício eventual/auxílio moradia é um importante

meio para garantir o direito ao domicílio em situações de contingências, mas deve

ter  sua  concessão  harmonizada  com  as  políticas  habitacionais,  para  que  uma

demanda  eventual  que  possa  se  mostrar  persistente,  possa  ter  acolhimento  na

política da habitação com o resguardo do direito à moradia de forma permanente.

10.4.2.5  Quanto  aos  benefícios  eventuais/situações  de  vulnerabilidade

temporária documentação básica em Caxias do Sul

A  ausência  da  documentação  civil  básica  é  reconhecida  como  uma

vulnerabilidade  temporária.  A  ausência  de  documentação  básica  expõe  os(as)

cidadãos(ãs) à situações de insegurança social, pois compromete o exercício efetivo

da  cidadania.  Nestas  situações  a  política  de  assistência  social  deve  ofertar  a

proteção social para acesso a esse direito.

O  Compromisso  Nacional  pela  Erradicação  do  Sub-registro  Civil  de

Nascimento  e  Ampliação  do  Acesso  à  Documentação  Básica  foi  instituído  pelo

decreto federal nº 6.289, de 06 de dezembro de 2007, tendo sido reformulado pelo

decreto vigente nº 10.063, de 14 de outubro de 2019, e tem como objetivo   conjugar

esforços da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios para erradicar o

sub-registro  civil  de  nascimento  no  Brasil,  bem  como  ampliar  o  acesso  à

documentação civil básica a todos(as) os(as) brasileiros(as).

Conforme o  §2º  do  artigo  2º  do  decreto  nº  10.063/2020 a  documentação

básica é seguinte:

§ 2º  Para fins deste Decreto,  compreende-se como documentação civil
básica os seguintes documentos:
I - Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
II - Carteira de Identidade ou Registro Geral; e
III - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.

  

O  artigo  7º  do  decreto  nº  6.307/2007,  que  dispõe  sobre  os  benefícios

eventuais, reconhece a ausência da documentação civil básica como um benefício

eventual de vulnerabilidade temporária 

Art.  7o  A  situação  de  vulnerabilidade  temporária  caracteriza-se  pelo
advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim
entendidos: I - riscos: ameaça de sérios padecimentos; II - perdas: privação
de bens e de segurança material; e III - danos: agravos sociais e ofensa.
Parágrafo único.  Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer: I - da
falta de:  a) acesso a condições e meios para suprir  a reprodução social
cotidiana do solicitante e de sua família, principalmente a de alimentação; b)
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documentação;  e  c)  domicílio;  II  -  da  situação  de  abandono  ou  da
impossibilidade de garantir abrigo aos filhos;          III  -  da  perda
circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença de
violência física ou psicológica na família ou de situações de ameaça à vida;
IV - de desastres e de calamidade pública; e V - de outras situações sociais
que comprometam a sobrevivência.

A documentação básica é assegurada por legislações específicas que são

integrantes  do  sistema  de  garantia  de  direitos,  e  nesse  sentido  a  política  de

assistência social é uma importante política de articulação de acesso a estes direitos

Nesse sentido, é importante que a Vigilância Socioassistencial local busque
realizar um levantamento sobre o acesso à documentação civil básica da
população.  Tal  levantamento  visa  orientar  a  gestão  local  sobre  a
desproteção  social  vivenciada  por  famílias  e  indivíduos,  subsidiando  a
criação de estratégias de enfrentamento da situação. (MDS, 2018 p. 43)

 

A  equipe  de  referência  dos  serviços  socioassistenciais  tem  um  papel

fundamental no sentido da orientação dos(as) usuários(as) da assistência social 

As equipes de referência dos serviços socioassistenciais também devem
ser orientadas a desenvolver atividades coletivas que informem e tratem da
importância da documentação civil básica, das formas de obtê-las e de sua
guarda.  Tais  informações  também  devem  ser  prestadas  em  atividades
particularizadas  no  âmbito  do  trabalho  social  com  famílias  no  SUAS,
quando  necessário.  A  equipe  técnica  responsável  pela  concessão  de
benefícios  eventuais  deve  identificar  a  situação  de  vulnerabilidade
temporária caracterizada pela falta de documentação e atuar para que o
acesso aos documentos necessários seja garantida com agilidade.  (MDS,
2018 p. 44)

É de suma importância que as equipes apoiem e orientem os(as) usuários(as)

em vulnerabilidade social  que não possuem documentação ou os  recursos para

custear  a  segunda  via  dos  documentos,  bem  como  emitir  a  declaração  de

hipossuficiência, que é garantida por lei e assegura o acesso gratuito à segunda via

de documentação para pessoas que não têm condição de arcar com os custos do

documento. 

Cabe lembrar alguns procedimentos importantes no tocante à documentação

básica

 

a) Certidão Civil de Nascimento (CCN) 
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  Fonte: MDS 2018 p. 46 

Quanto  à  orientação  sobre  a  exigência  da  emissão  de  declarações  de

hipossuficiência/pobreza por parte dos usuários(as) requerentes de documentos no

âmbito dos registros públicos, cabe esclarecer que esta prática é vedada no Suas,

para  concessão  de  benefícios  eventuais  e/ou  acesso  a  programas  e  serviços

conforme artigo 4º46 da Loas (1993) e princípio IX do decreto nº 6.307/2007

X – Desvinculação de comprovações complexas e vexatórias de pobreza,
que estigmatizam os benefícios, os beneficiários e a política de Assistência
Social  Este  princípio  está  em consonância  com  os  valores  sociais  que
norteiam a política de Assistência Social, conforme disposto no art. 4º da
LOAS. Este  benefício,  assim como os demais,  não pode promover uma
revitimização  das  famílias  ou  indivíduos.  Por  isso,  é  vedado  que  o
requerente  seja  obrigado  a  apresentar  declarações  ou  atestados  de
pobreza, submetido a entrevistas constrangedoras e a abordagens com uso
de linguagem complexa e inacessível, receba visitas domiciliares invasivas
e fiscalizatórias ou pré-julgamentos de qualquer natureza. (MDS. 2018 p.70)

Cabe salientar  que,  esta  prática  ainda pode ser  observada por  parte  dos

registros públicos, pois o fundamento legal está na lei nº 9.534, de 10 de dezembro

46  Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: I - supremacia do atendimento às
necessidades  sociais  sobre  as  exigências  de  rentabilidade  econômica;  II  -  universalização  dos
direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas
públicas;  III  -  respeito  à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a  benefícios e
serviços  de  qualidade,  bem  como  à  convivência  familiar  e  comunitária,  vedando-se  qualquer
comprovação vexatória de necessidade; IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de  qualquer  natureza,  garantindo-se  equivalência  às  populações urbanas e rurais;
V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.
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de 1.997, que alterou a redação da lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que

trata dos registros públicos. Ambas as leis estão vigentes.  

b) Carteira de Identidade (CI) ou Registro Geral (RG) 

  Fonte: MDS 2018 p. 46 

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Fonte: MDS 2018 p. 46 
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Fonte: MDS 2018 p. 44 

d) Carteira de Trabalho e Previdência Social (Ctps)

Fonte: MDS 2018 p. 46 

Sobre os direitos das pessoas transexuais e travestis quanto ao direitos de

documentação básica com base nas previsões da “Cartilha Eu Existo - alteração do

registro civil para pessoas transexuais”47  

47 De acordo com informações obtidas no site da Associação Nacional de Travestis e Transexuais
(ANTRA)  por  meio  do  link:  https://antrabrasil.org/alteracao-registro-civil/,  a  Cartilha  Eu  Existo  -
alteração do registro  civil  para pessoas transexuais  e  travestis  surgiu  após o  monitoramento de
diversas denúncias de violações do direito à mudança de nome. A publicação é uma parceria entre a
ANTRA e o Instituto Prios de Políticas Públicas e Direitos Humanos no projeto Eu Existo– alteração
do registro civil para pessoas trans. A Cartilha orienta sobre a decisão do STF na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4275 sobre o direito à alteração de nome e gênero e sobre o Provimento
n.º 73, de 2018 do CNJ que estabelece como deve ser feita a alteração. A decisão do STF e o
Provimento do CNJ são o início dos resultados de anos de luta do movimento travesti e transexual.
Ela tem a finalidade de elucidar dúvidas frequentes, apresentando as informações básicas para a
organização do processo de alteração do registro civil e a garantia do direito estabelecido pelo STF.
Disponível  em  https://antrabrasil.files.wordpress.com/2018/11/cartilha-alteracao-nome-e-genero2.pdf
Acesso em julho de 2020.
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Fonte: MDS 2018 p. 45 

Em Caxias do Sul, a orientação e encaminhamentos das pessoas e famílias

para o acesso à documentação civil básica é realizada pelas equipes de todos os

serviços  socioassistenciais  da  FAS,  principalmente:  Serviços  de  Convivência  e

Fortalecimento  de  Vínculos  (Scfv),  Centros  de  Referência  de  Assistência  Social

(Cras), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro

POP Rua, Serviços de Acolhimento Institucional (SAI), etc.

Até o ano de 2019, a FAS contava com parceria com empresa que fornecia o

serviço de fotos para documentos básicos. Não foi identificada a necessidade de

renovação  da  parceria,  muito  provavelmente  pela  confecção  digitalizada  dos

documentos na atualidade, mas caso haja necessidade pode ser fornecido por meio

da modalidade os benefícios eventuais de vulnerabilidade temporária documentação

básica.
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Quadro  24  -  Número  de  benefícios  eventuais/documentação  básica/auxílio  foto
fornecidos no ano de 2019.

Mês Número de benefícios fotos concedidos

Janeiro 36

Fevereiro 26

Março 22

Abril 23

Maio 29

Junho 16

Julho 13

Agosto 16

Setembro 19

Outubro 46

Novembro 18

TOTAL 264

Fonte: Programa de Inclusão Social/Diretoria de Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência
de Rendas, referentes ao ano de 2020.

Diante deste cenário  acerca do acesso à documentação básica,  podemos

constatar  a  importância  da  política  de  assistência  social  enquanto  uma  política

articuladora  do acesso a esta  proteção social.  Também,  fica  evidenciado que a

ausência  da  documentação  civil  básica  inviabiliza  o  acesso à  cidadania  dos(as)

cidadãos(ãs)  que  se  encontram  em  situação  de  vulnerabilidade  mesmo  que

temporária, o que requer um esforço conjunto do poder público e da sociedade civil

na superação desta insegurança social.

10.4.2.6 Sobre as concessões diversas dos benefícios eventuais 

A  prestação  de  benefícios  eventuais  em  situações  de  emergência  e

calamidade está prevista no artigo 22 da Loas(1993) 

Art. 22.  Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares
e  provisórias  que  integram organicamente  as  garantias  do  Suas  e  são
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prestadas aos  cidadãos e às  famílias  em virtude de nascimento,  morte,
situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. 
   

A regulamentação desta previsão da Loas (1993) aconteceu por meio do

decreto nº  6.307/2007 que definiu  que desastres e calamidades públicas podem

ocasionar perdas, riscos e danos às pessoas e famílias justificando a sua inscrição

no rol de respostas alcançadas pelos benefícios eventuais

8o  Para  atendimento  de  vítimas  de  calamidade  pública,  poderá  ser
criado benefício eventual de modo a assegurar-lhes a sobrevivência e a
reconstrução de sua autonomia, nos termos do  § 2º do art. 22 da Lei nº
8.742, de 1993.
Parágrafo único.   Para os fins deste Decreto,  entende-se por estado de
calamidade  pública  o  reconhecimento  pelo  poder  público  de  situação
anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes,
inversão térmica, desabamentos, incêndios,  epidemias, causando sérios
danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de
seus integrantes.

Também, os benefício eventuais podem ser concedidos no âmbito  do Serviço

de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências, previsto na

alínea “d” inciso III artigo 1º da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencias

(Tnss/2009)  como  um  serviço  no  âmbito  da  proteção  social  especial  de  alta

complexidade com o seguinte objetivo  

O serviço promove apoio e proteção à população atingida por situações de
emergência e calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios,
atenções  e  provisões  materiais,  conforme  as  necessidades  detectadas.
Assegura a realização de articulações e a participação em ações conjuntas
de  caráter  intersetorial  para  a  minimização  dos  danos ocasionados  e  o
provimento das necessidades verificadas. (Tnss.2009 p. 57)

Define como seus usuários 

Famílias  e  Indivíduos:  -  Atingidos  por  situações  de  emergência  e
calamidade  pública  (incêndios,  desabamentos,  deslizamentos,
alagamentos,  dentre  outras)  que  tiveram  perdas  parciais  ou  totais  de
moradia,  objetos  ou  utensílios  pessoais,  e  se  encontram  temporária  ou
definitivamente desabrigados; - Removidos de áreas consideradas de risco,
por prevenção ou determinação do Poder Judiciário (Tnss.2009 p. 57)

E tem como objetivos 

- Assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança; 
- Manter alojamentos provisórios, quando necessário; 
- Identificar perdas e danos ocorridos e cadastrar a população atingida;
- Articular a rede de políticas públicas e redes sociais de apoio para prover
as necessidades detectadas;
- Promover a inserção na rede socioassistencial e o acesso a benefícios
eventuais. (Tnss.2009 p. 57)
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O  Serviço  de  Proteção  em  Situações  de  Calamidades  Públicas  e  de

Emergências pressupõe articulação em rede,  envolvendo órgãos da defesa civil;

órgãos e serviços públicos municipais distritais, estaduais e federal; organizações da

sociedade civil e outras redes de apoio presentes nos territórios. 

Ainda, envolve a realização do trabalho social  e prevê as seguintes ações

essenciais 

Proteção  social  proativa;  escuta;  orientação  e  encaminhamentos  para  a
rede  de  serviços  locais;  orientação  sociofamiliar;  referência  e
contrarreferência; informação, comunicação e defesa de direitos; acesso à
documentação pessoal; articulação da rede de serviços socioassistenciais;
articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e de defesa de
direitos;  mobilização de família extensa ou ampliada;  mobilização para o
exercício da cidadania;  atividades de convívio e de organização da vida
cotidiana;  diagnóstico  socioeconômico;  provisão  de benefícios  eventuais.
(Tnss.2009 p. 57)

Cabe destacar que, na provisão dos benefícios eventuais em situações de

emergência e calamidade, mesmo quando prestado no âmbito do serviço tipificado,

não há uma oferta  que seja específica para tais  situações,  pois  na maioria  das

algumas situações são  ainda mais  agravadas  com a ocorrência  da  calamidade,

como é o caso da pandemia em curso, devendo esses benefícios serem prestados

de forma integrada com os demais serviços do Suas 

O  Serviço  de  Proteção  em  Situações  de  Calamidades  Públicas  e  de
Emergências  e  os  benefícios  eventuais  para  calamidade  são
complementares na garantia  das proteções afiançadas pelo  SUAS.  Esta
complementaridade  está  expressamente  preconizada  no  Protocolo  de
Gestão Integrada (Resolução n° 07/09)48 quando normatiza o princípio da
integração  entre  benefícios  eventuais  e  serviços  socioassistenciais,
conforme  destacado:  Benefícios  Eventuais  integram  organicamente  as
garantias  do  SUAS  e  que  sua  prestação  deve  atender  ao  princípio  da
integração à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento
das necessidades humanas básicas. (MDS, 2018. p 55) 

Desta forma, as situações de vulnerabilidade em situações de emergência e

calamidades requerem do poder público uma atenção urgente, ágil e que consiga

enfrentar as expressões das situações apresentadas, muitas vezes inéditas e sem

precedentes que possam servir como parâmetros

O agravamento das situações de vulnerabilidade em razão da calamidade
requer uma maior atenção maior e urgente por parte do Poder Público, que

48 Disponível em http://www.assistenciasocial.al.gov.br/sala-de-imprensa/arquivos/Protocolo%20de
%20Gestaa3o_internet.pdf Acesso em julho 2020.
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deverá  observar  a  necessidade  de  ampliar  a  prestação  de  serviços,
programas, benefícios e projetos, sempre de forma articulada. Um exemplo
disso é  o  aumento da demanda de benefício  eventual  para emissão de
novas vias de documentos perdidos durante um desastre, que se encaixa
na  categoria  de  benefício  eventual  de  vulnerabilidade  temporária.  (MDS
2018 p. 52 

Nas  situações  de  emergência  e  calamidade  pública,  o  benefício  eventual

deve  ser  concedido  na  forma de  pecúnia  e,  ou,  bens  de  consumo,  em caráter

provisório  e  suplementar.  Seu  valor  deve  ser  fixado  de  acordo  com o  grau  de

complexidade  do  atendimento  de  vulnerabilidade  e  risco  pessoal  das  famílias  e

indivíduos afetados.

Nesse sentido, recomenda-se que a gestão dos benefícios eventuais esteja
localmente  organizada  de  forma  a  permitir  ofertas  EM  PECÚNIA  nas
situações  de  vulnerabilidade  temporária  que  demandarem  concessões
diversas.  A  oferta  em pecúnia  destina-se  a  assegurar  apoio  inicial  aos
indivíduos e famílias no enfrentamento urgente e temporário de situações
inesperadas que desorganizam seu cotidiano,  prejudicando sua condição
de viver com dignidade e segurança social. (MDS 2018 p. 50) 

A  oferta  dos  benefícios  eventuais  para  situações  de  vulnerabilidades

temporárias  realizada  em  pecúnia  busca  alcançar  as  peculiaridades  e

particularidades do contexto dos(as) usuários(as) e apresenta vantagens e limites,

não devendo sofrer descontinuidade na oferta em caso de reordenamento 
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             Fonte: MDS 2018 p. 84

Embora não exista um modelo específico ou padrão para a prestação dos

benefícios eventuais em situações de emergência e calamidade pública, a política

de assistência social deve prestar respostas rápidas, sempre buscando preservar a

referência  e  a  continuidade  dos  atendimentos  e  acompanhamento  dos(as)

usuários(as) nos serviços.

No município de Caxias do Sul, não está instituído o Serviço de Proteção em

Situações  de  Calamidades  Públicas  e  de  Emergências,  mas  a  incidência  da

pandemia  em  curso,  nos  faz  refletir  sobre  a  necessidade  deste  serviço,

principalmente, como uma estratégia eficaz de articular com maior agilidade a rede

de serviços públicos, redes de apoio e sociedade civil organizada.

 

10.4.2.7  Sobre  as  concessões  de  benefícios  eventuais/situações  de

vulnerabilidade  temporária

As  situações  de  vulnerabilidade  temporária  previstas  no  decreto  nº

6.307/2007  indicam  diversas  situações  que  podem comprometer  as  seguranças

sociais previstas na Pnas (2004) para as famílias e para os(as) cidadãos(ãs) em
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situação de vulnerabilidade social, requerendo, assim, a proteção social do estado

por meio dos programas, projetos, serviços e benefícios do Suas.

Historicamente, a política de assistência social deu conta de demandas de

outras políticas sociais, sendo que não é difícil identificar ainda  municípios em que

esta  política  se  responsabiliza  por  ações  e  benefícios  que  não  estão  em

consonância direta com seus objetivos precípuos, tais como

Assim, não é raro ainda encontrar localidades em que a Assistência Social
arca com: pagamento de contas de água e energia  elétrica,  compra de
botijão  de  gás,  aquisição  de  cobertores,  itens  de  higiene,  utensílios
domésticos,  utensílios  de trabalho,  material  de  construção,  entre  outros.
Esta oferta é, geralmente, custeada com recursos do benefício eventual e
justificada para atender a situação de vulnerabilidade temporária vivenciada
pelos requerentes. (MDS 2018 p. 49)  

Mas,  é  relevante  destacar  que,  nas  normativas  federais,  no  decreto  nº

6.307/2007  ou  na  resolução  do  Cnas  nº  39/2020,  não  constam  previsões  que

definam de forma explícita  a  possibilidade de custeio  destes  itens,  na forma de

benefício eventual para situações de vulnerabilidades temporárias. Diante disso, é

sempre importante avaliar a situação posta para definir as melhores respostas às

situações de contingência eventuais, pois as vidas e as condições de dignidade das

pessoas é o principal elemento a ser preservado

Mas,  observado  o  caráter  da  eventualidade  e  da  contingência,  não  há
impedimento legal para a concessão destes itens no escopo do benefício
eventual,  conforme  o  disposto  em  regulamento  local.  ...Em  termos  de
garantia  de proteção social,  é mais  importante  considerar  a situação de
vulnerabilidade vivenciada pelas pessoas, as ameaças e os riscos que se
impõem do que a oferta ou não de itens específicos. (MDS 2018 p. 50)

A equipe técnica local, em conjunto com o Cmas, deve avaliar as situações

fáticas no intuito  de identificar a resposta mais ágil,  autônoma e humanizada de

prestar  os  benefícios  eventuais  em  situação  de  vulnerabilidade  temporária,

contemplando todas as suas possibilidades no regramento local, assegurando sua

integração aos serviços, programas, projetos e demais benefícios do Suas.

A  gestão  local  deve  concentrar  esforços  para  diferenciar  quais  são  as

situações  de  vulnerabilidades  eventuais  das  situações  que  ocorrem  de  forma

permanente no município, planejando, assim, ações efetivas na resolução de cada

situação, visto que ensejam providências temporárias e permanentes. 

É importante (...) não tratar como eventuais os episódios que comumente
ocorrem em determinados lugares ou com certa frequência (...) ocorrências
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que necessitam de planejamento da política pública, e que por vezes não se
limitam  à  política  de  assistência  social  e  precisam  de  respostas  mais
complexas e efetivas por parte do Estado(...). (BOVOLENTA, 2018)

Outra  demanda historicamente  presente  nos municípios,  é  a  questão da

disponibilização de diárias para hospedagem e deslocamento de usuários(as) em

situação de vulnerabilidade social, bem como para tratamentos da área da saúde,

sendo que nas normativas do Suas não existe menção destas situações, mas no

Sistema Único de Saúde (SUS) existe previsão 

Nas normativas do SUAS não existe menção a transporte e diárias para
tratamento de saúde de pessoas cujas famílias não possuem condições de
arcar com o deslocamento e a hospedagem. Desta forma, recomenda-se
que as gestões municipais de Assistência Social e de Saúde estabeleçam
acordos  que  observem  as  necessidades  locais  sobre  transporte  para
Tratamento  Fora  do  Domicílio  (TFD7)49 considerando  as  normativas  do
Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  bem  como  os  princípios,  objetivos,
especificidades e as ofertas próprias de cada política.  (MDS, 2018 pág. 49)

Diante  deste  detalhamento,  objetiva-se  propiciar  elementos  técnicos  e

jurídicos para a prestação dos benefícios eventuais em situação de vulnerabilidade

temporária,  em  face  da  sua  capilaridade  de  opções,  tanto  em  tempos  de

normalidade quanto em tempos de pandemia.

Necessários estes esclarecimentos sobre as concessões diversas, pois não

se pode confundir com a legitimidade para se prestar benefícios e ações de outras

políticas  públicas  que  já  possuem  seus  regramentos  específicos.  Muito  já  se

avançou na prestação dos benefícios eventuais, no âmbito da política de assistência

social, mas, ainda, é necessário revisitar suas normativas em face da necessidade

de organizar sua prestação nos municípios, tanto em tempos de normalidade quanto

em tempos de situações adversas que possam acometer os territórios.

10.4.2.8 Aspectos de gestão sobre os benefícios eventuais 

Neste documento foi possível elaborar um diagnóstico sobre o contexto da

concessão dos benefícios eventuais na cidade de Caxias do Sul, especificamente,

no âmbito da FAS, bem como revistar as normativas regulamentadoras do assunto,

na  expectativa  da  aprovação  da  “Lei  Municipal  do  Suas”,  que  contemplará  as

49 É garantido no âmbito SUS o Tratamento Fora de Domicílio – TFD. Este constitui um serviço
regulado pela Portaria nº 55/1999 que financia as despesas para que os pacientes atendidos pela
rede  pública ou conveniados/contratadas pelo  SUS possam proceder  ao tratamento fora  de seu
domicílio. O TFD está assegurado desde 1990 na Lei Orgânica da Saúde, sendo a Portaria sobre a
operacionalização de 1999. Através do TFD o usuário do SUS tem as despesas custeadas com
passagem e hospedagem para o paciente e para o acompanhante.
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diretrizes  gerais  para  a  concessão  dos  benefícios  eventuais  localmente,  para

posterior normatização do Cmas sobre modalidades, valores, fluxos de concessão,

etc.

Neste  item,  não  serão  aprofundadas  as  informações  sobre  a  gestão  dos

benefícios  eventuais,  mas  será  recomendados  tópicos  indispensáveis  a  serem

observados quando da emissão de qualquer normativa que envolvam os benefícios

eventuais, sejam leis, decretos, resoluções do Cmas, ordens de serviços da FAS,

etc. 

Os  tópicos  indispensáveis   a  serem  observados  para  a  emissão  de

normatizações locais constam na parte II  do manual “Orientações técnicas sobre

Benefícios Eventuais no SUAS” (MDS/2018), e são os seguintes:

a) A importância da regulamentação dos benefícios eventuais: páginas 61 a 64.

b) Princípios dos benefícios eventuais (conforme dispõe o Decreto n° 6.307/07):

páginas 65 a 72.

c) A importância da informação para a oferta planejada de benefícios eventuais:

páginas 73 a 78.

d) Financiamento de benefícios eventuais: página 79 a 87.

- Planejamento para a gestão financeira.

- Ofertas em pecúnia.

- Licitações e contratos para fornecimento de bens e/ou serviços de terceiros.

e) Integração dos benefícios eventuais às demais garantias do Suas: página 88

a 98.

- Gestão integrada de serviços e benefícios no Suas. 

- Ofertas de benefícios eventuais no âmbito do trabalho social  com famílias

(TSF).

- Ações Socioemergencias no Suas.

- Demandas espontâneas por benefícios eventuais no Suas.

- Locais de oferta dos benefícios eventuais.

- Equipe responsável pela oferta de benefícios eventuais.

- Registros e comprovação da oferta.

f) Acesso ao Benefício Eventual por Estrangeiras/os: páginas 99 a 100
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10.4.2.9 Considerações finais sobre benefícios eventuais em tempos normais

e em tempos de pandemia  

Diante  das  informações  sistematizadas,  evidencia-se  neste  capítulo  a

importância da provisão e do acesso dos(as) usuários da política de assistência

social  aos benefícios eventuais em todas as situações previstas no artigo 22 da

Loas (1993), quais sejam: nascimento, morte e vulnerabilidade temporária. Também,

a sua garantia na lógica da concessão dos direitos e não do favor, observando as

peculiaridades dos territórios, e buscando efetivar a concessão com equidade, pois

cada situação  é  única,  e  cada cidadão(ã)  é  uma única  pessoa,  com sua  única

individualidade e subjetividade.

Por último, que estas informações possam ser úteis, principalmente, nesse

momento de emergência em saúde pública que se instala em nossa cidade, e que

demanda providências ágeis e imediatas, e, dentre elas, a concessão dos benefícios

eventuais  como  estratégia  de  mitigação  dos  efeitos  da  pandemia  na  cidade  de

Caxias do Sul.

11. FINANCIAMENTO  

Para a  execução das ações deste  plano serão utilizados recursos recebidos do

Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas) e dos recursos livres do orçamento da

FAS.

11.1 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas)

Foram recebidos recursos suplementares, em função da pandemia, para o

financiamento de ações que já estavam em execução, e recursos extraordinários

para a execução de ações relacionadas especificamente à incidência da Covid-19.

Os  recursos  extraordinários  recebidos  para  a  realização  de  ações

específicas em função da incidência e prevalência da pandemia da Covid-19 são

executados  mediante  planos  de  ação  específicos,  aprovados  pela  assembleia

extraordinária do Conselho Municipal pal de Assistência Social (Cmas) realizada em

25 de maio de 2020.  

Quadro 25 - Financiamento com recursos do Fnas.
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Descrição do piso Valor recebido do
Fnas

Forma de
recebimento

Resolução de
aprovação do

Cmas

Covid-Alimentos R$ 497.490,00 Recebimento em 02
parcelas 

nº 35/2020

Covid- Acolhimento R$ 2.184.000,00 Recebimento em 02
parcelas

nº 36/2020

Covid-EPI R$ 90.300,00 Recebimento em
parcela única 

nº 37/2020

Proteção Social 
Básica - Covid 19

R$ 270.000,00 Recebimento em
parcela única
suplementar 

*

Proteção Social 
Especial - Covid 19

R$ 614.032,59 Recebimento em
parcela única
suplementar 

*

TOTAL R$ 3.655.822,59

Fonte: Diretoria de Gestão Financeira e Orçamentária da FAS/Junho de 2020
* Para estas parcelas não são emitidas resoluções específicas pois os planos de ação são aprovados
anualmente e se tratam de parcelas suplementares para cada bloco de proteção.

Os recursos foram recebidos no mês de maio de 2020, por meio de repasse

fundo a fundo (Fnas para o Fundo Municipal de Assistência Social (Fmas)), e podem

ser executados até dezembro de 2020, podendo ser reprogramados para o exercício

de 2021, com exceção do piso Covid-EPI.

11.2 Recursos do orçamento livre da FAS

Até o momento da elaboração deste plano já haviam sido investidos alguns

recursos do orçamento livre da FAS no financiamento das ações executadas pelo

plano de ação emergencial   

Quadro 26 - Financiamento com recursos do orçamento da FAS.

Descrição Valores orçamento FAS

Valores do orçamento da FAS 
investido para execução de ações 
do plano emergencial antes da 
exigência do TCE pela 
obrigatoriedade do empenho 

R$ 200.861,10
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específico Covid-19

Valores do orçamento da FAS 
investido para execução de ações 
do plano emergencial após a 
exigência do TCE pela 
obrigatoriedade do empenho 
específico Covid-19

R$ 308.725,30

TOTAL R$ 509.586,30

Fonte: Diretoria de Gestão Financeira e Orçamentária da FAS/Junho de 2020.

Destaca-se  que  todas  as  contratações  do  Município  de  Caxias  do  Sul

referente  às  ações  para  enfrentamento  da  Covid-19  estão  publicadas  no  painel

“Contratações Covid-19” na página oficial do município. Os dados são atualizados

diariamente em tempo real. 

Disponível  em:

https://grp.caxias.rs.gov.br/grp/contabilidade/acessoexterno/stnTitulosDetalhePorRu

brica.faces

12. OUTRAS INFORMAÇÕES 

12.1 População de Caxias do Sul (RS): 510.906 (Estimativa Ibge/2019)

12.2 Dados do Cadastro Único dos Programas Sociais de Caxias do Sul

O total de famílias inscritas no Cadastro Único de Caxias do Sul em  abril de 2020

era de 23.543 dentre as quais:

● 7.422 com renda per capita familiar de até R$ 89,00;

● 2.800 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00;

● 6.341 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo;

● 6.980 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

12.3 Dados do Programa Bolsa Família (PBF)
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No mês junho de 2020  o Programa Bolsa Família (PBF) beneficiou 8.732

famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único.

O valor médio recebido pelas famílias é de  R$ 167,67. A cobertura do programa

para a estimativa de famílias pobres do município é 100,4%. O valor transferido pelo

governo  federal  para  pagamento  das  famílias  no  mês  de  junho  foi  de  R$

1.464.055,00.

Em relação às condicionalidades:

a)  Educação: acompanhamento  da  frequência  escolar,  com  base  no

bimestre  de novembro de 2019,  atingiu  o percentual  de 99,3%, para crianças e

adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 6.355 alunos acompanhados em

relação ao público no perfil equivalente a 6.399. Para os jovens entre 16 e 17 anos,

o percentual atingido foi de 92,1%, resultando em 999 jovens acompanhados de um

total de 1.085.

b) Saúde:

Já o acompanhamento da saúde das pessoas (crianças até 7 anos e mulheres de

14  a  44  anos),  na  vigência  de  dezembro  de  2019,  atingiu  91,9  %,  percentual

equivale a 14.498 pessoas de um total de 15.778 que compunham o público no perfil

para acompanhamento da área de saúde do município.

Fonte: Disponível em 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php#Vis%C3%A3o%20Geral.

Acesso em junho/2020.

12.4 Auxílio Emergencial:  no mês de maio 52.118 pessoas receberam o auxílio

emergencial em Caxias do Sul, perfazendo um valor total de R$ 6.160.200,00. 

Fonte: Portal da Transparência/Maio 2020

http://www.portaldatransparencia.gov.br/beneficios/consulta?

paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&de=01%2F05%2F2020&

ate=31%2F05%2F2020&tipoBeneficio=6&uf=RS&municipio=21014&colunasSelecionadas=linkDetalh

amento%2ClinguagemCidada%2CmesAno%2Cuf%2Cmunicipio%2Cvalor
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13.  CAMPANHAS  DE  ARRECADAÇÃO  DE  ALIMENTOS  E  OUTROS  BENS

ORGANIZADAS PELA SOCIEDADE CIVIL DE CAXIAS DO SUL EM PARCERIA

COM O PODER PÚBLICO 

Muito  importante  registrar  que  várias  campanhas  foram  inauguradas  na

cidade  para  arrecadação  de  alimentos,  produtos  de  limpeza  e  higiene,  livros,

fabricação e doação de máscaras artesanais com o intuito de conjugar esforços para

prevenir e/ ou mitigar os efeitos da pandemia na cidade de Caxias do Sul.

Estas ações envolveram articulação intersetorial  com as demais políticas

públicas,  com  órgãos  e  instituições  da  sociedade  civil,  empresas,  associações,

igrejas, clubes esportivos, Defesa Civil, Exército, jornal local, etc.

Podemos destacar aqui algumas iniciativas de campanhas da cidade:

a) Caxias do Amor

A  Prefeitura  de  Caxias  do  Sul,  por  meio  da  Secretaria  Municipal  da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA) / Diretoria de Segurança Alimentar

e Nutricional/ Banco de Alimentos, contabilizou nesta sexta-feira (08) 83.685 quilos

doados à Campanha Caxias do Amor, entre alimentos e itens de higiene (13.685

quilos arrecadados somente nos mercados), desde o mês de março. Neste período,

incluindo outras ações, o Banco de Alimentos reverteu à população cerca de 103 mil

quilos. 

A  Campanha  Caxias  do  Amor  é  promovida  pela  Prefeitura  e  Mitra

Diocesana com apoio da Defesa Civil, Banco de Alimentos, Câmara de Vereadores,

Projeto  Mão Amiga,  Fundação Caxias,  Igrejas Assembleias  de Deus,  União das

Associações de Bairros, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Caxias

do Sul,  Câmara de Indústria  e  Comércio,  Sindigêneros,  Sindicomércio,  Festa da

Uva, Ceasa Serra e diversas empresas da cidade. 

A ação tem como objetivo arrecadar cestas básicas e também doação de

alimentos  não  perecíveis  e  itens  de  higiene.  As  doações  podem ser  feitas  nos

supermercados,  farmácias  e  postos  de  gasolina  identificados  como  pontos  de

arrecadação. Os pontos de coleta estão no Centro Administrativo, Secretarias da

Educação  (Smed),  do  Esporte  e  Lazer  (Smel),  do  Meio  Ambiente  (Semma),  de

Obras e Serviços Públicos (Smosp),  da Saúde (SMS), de Trânsito,  Transporte e

Mobilidade  (SMTTM),  Fundação  de  Assistência  Social  (FAS),  Instituto  de
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Previdência e Assistência Municipal (Ipam) e Serviço Autônomo Municipal de Água e

Esgoto (Samae).  Além desses locais,  também é possível  doar  em pontos  como

mercados, farmácias e postos de gasolina que aderiram à campanha.

b) Doe Tecidos

A  Prefeitura  de  Caxias  do  Sul,  por  meio  da  Secretarias  de  Desenvolvimento

Econômico, Trabalho e Emprego (Sdete), promoveu desde o dia 23 de abril a Campanha Doe

Tecidos, campanha de arrecadação de tecidos, elásticos e linhas para confecção de máscaras.

Com o material, o Banco do Vestuário produziu nestes dois meses mais de 15 mil máscaras

que foram distribuídas para servidores públicos como professores e funcionários da Codeca, e

entidades cadastradas.

A campanha Doe Tecidos segue em andamento. Podem ser doados tecidos

como lençóis, camisetas, calças, TNT ou qualquer artigo de algodão que possa ser

utilizado para confecção de máscaras. Os pontos de recolhimento das doações são

os  Supermercados  Andreazza  dos  bairros  Kayser,  Lourdes,  Bela  Vista,  Santa

Catarina, Pioneiro, Sagrada Família, Desvio Rizzo, Cruzeiro e São Luís. Ou também

entrando em contato com Sdete.

c) Doação em Dinheiro: a rede de Banco de Alimentos do Estado promove

campanha  "Doe  Alimentos"  (www.doealimentos.com.br)  com opção  das  pessoas

depositarem valores, para não precisar sair de casa, em função dos cuidados com a

transmissão do coronavírus.

 Mas,  fator  de  extrema  relevância  é  que,  as  ações  de  arrecadação  de

donativos  organizada na cidade centralizaram o encaminhamento das mesmas para

a  distribuição  por  meio  dos  serviços  da  FAS,  tais  como  seus  seis  Centros  de

Referência  de  Assistência  Social  (Cras),  seus  dois  Centros  Especializados  de

Referência  de  Assistência  Social  (Creas),  Programa  Primeira  Infância  Melhor,

Centro Pop Rua, etc. 

Também,  foi  possível  a  FAS realizar  encaminhamentos  de  doações  por

meio das organizações da sociedade civil integrantes da rede socioassistencial não

estatal do Suas de Caxias do Sul.

O recebimento desses donativos pela FAS, enquanto instituição gestora das

políticas  de  assistência  social  da  cidade,  possibilitou  o  encaminhamento  dos
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mesmos  para  as  pessoas  e   famílias  em  situação  de  vulnerabilidade  social  já

acompanhadas pela rede socioassistencial, bem como para aquelas que acessaram

os  serviços  socioassistenciais  a  partir  dos  reflexos  ocasionados  pela  epidemia,

enquanto emergência de saúde pública, mas também em função das expressões da

crise  econômica  nacional  já  instalada  que  se  amplificou  com  o  advento  da

pandemia.

Ainda,  o  redirecionamento  das  doações  arrecadadas  na  cidade,  pelas

empresas e outras instituições da sociedade civil para a FAS, enquanto instituição

pública que congrega as ações de assistência social,  é um reconhecimento da

importância  do  trabalho  da  fundação,  bem  como  o  fortalecimento  de  sua

identidade  institucional,  construída  a  muitas  mãos  pelo  seu  quadro  de

servidores(as),  e  por todos(as)  os(as)  gestores e  diretores(as)  que atuaram

nestes 24 anos de existência, visto que a sua criação é datada de 04 de janeiro de

1996, por meio da lei nº 4.419.

Relevante  destacar  que,  além  dos  donativos  recebidos  das  parcerias

articuladas pela sociedade civil, a FAS também realiza a concessão de benefícios e

outras ações de atendimento voltadas para o enfrentamento com recursos públicos,

tanto do Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas), como do orçamento livre da

FAS. Até o momento os valores destinados para as ações emergenciais e para

o financiamento das ações a serem implementadas por este plano totalizam o

valor  de  R$  4.165.408,  89,  sendo  R$  3.655.822,59  oriundos  do  Fnas  e  R$

509.586,30 do orçamento livre da FAS. 

 A realização destas ações emergenciais, no âmbito dos serviços e setores

da FAS, foi imprescindível para que a continuidade dos serviços socioassistenciais

de meio e de fim não fossem prejudicadas com a chegada da pandemia na cidade,

uma  situação  inédita  e  com  expressões  desconhecidas  por  todos(as)  os

gestores(as) até o momento.

Desta forma, fica evidenciada a importância da atuação conjunta entre o

poder público e a sociedade civil  no enfrentamento e durante a permanência da

pandemia da Covid 19 na cidade de Caxias do Sul.

A atuação conjunta entre o poder público e a sociedade civil em ações que

despertem  a  solidariedade  da  população,  não  exime  sua  função  precípua  de

implementar políticas públicas que possam mitigar os efeitos de dessa pandemia,

mas,  pelo  contrário  envolve  toda  a  comunidade  na  missão  de  enfrentar  essa
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situação com o mínimo possível de perdas materiais, econômicas e, principalmente,

de vidas humanas.

14. MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO  

As ações previstas  no  presente  plano de contingência  serão  monitoradas

pelas equipes de Gestão do Trabalho e Gestão do Suas. O cronograma das ações

de monitoramento será divulgado na sequência da aprovação do plano.  

15. VIGÊNCIA DO PLANO

Este plano tem vigência enquanto durar a situação de emergência decretada

no município de Caxias do sul. Após o final da situação de emergência, iniciam-se

as ações de desmobilização e acompanhamento pós-pandemia.

16. LEGADOS

A  vivência  de  pandemias  não  é  algo  exatamente  novo  na  história  da

humanidade. Dentre as grandes pandemias causadoras de muitas mortes ao redor

do mundo, pode-se citar a varíola (conhecida como “bixiga”), que foi erradicada na

década de 1980, mas já acompanhava a humanidade havia milhares de anos. Muito

conhecida,  também,  é  a  peste  bubônica  (peste  negra)  que  matou  milhões  de

pessoas  durante  a  idade  média.  No  século  XIX,  a  humanidade  viveu  ciclos

epidêmicos de cólera e, mais recentemente, a pandemia que ficou conhecida como

“gripe espanhola” (1918) e a gripe suína (2009). 

O que talvez seja novo, especialmente em relação às pandemias anteriores

ao  século  XXI,  é  a  rapidez  com que  atinge  regiões  longínquas  do  planeta  e  a

possibilidade  atual  de  circulação  de  informações  em tempo real.  Mesmo assim,

permanecem algumas características das velhas pandemias dos séculos anteriores,

como a negação da gravidade e a busca de soluções mágicas. 

O mundo nunca dispôs de tanta tecnologia quanto nestes tempos. Mesmo

assim,  a  fragilidade  humana  está  exposta.  Essa  fragilidade  (ou  vulnerabilidade,

trazendo  para  um  termo  que  nos  é  caro  enquanto  profissionais  de  assistência

social), acaba sendo maior ainda entre aqueles que sofrem as consequências da
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questão social. A pandemia tem evidenciado aspectos da desigualdade social e do

racismo estrutural,  na medida em que populações de periferias são as que não

conseguem  proteger  a  si  mesmas  em  igualdade  de  condições  (seja  por  não

conseguirem praticar o  isolamento social,  seja  pela necessidade de ganharem o

sustento). 

Nesse contexto, um legado possível é a valorização das ações de proteção

social  pelo conjunto da sociedade,  tendo em vista  que muitas pessoas que,  até

então,  não  eram  atendidas  pela  assistência  social,  passaram  a  conhecer  seus

serviços. Tanto que, pela primeira vez, a assistência social é reconhecida enquanto

serviço essencial.

Outros  legados  dizem respeito  aos  modos  de  trabalhar.  Velhos  modelos,

herdeiros da revolução industrial, como o controle do tempo, dão lugar às tarefas a

serem cumpridas. As tecnologias tornam possível o teleatendimento, algo que tende

a continuar nos tempos pós pandemia. Mesmo valorizando o encontro presencial, o

teleatendimento,  quando  realizado  com  qualidade  e  sob  parâmetros  éticos  e

técnicos, abre um leque de novas possibilidades.

17. APROVAÇÃO

A aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social de Caxias do Sul

(Cmas)

Este Plano de Contingência do Suas de Caxias do Sul foi apreciado na assembleia

ordinária de xx de agosto de 2020.

Resolução Cmas nº XXX, de xxxx de 2020.

Com recomendações ( )

Sem recomendações ( ) 
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ANEXOS

ANEXO I - PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL  

Diante da prevalência da pandemia da Covid-19 no Brasil, no Estado do Rio

Grande  do  Sul  e  da  sua  incidência  na  cidade  de  Caxias  do  Sul,  houve  a

necessidade de se tomar providências ágeis e emergenciais  por  parte  do poder

público,  e,  especialmente,  na área da assistência social,  por  parte  da direção e

equipe de gestão da FAS.

A assistência social enquanto um direito dos cidadãos e das cidadãs, que

independe  de  contribuição,  e  como  dever  precípuo  do  Estado,  tem  como  seu

principal objetivo atender as necessidades básicas da população de forma articulada

com as demais políticas públicas e com a sociedade civil conforme traduz o artigo 1º

da Loas (1993)

A assistência social,  direito do cidadão e dever do Estado, é Política de
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada
através  de  um  conjunto  integrado  de  ações  de  iniciativa  pública  e  da
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. 

O Sistema Único de Assistência Social (Suas) foi projetado como um sistema

descentralizado e participativo que deve propiciar ofertas articuladas de serviços,

programas, projetos e benefícios.

Ainda,  nos termos da Tipificação Nacional  dos Serviços Socioassistenciais

(Tnss,  2009),  está  previsto  o  Serviço  de  Proteção  em Situação  de  Calamidade

Pública  e  de  Emergência,  no  âmbito  da  proteção  social  especial  de  alta

complexidade,  que  deve  promover  apoio,  orientações  e  encaminhamentos  às

pessoas e famílias acometidas por situações de emergência e calamidade pública

vislumbrando os seguintes objetivos

Assegurar  acolhimento  imediato  em  condições  dignas  e  de  segurança;
manter  alojamentos  provisórios,  quando  necessário;  identificar  perdas  e
danos  ocorridos  e  cadastrar  a  população  atingida;  articular  a  rede  de
políticas públicas e redes sociais  de apoio  para prover  as necessidades
detectadas; e promover a inserção na rede socioassistencial e o acesso a
benefícios eventuais. (Tnss. 2009, p. 57)

Já é sabido que a pandemia ocasiona impactos nas seguranças afiançadas

pela proteção social, quais sejam “... A proteção social deve garantir as seguintes
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seguranças:  segurança  de  sobrevivência  (de  rendimento  e  de  autonomia);  de

acolhida; de convívio ou vivência familiar.” (Pnas.2004, p. 31)

 Relevante destacar aqui as ações referentes a estas seguranças

Quadro 1 - Seguranças de proteção social afiançadas pela Pnas (2004):

Seguranças afiançadas Ações correspondentes

Segurança  de  sobrevivência  a  riscos
substanciais

Ser  atendido  em  situações  de
emergência e de calamidade pública.

Segurança de acolhida
.
 

Ter  acesso  a  provisões  para
necessidades  básicas;  ter  acesso  a
espaço  provisório  de  acolhida  para
cuidados  pessoais,  repouso  e
alimentação  ou  dispor  de  condições
para  acessar  outras  alternativas  de
acolhimento.

Segurança  de  convívio  ou  vivência
familiar, comunitária e social

Ter  acesso  a  serviços  e  ações
intersetoriais para a solução da situação
enfrentada,  em  relação  a  abrigo,
alimentação,  saúde,  dentre  outras
necessidades.
 

Fonte: Pnas (2004) p. 40

 A emergência em saúde pública no mundo foi declarada pela Organização

Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção

humana pelo  novo coronavírus  (Covid-19),  e,  em 20 de março de 202,  a  OMS

reconheceu a situação de pandemia em nível mundial.

No Brasil, as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública

de importância internacional  decorrente do coronavírus foram deflagradas com o

advento da lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, regulamentada pelo decreto nº

10.282, de 20 de março de 2020, e a transmissão comunitária do coronavírus/Covid-

19, em território nacional, foi reconhecida pelo Ministério da Saúde (MS) em 20 de

março de 2020, pela portaria MS nº 454. 

No Estado  do  Rio  Grande do Sul,  o  estado  de calamidade  pública,  em

função  da  iminência  da  pandemia  pela  Covid-19,  foi  declarado  pelo  decreto  nº

55.128, de 19 de março de 2020.
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Em Caxias do Sul, as medidas de contenção e prevenção do contágio pelo

novo Coronavírus foram declaradas, inicialmente, pelo decreto nº 20.820, de 16 de

março de 2020, com situação de calamidade pública declarada em 06 de abril de

2020 pelo decreto 20.858, reconhecida pela Assembleia Legislativa (AL) em 21 de

maio de 2020, por meio do Decreto Legislativo nº 11.224.

Relevante destacar, ainda, que a política de assistência social foi incluída no

rol dos serviços públicos e atividades essenciais conforme inciso II do §º1º do artigo

3º  do decreto nº  10.282,  de 20 de março de 202050,  que regulamentou a lei  nº

13.979/202051, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável

pelo surto de 2019.

Esta situação ensejou providências urgentes e emergenciais por parte das

gestões  nacional,  estaduais  e  municipais  para  a  garantia  da  continuidade  da

prestação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais com a

chegada e prevalência da pandemia no território nacional.

E como política de proteção social,  a  política de assistência social  deve

ofertar  serviços,  programas,  projetos  e  benefícios  buscando  alcançar  estas

seguranças,  tanto  em  tempos  de  normalidade,  quanto  em  tempos  de

calamidades  e  emergências,  e,  no  caso  concreto,  na  ocorrência  de  uma

emergência em saúde pública de importância internacional (Espin). 

Diante  da  situação  apresentada,  houve  a  necessidade  de  tomada  de

decisões emergentes,  tanto  de  forma geral  pelo  Estado do Rio  Grande  do  Sul,

quanto na cidade de Caxias do Sul, que embora fazendo parte do todo, precisou

organizar  o  seu  território  local  para  prevenir  o  contágio  e  a  prevalência  do

coronavírus na cidade.

E,  neste  contexto,  relataremos  a  seguir  o  mapeamento  das  ações

emergenciais adotadas pela FAS, no âmbito da política de assistência social, para

enfrentamento da situação de emergência em saúde pública que acometeu nossa

50 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.
§  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, tais como:
I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;

51 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm. Acesso 
em junho de 2020
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cidade desde o início do ano de 2020, previamente à elaboração deste plano de

contingência.

As  ações  relatadas  a  seguir  serão  descritas  em  três  categorias:  a)

Providências  no  âmbito  dos  serviços  e  setores  da  FAS;  b)  providências  em

articulação intersetorial com as outras políticas públicas; e c) providências realizadas

em articulação com a sociedade civil e com  redes sociais de apoio

a) Providências no âmbito dos serviços e setores da FAS:

Data Fundamento

normativo

Ação Prazo

vigência

12.03.2020 A FAS passa a integrar o 
Gabinete de Crise do Município 
de Caxias do Sul 

A partir de 
12 de março

19.03.2020 Decreto nº 
20.820, de 16 de 
março

Ordem de 
serviço nº 06, de 
19 de março

 Regulamentou as modalidades de 
trabalho por nível de 
complexidade e para a área 
administrativa. 

Determinou o atendimento nos 
serviços com 50% das equipes, 
com possibilidade de teletrabalho 
para outra parte das equipes, 
mediante coordenação das 
atividades pelas coordenações. 

Dispensou os (as) servidores(as) 
públicos(as) acima de 60 anos e 
pertencentes a outros grupos de 
risco de prestação de serviços 
com contato direto ao público.

Definiu regras para pagamentos 
de benefícios de programas de 
transferência que ainda não estão
operacionalizados de forma não 
presencial. 

Definiu que atendimentos 
agendados devem acontecer de 
forma individual como forma de 

A partir de 
19 de março
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prevenção do contágio pelo 
coronavírus.

19.03.2020
Ordem de 
serviço nº 06, de 
19 de março.

Em relação aos 
Serviços de 
Acolhimento 
Institucional para 
Crianças, 
adolescentes, 
adultos, idosos 
(abrigo, casas 
lar, Serviço em 
famílias 
Acolhedoras, 
Casa de Apoio 
Viva Rachel, 
Casas de 
Passagem, 
Residências 
Inclusivas e 
ILPI). 

Definiu-se que o atendimento 
seria Ininterrupto, bem como 
houvesse restrição de visitas seja 
no espaço de Acolhimento ou 
familiar e, ainda

 que todos os acolhidos da 
PSE/AC permanecesse nos 
locais.

 No mesmo dia o NAI recebeu um 
pedido por parte dos SAI/abrigos 
Estrela Guia e Sol Nascente com 
solicitação para as crianças e 
adolescentes ficar na casa dos 
trabalhadores/ educadores. O Nai 
encaminhou pedido ao JIJ e o 
pedido foi deferido no mesmo dia. 

A partir de 
19 de 
março

19.03.2020 Decreto nº 
20.820, de 16 de 
março
Ordem de 
serviço nº 06, de 
19 de março

Estão suspensas as atividades 
coletivas e serão mantidos os 
atendimentos individuais nas 
unidades referenciadas, Cras, 
Creas, Centro POP Rua, Cadastro
Único e os serviços da sede 
administrativa.

A partir de 
19 de março

19.03.2020 Decreto nº 
20.820, de 16 de 
março
Ordem de 
serviço nº 06, de 
19 de março

Suspendeu as atividades dos 
serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos para 
crianças e adolescentes Laços da 
Amizade (bairro Pioneiro), 
Cruzeiro do Sol e Programa 
Criança Feliz

A partir de 
19 de março

19.03.2020 Decreto nº 
20.820, de 16 de 
março
Ordem de 
serviço nº 06, de 

Remanejou as equipes que atuam
nos serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos para 
crianças e adolescentes e 
Programa Criança Feliz para 

A partir de 
19 de março
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19 de março outras atividades da FAS 
conforme demanda.

19.03.2020 Decreto nº 
20.820, de 16 de 
março

Ordem de 
serviço nº 06, de 
19 de março

Suspensão das envolvam idosos, 
enquanto grupo de risco do 
coronavírus, como os Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (Scfv) que acontecem 
nos Cras.

A partir de 
19 de março

23.03.2020 Gestores(as), 
diretores(as), 
gerentes e 
demais chefias 
da FAS

Desenvolvimento de ações para 
lideranças, envolvendo temáticas 
como trabalho, bem-estar e 
segurança psicológica das 
equipes em tempos de pandemia 
(papel e práticas) manejo de 
stress, prevenção, saúde mental e
autocuidados no período da 
permanência da Covid-19, por 
meio de orientações, 
aconselhamento e materiais como
cartilhas, artigos. Para o 
desenvolvimento das ações 
utilizou-se metodologia pertinente 
ao momento.

Até o 
momento 
atual 

23.03.2020 Gestores(as), 
diretores(as), 
gerentes e 
demais chefias 
da FAS

Desenvolvimento de ações com 
foco no manejo de estresse em 
tempos de pandemia, prevenção 
e bem estar em saúde mental, por
meio de texto informativo 
elaborado para o período de 
pandemia, aconselhamento 
psicossocial, cartilhas sobre 
enfrentamento ao estresse e 
atenção psicossocial, artigos 
referente à saúde mental. Para o 

Até o 
momento 
atual
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desenvolvimento das ações 
utilizou-se metodologia  pertinente
ao momento.

23.03.2020 Agentes 
públicos da 
política de 
assistência 
social e gestores
da FAS

Núcleo de Estudos Permanentes 
em Assistência Social (Nepas): 
as ações  educação permanente 
em períodos de pandemia, 
envolvem a pesquisa, estudo e 
encaminhamento de material 
com subsídios e referencial 
teórico bem como de material 
impresso.  Os artigos, textos, 
cartilhas e outros materiais 
referem-se  a assuntos e 
temáticas pertinentes ao trabalho
desenvolvido na política de 
assistência social com enfoque 
ao período de pandemia. Dicas 
de cursos online gratuitos.

Até o 
momento 
atual 

30.03.2020 Ordem de 
serviço nº 07, de 
30 de março

Redefiniu os horários de 
atendimento de serviços da FAS e
revogou as ordens de serviço nº 
02/2019 e 05/2020.

A partir de 
30 de março

31.03.2020 Decretos nº 
20.820, de 16 de 
março e nº 
20.856, de 06 de 
abril
Ordem de 
serviço nº 09, de 
31 de março

Prorroga integralmente a vigência 
da ordem de serviço nº 06/2020 
por 15 dias, a contar de 02 de 
abril.

 Até 17 de 
abril

16.04.2020 Decretos nº 
20.820, de 16 de 
março e nº 
20.856, de 06 de 
abril
Ordem de 
serviço nº 10, de 
16 de abril

Prorroga integralmente a vigência 
da ordem de serviço nº 06/2020 
até 30 de abril.

Até 30 de 
abril

04.05.2020 Decretos nº 
20.820, de 16 de 
março, nº 
20.856, de 06 de 

Prorroga integralmente a vigência 
da ordem de serviço nº 06/2020 
até 31 de maio.
 

Até 31 de 
maio
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abril e 20.925, de
30 de abril.
 
Ordem de 
serviço nº 11, de 
04 de maio

Define que servidores(as) que 
estiverem em teletrabalho possam
ser convocados para atuação 
presencial a qualquer tempo, 
conforme necessidade dos 
serviços.
 
Regula a suspensão da 
concessão de licenças que 
implicarem em substituição de 
servidores(as).
 
Regula a suspensão de licenças-
prêmio compensadas até 31 de 
dezembro de 2020.
 
Regula a redução dos serviços 
extraordinários em 50% e de 
ampliação de escalas de trabalho.
 
Possibilita o gozo do banco de 
horas até 12 meses do vento 
gerador. 
 
Veda a nomeação de 
servidores(as), contratação de 
empregados(as) públicos(as), 
contratações temporárias e 
celebração de termos de estágio.
 

22.05.2020 Setor de comunicação da FAS 
enviou pelo webmail informações 
sobre a nota informativa 9 COE/ 
SES- RS, e fluxo acerca de 
estratégias de testagem  para 
Covid-19, aos trabalhadores da 
política de assistência social 
(CRAS, CREAS, POP Rua, 
Abrigos, Casas Lares e, Casa de 
Passagem); sistema de garantia 
de direitos (conselho Tutelar); 
sistema sócio educativo (CASE) 
de Caxias do Sul. Foi ressaltado 
que, a FAS, Conselho Tutelar e 
Centro de Atendimento Sócio-
Educativo (Case) precisam 
encaminhar semanalmente a 
Vigilância Epidemiológica do 
município, relação de servidores 
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que estiveram afastados por 
síndrome gripais, através do e-
mail 
vigiepidemio@caxias.rs.g  ov.br  

01.06.2020 Vacinação dos servidores(as) com
vacina contra gripe H1N1 na sede
FAS

A partir de 
01 de junho

01.06.2020 Decretos nº 
20.820, de 16 de 
março, nº 
20.856, de 06 de 
abril e 20.925, de
30 de abril.
 
Ordem de 
serviço nº 14, de 
01 de junho
 
 

Prorroga integralmente a vigência 
da ordem de serviço nº 11/2020 
até 15 de junho.
 
Revoga integralmente a ordem de
serviço nº 06/2020.
 
Define que a FAS, enquanto 
prestadora de serviços essenciais,
e integrante do Gabinete de Crise 
da Prefeitura de Caxias do Sul, 
deverá retomar os seus 
atendimentos com 100% das 
equipes de trabalho, condicionado
à finalização da compra e entrega 
de equipamentos de proteção 
individual aos servidores(as).
 
Possibilita a ampliação do horário 
de atendimento até as 19h em 
caso de necessidade.

A partir de 
01 de junho.

02.06.2020 Decretos nº 
20.820, de 16 de 
março, nº 
20.856, de 06 de 
abril e 20.925, de
30 de abril.
 
Ordem de 
serviço nº 15, de 
02 de junho
 
 

Retifica e dá nova redação ao 
item 3.3 ordem de serviço nº 
14/2020.
 
Todos os setores e serviços 
poderão adequar suas escalas de
trabalho ou continuar com suas 
escalas vigentes, para o 
cumprimento da carga horária 
semanal, visando a qualificação 
do atendimento e preservação 
dos servidores e da população 
atendida.
 
Revoga integralmente a ordem de
serviço nº 06/2020.
 
Define que a FAS, enquanto 
prestadora de serviços essenciais,

A partir de 
02 de junho.
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e integrante do Gabinete de Crise 
da Prefeitura de Caxias do Sul, 
deverá retomar os seus 
atendimentos com 100% das 
equipes de trabalho, condicionado
à finalização da compra e entrega 
de equipamentos de proteção 
individual aos servidores(as).
 
Possibilita a ampliação do horário 
de atendimento até as 19h em 
caso de necessidade do serviço.

03.06.2020 Decreto nº 
20.820, de 16 de 
março

Ordem de 
serviço nº 17, de 
03 de junho

Portaria nº 6.923,
de 03 de junho 
de 2020.

 

Instalou a Comissão de 
Elaboração do Plano de 
Contingência do Sistema Único de
Assistência Social (Suas) de 
Caxias do Sul, a ser realizado em 
duas etapas, sendo que a etapa 
um consiste na coleta, produção e
sistematização de orientações e 
procedimentos dirigidos, 
especificamente, aos serviços de 
execução direta da FAS. A etapa 
dois  será dirigida às 
organizações da sociedade civil 
parceiras da FAS, consolidando 
em em um único documento, as 
diversas orientações já emitidas 
pela FAS.

 

A partir de 
03 de junho.

08.06.2020 Setor de comunicação da FAS 
enviou pelo webmail material 
orientativo sobre a utilização de 
EPI recebido Serviço 
Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do 
Trabalho (Sesmt) 
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15.06.2020 Ampliação da testagem para 
diagnosticar a Covid-19 para os 
trabalhadores(as) da assistência 
social que apresentarem sintomas
gripais pela SMS. Os(as) 
servidores da FAS devem 
procurar as UBSs de referência 
ou a unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Central.

A partir de 
15 de junho

16.06.2020 Decretos nº 
20.820, de 16 de 
março, nº 
20.856, de 06 de 
abril e 20.925, de
30 de abril.
Ordem de 
serviço nº 18, de 
16 de junho
 

Prorroga integralmente a vigência 
da ordem de serviço nº 11/2020 
até 30 de junho.
 
Mantém vigentes integralmente os
dispositivos das ordens de serviço
nº 11, 14 e 15/2020.

A partir de 
16 de junho

01.07.2020 Decretos nº 
20.820, de 16 de 
março, nº 
20.856, de 06 de 
abril e 20.925, de
30 de abril.
Ordem de 
serviço nº 19, de 
01 de julho.

Prorroga integralmente a vigência 
da ordem de serviço nº 11/2020 
até 15 de julho.
 
Mantém vigentes integralmente os
dispositivos das ordens de serviço
nº 11, 14 e 15/2020.

A partir de 
01 de julho 

15.07.2020 Decretos nº 
20.820, de 16 de 
março, nº 
20.856, de 06 de 
abril e 20.925, de
30 de abril.
Ordem de 
serviço nº 20, de 
15 de julho.

Prorroga integralmente a vigência 
da ordem de serviço nº 11/2020 
até 31 de julho.
 
Mantém vigentes integralmente os
dispositivos das ordens de serviço
nº 11, 14 e 15/2020.

A partir de 
15 de julho 

  Fonte: elaborado pelas autoras. Informações atualizadas até Ordem de Serviço nº 20/2020, de 14 de 
julho de 2020. 
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b) Providências em articulação intersetorial com as outras políticas públicas e com

a sociedade civil e com  redes sociais de apoio

Data Descrição da ação Parceria

19.03.2020 Recebimento de doação de 
cestas básicas, roupas e 
fardos de higiênico

3ª Grupamento de Artilharia Anti 
Aérea (3º Gaee) e pela empresa 
Patypel.

13.03.2020 Montagem de abrigo 
provisório para população em 
situação de rua no pavilhão 2 
do parque de eventos da 
Festa da Uva

Secretarias da Habitação e da 
Segurança Pública e Proteção 
Social, Defesa Civil,3ª 
Grupamento de Artilharia Anti 
Aérea (3º Gaee), empresa Festa 
da Uva S/A.

23.03.2020 Doação de alimentação para o
serviço de acolhimento 
provisório para população em 
situação de rua montado nos 
pavilhões da Festa da Uva

Le Fuê Gastronomia

23.03.2020 Disponibilização de abrigo 
provisório, atendimento 
socioassistencial, roupas, 
alimentação, atenção em 
saúde, etc para pessoas em 
situação de rua em razão da 
pandemia Covid-19. 
Capacidade 100 usuários(as).

FAS/Centro Pop Rua, Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS);  
Secretaria Municipal de 
Segurança Pública e Proteção 
Social (Smspps)/Guarda 
Municipal; Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente (Semma); 
Secretaria Municipal da 
Agricultura Pecuária e 
Abastecimento (Smapa)/Diretoria
de Segurança Alimentar e 
Nutricional; Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (Smel); 
Secretaria Municipal da 
Habitação (SMH); Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços 
Públicos (Smosp); Companhia 
de Desenvolvimento de Caxias 
do Sul (Codeca);  empresa Festa
da Uva S/A. Defesa Civil, 3ª 
Grupamento de Artilharia Anti 
Aérea (3º Gaee), Guarda 
Municipal.

26.03.2020 Produção e fornecimento de 
refeições no formato de 
marmitas para 100 usuários 
abrigados no serviço de 
acolhimento provisório para 

Secretaria Municipal da 
Agricultura Pecuária e 
Abastecimento (Smapa)/Diretoria
de Segurança Alimentar e 
Nutricional/Restaurantes Popular
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população em situação de rua 
no pavilhão 2 do parque de 
eventos da Festa da Uva. 
Fornecimento diário, inclusive 
nos finais de semana.
Produção e fornecimento de 
refeições em formato de 
marmitas para famílias em 
situação de vulnerabilidade 
em bairros.
Fornecimento de marmitas 
nas cozinhas comunitárias do 
Mariani e do Canyon
Foi mantido o fornecimento 
diário de 750 refeições que 
eram disponibilizadas no 
Restaurante Popular, mas no 
formato de marmitas. Nas 
cozinhas, são 120 refeições 
diárias no Mariani e 230 no 
Canyon.

e Cozinhas Comunitárias.

26.03.2020 Recebimento de kits de 
higiene pessoal para 
distribuição aos moradores de 
rua, abrigados pela Prefeitura 
de Caxias nos Pavilhões da 
Festa da Uva. O repasse 
abrangeu 20 pares de 
chinelos (masculino e 
feminino), 20 tubos de 
desodorantes (masculino e 
feminino), 40 escovas de 
dentes e 10 tubos de pastas 
de dentes.

Consulado do Inter em Caxias

03.04.2020 Disponibilização de 4.029 
cestas básicas para famílias 
de crianças e adolescentes da
rede municipal de ensino. As 
escolas de educação infantil e 
fundamental que tenham 
menos de 10 alunos que se 
enquadram nessa situação 
estão buscando os 
mantimentos diretamente na 
Smed. Já para escolas com 
mais de 10 famílias 
contempladas, a Fundação de
Assistência Social (FAS) 

Secretaria Municipal da 
Educação (Smed)
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realizará a entrega nas 
instituições. A partir daí, a 
entrega para as famílias fica a 
cargo da escola. As famílias 
receberão uma segunda cesta
básica a partir do dia 15/04. 
As cestas foram adquiridas 
pela FAS.

03.04.2020 Disponibilização diária de 50 
viandas preparadas pelo 
Restaurante Popular para 
famílias atendidas pelo 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
(Scfv) Irmão Sol. A iniciativa 
vai auxiliar as famílias 
residentes no Campos da 
Serra que eram atendidas 
pelo serviço, e que ficaram 
prejudicadas em razão da 
suspensão das atividades por 
determinação da FAS.  As 
marmitas são entregues pela 
própria equipe do Scfv Irmãos 
Sol, de segunda a sexta-feira, 
diretamente na residência das 
famílias.

Secretaria Municipal da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Smapa) e 
equipe do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (Scfv) Irmão Sol.

11.04.2020 Recebimento de 5 toneladas 
de alimentos

Rede de farmácias São João

15.04.2020 Recebimento de R$ 40.000,00
convertidas em 702 cestas e 
1.000 kg de feijão, totalizando 
cerca de 8,5 toneladas de 
alimentos.

Rede de Banco de Alimentos do 
Rio Grande do Sul.

16.04.2020 Recebimento de doação de 
cestas básicas e outros 
mantimentos. A artesã 
arrecadou os gêneros 
alimentícios a partir da 
confecção de máscaras, 
trocando-as pelos alimentos. 
Adalene é especializada em 
trabalhos de arte têxtil e 
patchwork.

 Artesão Adalene Ritter

16.04.2020 Recebimento de 230 quilos de
gêneros alimentícios.

 Os alimentos foram recebidos a 
partir de uma “live solidária”, 
realizada no dia 10 de abril, 
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pelos músicos Robison Boeira e 
Jonny Boeira. As pessoas 
dispostas a fazer doações de 
alimentos se cadastraram por 
meio de um formulário virtual, 
com o apoio do líder comunitário 
Osvaldino da Silva,

17.04.2020 Recebimento de doação de 
1.200 cestas básicas

Unicred - instituição financeira 
cooperativa de Caxias do Sul.

06.05.2020 Recebimento de doação de 32
cestas básicas

Juventude Antifascista

08.05.2020 Sanção da lei nº 8.509 que 
isenta do pagamento das 
faturas de água e esgoto aos 
usuários beneficiados pela 
tarifa social, em razão das 
dificuldades ocasionadas pela 
Covid-19. A isenção valerá por
120 dias, podendo, mediante 
justificativa, enquanto perdurar
a pandemia, ser prorrogada 
por meio de decreto da 
Prefeitura. Ficam isentos do 
pagamento das faturas 
referentes aos serviços de 
fornecimento de água e de 
coleta, afastamento e 
tratamento de esgoto, 
emitidas pelo Samae, com 
vencimento a contar da 
publicação da lei, os usuários 
regularmente inscritos no 
Cadastro Único dos 
Programas Sociais da 
Fundação de Assistência 
Social (FAS), os beneficiários 
da tarifa social.

Prefeitura de Caxias do Sul, 
Serviço Municipal de Água e 
Esgoto (Samae), Câmara de 
Vereadores de Caxias do Sul

08.05.2020 Recebimento de doações de 
1.220 obras literárias de 
diversos gêneros, como 
filosofia, autoajuda, história, 
de escritores caxienses, 
brasileiros e estrangeiros, a 
serem distribuídas 
conjuntamente aos auxílios 
alimentação.

Secretaria Municipal de Cultura 
(SMC) e  vereador Felipe 
Gremelmaier.

09.05.2020 Recebimento de doação de 56 Coordenadoria da Juventude da 
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cestas básicas acompanhadas
de kits de máscaras 
descartáveis para três bairros 
do município: Vila Ipê, 
Loteamento das Castanheiras 
e Cinquentenário I.

Secretaria de Segurança Pública
e Proteção Social (Smspps) e 
jovens empresários de Caxias do
Sul

11.05.2020 Recebimento de doação de 
500 quilos de gêneros 
alimentícios arrecadados pela 
Ação solidária “Academias 
Unidas”.

Ação solidária “Academias 
Unidas” - 60 Academias 
participantes52

11.05.2020 Recebimento de doação de 
6.000 máscaras.

Empresa Petenatti

11.05.2020 Recebimento de doação de 
320 cestas básicas

Sindicato dos Auditores da 
Receita Federal de Caxias do 
Sul.

11.05.2020 Recebimento de doação de 
utensílios de cozinha 
destinada ao abrigo provisório 
para pessoas em situação de 
rua.

Coordenadoria da Mulher, por 
meio do Centro de Referência da
Mulher e Grupo Brinox  

13.05.2020 Recebimento de doação de 
150 livros a serem distribuídos
conjuntamente aos auxílios 
alimentação.

Vitória Bordin - candidata ao 
concurso de soberanas da Festa
da Uva 2021.

13.05.2020 Recebimento de doação de 
250 livros a serem distribuídos
conjuntamente aos auxílios 
alimentação.

Faculdade Unicesumar

13.05.2020 Recebimento de doação de 
500 livros a serem distribuídos
conjuntamente aos auxílios 
alimentação.

Editora Culturama 

15.05.2020 Adequação do espaço físico Secretaria Municipal de 

52 Academias participantes: Bio Center Academia, Villagio Fitness, Raiar, Performa, Pranadar, Fit
Club Gold, Akademia, Base A, Studio Personal - Marina Parenti, Academias Bem Viver, Personal Fit,
Bohrer Sports,  Fight  Center,  Academias participantes:  Academia Vidativa,  Vida Sports,  Academia
Corpus Move, Studio Corpus, Center Life Academia, Schubert Fitness, Motivida, Ative Academia, O2
Academia, Fast Training Academia, Academia Energia, Studio de Treinamento Funcional, Viver Bem,
Vinhedos  Fitness,  SixGym,  Premium,  Hideale,  Power  Premium  Evolution,  Academia  Motivação,
Academia Life, Vitta & Salute Academia, Centro de Treinamento Julião Tora, RedRocks Academia,
Cia do Corpo, Tchê CrossFit, Rasia Pro Trainer, Dual academia, Body Academia, Woman Fitness,
Academia Khromus, Academia Titan, Espaço Integrado / Academia Evolution (Ezequiel), Ge Training
Club, Repúblyca Fitness, Academia Life Company, King’s Gym Academia, Sportscenter Academia,
Happy Sports Kids Club, Escola de Judô Kuse Dojô, Moviment, Hulk'sGym Ginásio de Musculação,
Power Fitness Academia, Ônix Estúdio Personal, Move Academia de Musculação, Academia Enerjia,
R3 Fitness, Academia Bora Bora, Denique.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
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do Serviço de Acolhimento 
Institucional (SAI) Sol 
Nascente, principalmente, no 
intuito de qualificar o 
distanciamento social, bem 
como as políticas de 
prevenção de contágio, 
disseminação e transmissão 
da Covid-19 entre as crianças 
e adolescentes, e entre os(as)
trabalhadores(as) do serviço.

Habitação(SMH) (cedência de 
caminhão para mudança), 
Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos (Smosp) (reforma do 
telhado), voluntários(as) da Casa
São Francisco auxiliaram na 
mudança e na jardinagem da 
casa, educador social do Sol 
Nascente que auxiliou na 
jardinagem.

16.05.2020 A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS), dispõe de uma 
equipe de saúde mental 
multidisciplinar que atua no 
Serviço de Acolhimento 
Provisório (SAP), com ações 
de atenção a saúde  diárias e 
continuadas que consistem 
em assistência clínica, de 
enfermagem, psiquiátrica e o 
Serviço Municipal de 
Infectologia. Foram realizadas 
ações pontuais evitando 
aglomerações.

A Secretaria Municipal da Saúde
(SMS), ONG Médicos de Rua 
(três médicos e 12 acadêmicos 
de medicina, duas psicólogas e 
dois acadêmicos de psicologia, 
além de duas farmacêuticas)

20.05.2020 Recebimento de doação de 
130 toneladas de alimentos, 
equivalentes a 12.000 cestas 
básica e ao valor de R$ 
500.000,00. As doações foram
entregues por meio de 12 
caminhões de alimentos, 
sendo que cada empresa 
doou um caminhão de 
alimentos

11 empresas e entidades 
empresariais, coordenadas pela  
Câmara de Indústria, Comércio e
Serviços de Caxias do Sul (CIC 
Caxias)53  

27.05.2020 Mudança de espaço físico do 
Serviço de Acolhimento 
Provisório (SAP) para pessoas
em situação de rua, que 
estava funcionando,  desde 13
de março, no pavilhão 2 do 
Parque de Eventos da Festa 

FAS/Centro POP Rua, 
Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS), Segurança Pública e 
Proteção Social 
(Smspps)/Guarda Municipal, 
Secretaria Municipal da 
Agricultura Pecuária e 

53 Empresas  participantes:  Associação  das  Empresas  de  Pequeno  Porte  do  RS  (Microempa),
Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios (Sindigêneros),  Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas,  Mecânicas  e  de  Material  Elétrico  (Simecs),  Sindicato  do  Comércio  Varejista  de
Derivados de Petróleo (Sindipetro), Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon Serra
Gaúcha), Supermercados Andreazza, Randon, Marcopolo, Sorvelândia, Orquídea Alimentos e Difatto
Contabilidade + Gestão e RH/Dallemolle Estruturas Metálicas.
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da Uvas, e que passou a 
funcionar em prédio público 
doado pela Prefeitura de 
Caxias do Sul à FAS. Neste 
espaço físico funcionava o 
Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps) Reviver, 
serviço de saúde mental da 
Secretaria Municipal de Saúde
(SMS).
O SAP para pessoas em 
situação de rua passou a 
funcionar na Avenida Circular 
Pedro Mocelin, nº 4.683, 
bairro Cinquentenário. No 
total, 32 pessoas foram 
transferidas para o novo 
espaço.
O espaço atual é mais 
adequado e acolhedor, e já 
recebeu reformas como 
pintura e troca de telhado, 
sendo que outras melhorias 
seguirão sendo 
implementadas pela FAS, 
principalmente, no sentido de 
garantir o distanciamento 
social e a propagação da 
Covid-19.
O novo SAP conta com 
aproximadamente 1.200m², 
salas multiuso, dormitórios, 
cozinha, refeitório, área de 
convivência e amplo pátio 
externo.

Abastecimento (Smapa)/Diretoria
de Segurança Alimentar e 
Nutricional, empresa Festa da 
Uva S/A. Defesa Civil, 3ª 
Grupamento de Artilharia Anti 
Aérea (3º Gaee), Guarda 
Municipal,

28.05.2020 Recebimento de doação de 
cestas básicas, equivalentes 
ao valor de R$ 500,00 
arrecadados pela venda de 
colcha de retalhos 
confeccionada pelos(as) 
participantes do grupo.

Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer (Smel)/Grupo de 
Câmbio/Bairro Cruzeiro

01.06.2020 Disponibilização de 4.029 
cestas básicas para famílias 
de crianças e adolescentes da
rede municipal de ensino. As 
escolas de educação infantil e 
fundamental que tenham 

Secretaria Municipal da 
Educação (Smed)
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menos de 10 alunos que se 
enquadram nessa situação 
estão buscando os 
mantimentos diretamente na 
Smed. Já para escolas com 
mais de 10 famílias 
contempladas, a Fundação de
Assistência Social (FAS) 
realizará a entrega nas 
instituições. A partir daí, a 
entrega para as famílias fica a 
cargo da escola. As famílias 
receberão uma segunda cesta
básica a partir do dia 15/04. 
As cestas foram adquiridas 
pela FAS.

01.06.2020 Disponibilização de 1.619  
cestas básicas para União das
Associações de Bairros (UAB)
para distribuição em 
demandas emergenciais que 
chegam nas associações. 

União das Associações de 
Bairros (UAB)

02.06.2020 Recebimento de doação de 
1000 litros de suco de uva a 
serem distribuídos 
conjuntamente aos auxílios 
alimentação.

Secretaria Municipal da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Smapa)/ 
Diretoria de Segurança Alimentar
e Nutricional/ Banco de 
Alimentos. Vinícola Santini.

04.06.2020 Recebimento de doação 884 
livros  a serem distribuídos 
conjuntamente aos auxílios 
alimentação.

Secretaria de Recursos 
Humanos e Logística 
(SMRHL)/Programa Bem 
Viver/Secretaria Municipal de 
Cultura (SMC) 

05.06.2020 Distribuição de 141 cestas 
básicas aos profissionais que 
trabalham com atividades 
culturais. A partir desta 
primeira etapa, a distribuição 
será realizada de forma 
permanente enquanto durar a 
pandemia de coronavírus, 
como uma das ações 
integrantes do Programa 
Permanente Alimentando a 
Leitura, que visa a arrecadação e 
doação de livros para os 
cadastrados.

Secretaria Municipal de Cultura 
(SMC) 
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14.06.2020 Recebimento de doação de 
144 cestas básicas

ONG Moradia e Cidadania dos 
funcionários da Caixa 
Econômica Federal.

12.06.2020 Recebimento de doação de 
425 cestas básicas

Rede Banco de Alimentos do Rio
Grande do Sul/Banco de 
Alimento de Caxias do Sul 

17.06.2020 Realização de oficina de 
máscaras com os usuários 
que estão acolhidos no 
serviço de acolhimento 
provisório para população em 
situação de rua. A oficina foi 
ministrada pelas equipes das 
Coordenadorias da Juventude 
e da Promoção da Igualdade 
Étnico-Racial. Esta é a 
primeira atividade prevista no 
planejamento de atividades do
Centro de Cidadania e 
Juventude que ficará instalado
no abrigo até agosto de 2020. 
Esta atividade tem como 
objetivo principal a proteção 
dos usuários e a prevenção do
contágio pela Covid-19.

Secretaria de Justiça, Cidadania 
e Direitos Humanos, de 
Segurança Pública e Proteção 
Social (Smspps)/Coordenadoria 
da Juventude/Coordenadoria da 
Promoção da Igualdade Étnico-
Racial

18.06.2020 Recebimento de 3.000 Kg de 
doações de alimentos e 
produtos de higiene

Paróquia de Nova Roma do Sul

19.06.2020 Conjugação de esforços entre 
a FAS e organização da 
sociedade civil, para 
estabelecimento de 
conjugação de esforços na 
administração do Serviço de 
Acolhimento Temporário 
(SAP) para pessoas em 
situação de rua.  A parceria 
estabelecida é temporária em 
função da incidência da 
pandemia Covid-19, com 
vigência de 03 meses, e 
viabilizará a contratação de 
equipe de recursos humanos, 
aquisição de alimentação, 
outros materiais de consumo e

Associação Mão Amiga – Termo 
Aditivo nº 02 ao termo de 
colaboração 030/2019.
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serviços de terceiros 
necessários para o 
funcionamento do serviço.

25.06.2020 Recebimento de 2.500 peças 
de roupas para distribuição 
para os(as) usuários(as) dos 
serviços da FAS.

Sdete/Banco do Vestuário. 
Fundação Caxias. 

25.06.2020 Programa Alimentando a 
Leitura, que consiste na 
entrega de livros 
conjuntamente com cestas 
básicas será permanente. A 
ação iniciou no mês de abril e 
já distribuiu em torno de 4.000
livros.

Secretaria Municipal de Cultura 
(SMC) 

26.06.2020 Recebimento de doação 2.500
peças de roupas arrecadadas 
por meio da campanha “Doe 
Tecidos”. As roupas serão 
distribuídas à pessoas 
atendidas nos serviços da 
FAS, como por exemplo no 
Serviço de Acolhimento 
Provisório (SAP) para pessoas
em situação de rua e Centro 
Pop Rua.  

Sdete e Associação Mão Amiga.

14.07.2020 Distribuição de 154 cestas 
básicas aos profissionais que 
trabalham com atividades 
culturais. A partir desta 
primeira etapa, a distribuição 
será realizada de forma 
permanente enquanto durar a 
pandemia de coronavírus, 
como uma das ações 
integrantes do Programa 
Permanente Alimentando a 
Leitura, que visa a 
arrecadação e doação de 
livros para os cadastrados.

Secretaria Municipal de Cultura 
(SMC) 

16.07.2020 Recebimento de doação de 
595 litros de álcool gel 70% do
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio 

Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul – Campus Caxias
do Sul, por meio do Projeto 
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Grande do Sul – Campus 
Caxias do Sul, por meio do 
Projeto Previne IF. As 
doações recebidas serão 
encaminhadas para os 
serviços da Fundação, às 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social e 
também para as reciclagens 
da Cadeia Produtiva de 
Recicladores. 
O  Previne IF: Ações de 
Combate à COVID-19, 
coordenado pelo professor 
Paulo Roberto Janissek, é um 
projeto de extensão do IFRS 
Campus Caxias do Sul que 
tem como objetivo a produção 
de itens preventivos e a 
construção de materiais 
educativos de conscientização
sobre como se proteger contra
o corona vírus. Os frascos 
utilizados para o 
armazenamento do produto 
foram doados pela empresa 
Saviplast.

Previne IF. e empresa empresa 
Saviplast.

Fonte: elaborado pelas autoras. Fonte: Página oficial da Prefeitura de Caxias do Sul. Disponível: 

https://caxias.rs.gov.br/noticias . Atualizado até 16.07.2020

ANEXO II - PESQUISA COM OS(AS) SERVIDORES (AS) DA FAS

Este  anexo  apresenta  os  resultados  da  sondagem  realizada  com  os(as)

servidores(as) da FAS, a partir  das reuniões na plataforma Zoom Meetings e do

preenchimento dos instrumentos. Os dados serviram como subsídios fundamentais

para que o presente plano esteja adequado à realidade do cotidiano do atendimento

no Suas.

O problema de pesquisa pode ser assim enunciado:  “Sendo a assistência

social  uma política constituída de serviços essenciais,  como dar continuidade às
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ações  precípuas  do  Suas  e  como  organizar  o  trabalho  durante  a  contingência

garantindo a segurança de trabalhadores(as) e usuários(as)?”

Seu  objetivo  foi  ouvir  os(as)  servidores(as)  da  FAS em relação  aos  três

objetivos específicos do Plano de Contingências: Percepção do risco, funcionamento

dos  serviços  e  segurança  dos(as)  trabalhadores(as),  continuidade  da  oferta  de

trabalho  social  com  famílias  (TSF),  e  pessoas  que  já  vinham  sendo

atendidas/acompanhadas  e  respostas  emergenciais  da  assistência  social  no

decorrer  da  contingência  (pandemia  Covid-19).  As  reuniões  foram  abertas  a

todos(as) os(as) servidores(as) da FAS que desejaram participar.

Na  dimensão  relacionada  à  percepção  do  risco  e  segurança  dos(as)

trabalhadores(as)  e  da  população  atendida  foram  coletadas  informações  e

sugestões sobre EPI, reorganização dos espaços, equipes e escalas de trabalho, de

modo a evitar aglomeração dos(as) trabalhadores(as) e reorganização das ofertas

de atenção de modo a evitar  aglomeração dos(as)  usuários(as).  Também foram

mapeadas fragilidades, possibilidades, equipamentos e adequações necessárias.  

A segunda dimensão, relacionada ao segundo objetivo específico, tem a ver

com  a  continuidade  dos  serviços  precípuos  das  unidades  do  Suas  durante  a

pandemia. Um Cras, por exemplo, tem como funções principais a oferta do Paif e a

gestão da rede socioassistencial de proteção social básica de seu território. Já um

Creas, oferta o acompanhamento especializado para famílias em situação de risco

pessoal e social por violação de direitos (Paefi), as Medidas Socioeducativas (MSE)

e é a referência da rede de média complexidade.  A alta  complexidade, por  fim,

oferta  os serviços de acolhimento,  ou seja,  a  garantia  de espaços seguros para

pessoas em medida de proteção ou com vínculos familiares rompidos. Essas são

atividades que não podem parar,  pois são as principais ofertas do Suas.  Então,

como manter essas ações de forma segura? Nessa dimensão, coletamos sugestões

de  estratégias  de  reorganização  das  ofertas,  de  modo  presencial  ou

teleatendimento, de ações como reuniões de equipe, acompanhamento familiar em

Paif  e  Paefi,  acolhimento,  articulação  de  rede,  dentre  outras  que  compõem  o

trabalho essencial do Suas. Buscamos realizar o mapeamento de necessidades de

aquisição de equipamentos eletrônicos, uso de plataformas de atendimento digital e

oferta de redes sociais institucionais por parte dos serviços. Também propusemos o

mapeamento  do  acesso  a  equipamentos  eletrônicos  e  redes  sociais  por  parte
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dos(as)  usuários(as)  do  Suas,  possibilitando  estratégias  de  acompanhamento

remoto.

A  terceira  dimensão  tem  a  ver  com  a  contingência  em  si:  a  pandemia

representa um evento que pode ser classificado como uma emergência. Embora

possa  ser  mitigado,  não  pode  ser  simplesmente  suprimido,  sendo  fundamental

reduzir seus danos. Em decorrência dessa contingência, muitas pessoas que nunca

necessitaram da assistência social (ou que há muito tempo não o faziam) estão em

situação de vulnerabilidade social  temporária.  Aqui o desafio é ofertar atenção a

essas pessoas e famílias,  contribuindo na segurança de sobrevivência.  Para tal,

coletamos informações sobre como essa demanda tem se apresentado, modos de

operacionalizar essas ofertas, parcerias com as quais os serviços podem contar em

seus  territórios  (rede  referenciada,  equipamentos  comunitários)  e  em  nível

intersetorial  (defesa  civil,  segurança  alimentar).  Aqui  coletamos sugestões  sobre

como  trabalhar  com  essa  demanda  “extra”,  dando  resposta  à  vulnerabilidade

temporária com qualidade e sem comprometer o trabalho precípuo do Suas com as

famílias prioritárias da política de assistência social.

RESULTADOS:

1. PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES NAS REUNIÕES VIRTUAIS (PLATAFORMA ZOOM):

Data Horário Serviço Número de 
trabalhadores(as)54

Número de
 participantes

Participação 
chefia

Entrega 
Instrumento

 05.06 9h30min
às 10h10min

Creas
Norte

17 17 Sim 12.06

10h40min
às 11h20min

Cras
Sudeste

09 08 Sim 12.06

13h20min
às 14h

Centro
POP RUA

24 08 Sim 16.06

14h30min
às 15h10min

Cras
Norte

12 05 Sim 17.06

15h40min
às 16h20min

Cras
Sul

10 07 Sim 17.06

 08.06 13h20min
às 14h

Creas
Sul

12 09 Sim 12.06

14h30min
às 15h10min

Cras
Leste

12 04 Sim 09.06

15h40min
às 16h20

Cadastro
Único

18 03 Não *

54 Dados do Recursos Humanos da FAS / Maio de 2020.
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09.06 13h20min
às 14h

Cras
Oeste

11 08 Sim 12.06

14h30min
às 15h10min

SAI Sol 
Nascente

22 01 Sim 16.06

16h10min
às 17h

Cras
Centro

15 03 Sim *

10.06 Das 14h às
14h40min

SAI
Estrela Guia

30 02 Sim 12.06

19.06
Das 10h às
10h40min

Sede da FAS
(opção
manhã)

24/31 12 ** ***

Das 14h às
14h40min

Sede da FAS
(opção tarde)

24/31 04**** ** ***

Total servidores sede 76 16 ** ***

Total trabalhadores da FAS 266 91

* Não entregaram o instrumento até a data da sistematização. 
** Não se aplica: algumas chefias participaram e outras não.
***Não se aplica (não foi elaborado instrumento, tendo em vista a diversidade de setores e funções).
**** As membras da comissão foram contabilizadas na sede da FAS, em apenas uma das reuniões 
(manhã).

ANÁLISE DE CONTEÚDO

CATEGORIA 1. PERCEPÇÃO DO RISCO, FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO E EPI
Percepção do risco
Risco de 
contaminação 
Covid-19

Espaços  de  convívio  reduzido,  de  modo  que  a  equipe  fica
“aglomerada”
Medida  de  distanciamento  seguro  de  1  metro  entre  os(as)
servidores(as) não é possível
Ausência ou limitação de ventilação adequada e circulação de ar
Necessidade  de  fechar  janelas  em  dias  de  chuva,  dificultando  a
circulação de ar
Não se sente seguro de voltar 100%
Aumento de usuários(as) circulando gera sensação de maior risco de
contaminação
Servidores(as) carga horária de 40 horas ficam mais tempo exposto
Acredita que ninguém se sente seguro, momento de muita incerteza,
acompanham as notícias, tentam entender
Dificuldade de manter distanciamento de um colega para o(a) outro(a),
Possibilidades  de  contaminação  em  maçanetas,  torneiras,  ponto
biométrico, são pequenas coisas que podem fazer muita diferença. 
Se não tivesse o uso dos celulares particulares seria pior,  pois tem
muita troca de telefone, os(as) colegas usam, passa de um para outro,
No momento teve redução das colegas higienizadoras, mas deveria ter
aumentado essas colegas ao invés de diminuir.
Receios com o elevador, as garrafas de café e bebedouros
Entrega  de  cestas  básicas  na  sede  da  FAS  coloca  mais  pessoas
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circulando no local.

Risco ocupacional 
relacionado ao 
público atendido

Risco  percebido  relacionado  aos  usuários(as)  com  histórico  de
violência ficarem com o número pessoal do(a) servidor(a) (nos casos
em que realiza acompanhamento telefônico durante o teletrabalho, a
partir do celular pessoal)

Risco psicológico 
em relação ao 
trabalho

“Sentimento de solidão, de não ver a equipe, ficou tudo muito distante
sem as reuniões de equipe presencial”
“Estamos trabalhando só com o que produzimos de demanda. Era um
território com muita violência e, nesse período, não conseguimos olhar
para  essa  demanda,  sentimento  de  que  talvez  não  estamos
conseguindo fazer a leitura real da demanda de quem mais precisa de
nós”.
Indefinição de orientações, gerando insegurança:  “De um dia para o
outro fecha o Cras e, depois, reabre tendo que dar conta primeiro de
todo o anúncio de cestas básicas que foi feito” ou “primeiro agendamos
mais espaçado, para atender as pessoas”,  depois “foi solicitado que
não se falasse com as pessoas”.  
Preocupação com os prazos,  até levam para casa em teletrabalho,
mas não rende da mesma forma, sabe que tem uma pilha de coisas e
que há prazos para que as coisas aconteçam, medo de não dar conta.

Com a escala do 50% é mais tranquilo, mas com os 100% em ilhas
dificulta  um  pouco.  Nem  todos  os  colegas  têm  usado  máscara,
algumas salas com muitas pessoas no mesmo espaço.

Máscara, álcool gel, totem de álcool gel em cada andar, borrifador com
álcool líquido 70 graus, conscientizar-se da distância mínima.

Escala 50%, tentando se revezar nas funções.

Dois dias e meio para cada um da equipe, segunda a quarta de manhã
e quarta à tarde até sexta .

Preocupação: muito trabalho se acumulando.

Funcionamento do 
serviço
Servidores(as) em 
afastamento (em 
função de Covid-
19 ou de terem 
apresentado 
sintomas)

Nenhum, em nenhum dos locais.

Servidores(as) em 
afastamento em 
função de serem 
grupos de risco

Atestado médico.

Servidores(as) 
100% em 
teletrabalho por 
motivo serem 

Gestante.
Idoso(a).
Outros grupos de risco não ficaram em teletrabalho, mas em atestado
ou trabalhando presencialmente.
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grupo de risco:
Operacionalização 
das escalas de 
teletrabalho 50%

Nem todos estão fazendo 50%.
Equipe técnica fazendo 100%.
Coordenação fazendo 100%.
Decidem semana a semana quem virá.
Uma semana presencial e uma em teletrabalho.
Um grupo de segunda à quarta e outro de quarta à sexta.
Algumas pessoas podem fazer seu trabalho em casa, outros não era
possível.

Atividades
desenvolvidas  em
teletrabalho

Evolução  de prontuários  das famílias  acompanhadas  e  usuários(as)
(em casa).
Elaboração  de  relatórios,  ofícios  e  informações  psicossociais
referentes a famílias e pessoas acompanhadas (Cras, Creas e Centro
POP Rua).
Ligações telefônicas quinzenais para famílias em acompanhamento e
monitoramento.
Busca  ativa  telefônica  de  famílias  em  descumprimento  de
condicionalidades PBF.
Registros no Recria.
Preenchimento do RMA.
Contatos telefônicos com famílias do Scfv.
Acompanhamento  telefônico  dos(as)  usuários(as)  atendidos(as)  em
Paif  que  estavam  com  vulnerabilidade  social  (somente  dimensão
material), pois estes acessaram os R$ 1.200,00 do auxílio emergencial
do governo federal.
Atendimento presencial só se a pessoa solicita.
Atendimento por vídeo chamada WhatsApp.

Dificuldades:
Levar para casa os prontuários (pasta), correndo risco de extravio ou
danos.
Uso  de  telefone  próprio  para  ligações  de  acompanhamento  e
monitoramento das famílias (famílias com histórico de violência ficam
com o número pessoal do servidor(a).
Dificuldade de estabelecer limites de horários ao teletrabalho conforme
a escala do(a) servidor(a).
Muito uso deWhatsApp com recursos do(a) servidor(a).
Sensação de que não rende do mesmo modo e há prazos a cumprir
para que as coisas aconteçam.

EPI disponíveis Máscaras descartáveis.
Máscaras de tecido (artesanais).
Máscaras N-95 (PFF-2).
Luvas.
Álcool gel.

EPI necessários Faceshield.
Propés.
Aventais.

EPC e protocolos 
adicionais de 
prevenção de 
contaminação

Aumento da higienização dos espaços.
Higienização  da  sala  de  atendimento  após  cada  atendimento
presencial
Sentar  com  uma  distância  segura  de  afastamento  em  relação  ao
usuário(a)
Placas de acrílico para promover maior afastamento das mesas,  no
caso de servidores(as) que dividem a mesma sala (sala de equipe),
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Placas de acrílico veículo Seas Pop Rua.
Tapetes sanitizantes.
Produtos sanitizantes para os tapetes.
Divisores /  guias com pedestal  e correntes que delimitem/organizem
onde as pessoas devem ir.
Sensor  para  torneiras  de banheiros  dos serviços e da sede,  portas
automáticas,  ponto biométrico neste momento tem mais risco que o
ponto antigo, com o cartão ponto.

Dificuldades
Serviçais  com  restrições:  como  ficam  diante  da  necessidade  de
aumento das atividades de limpeza?
Continuidade da escala de 50% em locais em que o espaço físico não
permite afastamento de um metro entre os(as) servidores(as) (mesas
contíguas).
Retornando  100%,  testagem  para  Covid-19  de  servidores(as)  com
síndromes  gripais,  mesmo  sem  sintomas  graves,  assim  como
servidores(as) da saúde.
Orientações deveriam vir por escrito, sentem-se inseguros(as) com a
troca de orientações.
A placa de vidro é baixa nas mesas de ilhas, talvez placas de acrílico e
polipropileno. 
Pouca ventilação,  distância física e alto tempo de permanência com
os(as) colegas. 
Necessidade de maior limpeza das fechaduras das portas, telefones
utilizados e compartilhados, higienização das salas. 

CATEGORIA 2.
CONTINUIDADE  DA  OFERTA  DE  TRABALHO  SOCIAL  COM  FAMÍLIAS  JÁ
ATENDIDAS/ACOMPANHADAS
Atividade precípua Como está ocorrendo
Reunião de equipe Presencial, com quem está na escala.

Reunião pelo WhatsApp.
Presencial porque a unidade possui boa sala de reuniões, que permite
distância segura.
Reuniões presenciais  mais curtas, complementadas por contatos via
WhatsApp.

Dificuldades/sugestões:
Sugestão de assinatura da plataforma zoom.
Compra de plataforma própria.

Acolhida 
particularizada

Não acontece acolhida coletiva.
Acolhida  de  demanda  espontânea,  sem  divulgação  de  horários
definidos.
Acolhida por telefone, sem definição de dias e horários.

Dificuldades/sugestões:
Identificam  a  necessidade  de  muitas  máscaras  para  os(as)
usuários(as), pois precisam distribuir várias.

Funções 
obrigatórias do 
Cras:

Gestão 
territorial da 

Contatos telefônicos e por e-mail com a técnica de referência do Scfv.
Reuniões de rede presenciais previstas para quando voltar 100%.
Busca ativa via telefone descumprimento PBF.
Intensificaram  contatos  pelo  WhatsApp  com  a  rede  (discussão  de
casos, combinações sobre retirada de cestas básicas em serviços da

185



PSB 
( referenciamen
to da rede de 
PSB do 
território, Busca
Ativa e 
Fomento da 
articulação 
intersetorial)

rede parceira referenciados ao Cras).
Dificuldades/sugestões.
Maior articulação com os planos de contingência da cultura (livros) e
educação (cestas básicas)..

Funções 
obrigatórias do 
Cras:

Oferta do Paif

Visitas domiciliares suspensas desde março.
Acompanhamento  Paif  presencial,  marcados de uma em uma hora,
com higienização da sala entre cada momento.
Atendimentos  Paif  por  WhatsApp  para  famílias  grupo  de  risco
(idosos(as), gestantes).
Acompanhamento  telefônico  do  Paif  (já  tiveram  ligações  de  40
minutos).
Agendamento presencial famílias descumprimento PBF para recursos
no Sicon.
Monitoramento telefônico famílias descumprimento PBF e atualização
Sicon.

Dificuldades/Sugestões
Servidores(as)  usam  muito  de  sua  internet  própria  para  poderem
trabalhar.
Central  telefônica de linha neste momento é mais do que essencial
(compartilham o telefone, precisam fazer acompanhamento telefônico
da recepção, porque o da sala está sendo usado por outro(a) colega).
Poucos smartphones.
Poucos equipamentos que possibilitam atendimento por vídeo.
Usam celular particular não só no teletrabalho, mas no Cras também,
pois há poucos telefones disponíveis.
Disponibilizam o celular pessoal do gerente.
Dividem linha com o cadastro único.

Funções 
obrigatórias do 
Creas

Acompanhamento 
em Paefi

Continuidade de atendimento presencial no Creas.
Atendimentos em domicílio (de situações com risco, como idosos(as) e
gestantes)
Atendimentos telefônicos quinzenais.
Monitoramento telefônico.
Visitas domiciliares mediante avaliação.
Não  realizaram  atendimentos  à  distância  via  plataformas  digitais
(whtasapp, facebook, Messenger, skipe, dentre outros).
Contato  com  famílias  através  de  página  de  facebook  institucional
(usada para avisos, informações gerais).
Contatos pelo messenger do facebook institucional.
Dificuldades/sugestões
Poucos  telefones  para  realizar  o  atendimento  telefônico  (tendo  em
vista que as ligações se prolongam e, em Paefi, são 80 famílias por
Creas (ou mais), com frequência mínima quinzenal.
Para  atendimentos  à  distância,  possuem apenas  um notebook  com
webcam.  Não  possuem fones de  ouvido  (para  garantir  o  sigilo  dos
atendimentos), nem microfones de lapela.
Não possuem smartphone institucional (ou possuem apenas um) que
permita realizar atendimentos por plataformas digitais.
Sugestão de compra de mais smartphones ou mesmo de chips para o
telefone pessoal, com números institucionais.
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Liberação de wi-fi para promover participação em reuniões de equipe e
de rede e atendimentos remotos.
Revisão dos planos de internet com a mesma finalidade.

Acompanhamento
em MSE

Mantido contato telefônico.
Suspensão dos prazos pelo Juizado Regional da Infância e Juventude.
Dificuldades  devido  às  poucas  linhas  telefônicas  (são  até  160
adolescentes para acompanhar semanal).

Gestão territorial 
PSE-MC
Seas Seas diurno: situações eventuais, conforme demanda.

Seas noturno: suspenso.
Se-POP Mantidos atendimentos pontuais (café da manhã e banhos).

Café  em  outra  modalidade  (atendimento  de  educador  social),
concessão de passagem (mas sem um técnico de referência).
Acompanhamento Se-POP suspenso.
Encaminhamento para auxílio emergencial.

Dificuldades/sugestões
Muitos usuários que estavam em acompanhamento Se-POP voltaram
para a rua.
Redução  no  quadro  da  equipe  (três  educadores(as)  a  menos,
deslocados  para  o  Serviço  de  Acolhimento  Provisório  (SAP)).  No
Centro POP RUA, uma educadora e uma voluntária.
Repensar o funcionamento e reduzindo a quantidade de acessos Uma
das sugestões é repensar o funcionamento e reduzir a quantidade de
acessos.
Utilizaram  equipamentos  próprios  para  conseguir  encaminhar
emergencial. 
Distribuir máscaras para os(as) usuários(as) do Centro POP Rua

Gestão rede PSE-
AC POP Rua

Agora estão retornando na regulação de vagas.
Contatos com as casas de passagem via telefone.

Dificuldades/sugestões
Ficaram um tempo sem ser referência do acolhimento em função do
SAP;

Recursos das 
unidades e 
serviços para 
teleatendimento

Smartphone (quando existe, é apenas um para a unidade e não para o
serviço:  ex.:  Creas tem Paefi  e  MSE;  Centro POP têm Seas e Se-
POP).
Notebook com webcam.
WhatsApp da abordagem.

Dificuldades/Sugestões
Mais smartphones.
Mais webcams ou notebook com webcam.
Fones de ouvido.
Microfone de lapela.
Tablet para Seas, de modo a mapear.
Faltava  memória  no  smartphone  para  fazer  o  auxílio  emergencial
(baixar o aplicativo).
Uso de celular próprio para falar com usuários(as).

Recursos das 
famílias para 
teleatendimento

Muitas famílias possuem smartphone.
As  redes  sociais  mais  utilizadas  pelas  famílias  são  o  WhatsApp  e
Facebook.
No WhatsApp, muitas famílias preferem enviar e receber áudios, pela
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dificuldade de escrita.
No Facebook, muitas famílias usam messenger.
Por vezes é mais barato plano de WhatsApp do que linha telefônica,
motivo pelo qual há famílias que preferem essas plataformas do ligar
para o telefone fixo do Cras/Creas.
A permissão para as famílias ligarem a cobrar é muito importante e foi
muito positiva.
Pessoas em situação de rua: vendem o celular mas mantém o perfil no
Facebook (ex.:  dois  usavam o mesmo celular,  dividindo o aparelho,
mas perfis no faces distintos).

Dificuldades/Sugestões:
Idosos(as) utilizam aparelhos mais antigos.
Internet é instável/inexistente no interior.
Falta  de  espaços  públicos  com internet  gratuita  nos  territórios  para
usuários(as) acessarem, como o fechamento dos Ciads.
Uma sugestão  seria  liberar  wi-fi  para  os(as)  usuários(as),  até  para
informações sobre auxílio emergencial.
Internet via rádio na região, bastante instável.
Às vezes um usuário(a) faz o agendamento por WhatsApp para ele e
mais cinco ou seis famílias.
Alguns(as)  técnicos(as)  não  se  sentem  à  vontade  para  fazer
atendimento pelo WhatsApp.
A maioria dos(as) usuários(as) têm celular comum, sem internet. Usam
a internet do(a) vizinho(a).
Ainda há pessoas que mandam msg de textos.

Benefícios (para 
famílias 
acompanhadas)

Entrega de presencial no Cras para famílias em Paif. 
Entrega de presencial no Creas para famílias em Paefi.
Entrega  de  cesta  básica  presencial  no  Creas  para  famílias  de
adolescentes em MSE.
Entrega em domicílio de cesta básica para famílias em Paefi e com
adolescentes em MSE.

Cadastro único: 
Inclusão Cadastral

Não foi recebido o instrumento até a data da  sistematização. 

Cadastro único: 
Atualização 
cadastral

Não foi recebido o instrumento até a data da  sistematização. 

Cadastro único: 
Outras funções

Não foi recebido o instrumento até a data da  sistematização. 

Sede da FAS
Meios  de  trabalho  não  contemplam  reuniões  e  atividades  virtuais:
internet  bloqueada,  sem  acesso  a  wi-fi,  por  3g  não  se  consegue
acessar  ou  participar  muito  tempo,  não  conseguem  acessar
remotamente alguns bancos de dados que estão na sede, quando na
sede não conseguem utilizar  todos os recursos do whatsapp,  como
whatsapp web, não conseguem acessar o youtube para encaminhar
orientações e vídeos para os locais monitorados, 

Teletrabalho:  Teletrabalho  com  recursos  do(a)  servidor(a),  fazem
planejamento,  estudo  de  documentos,  educação  permanente  e
capacitações 
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CATEGORIA III – OFERTAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DECORRER DA PANDEMIA
EM FACE DAS CONTINGÊNCIAS OCASIONADAS PELA COVID-19
Percepção de 
aumento 
vulnerabilidade 
social temporária

Aumento da procura por pessoas que nunca tinham buscado o Cras
(pessoas com vulnerabilidade temporária, dificuldade de pagar aluguel,
pela redução do salário ou diminuição da renda).
Aumento de pessoas que procuraram o cadastro único por conta do
programa emergencial.
Aumento da procura por parte de famílias que já conheciam o Cras,
mas não o procuravam há muito tempo.

Aumento de 
benefícios 
eventuais e 
solicitação de 
provisões materiais

Cesta Básica.
Auxílio emergencial do governo federal.
Máscaras.

Como as pessoas 
chegaram aos 
serviços

Já conheciam o Cras, embora não acessavam fazia muito tempo.
Procuraram o cadastro único por conta do programa emergencial do
governo federal e acabaram conhecendo o Cras.
Ocorreu uma divulgação na mídia sobre os Cras.

Dificuldades/sugestões
Dúvida se a demanda está ou não sendo produzida pelo poder público:
não há certeza se a demanda aumentou, mas a oferta aumentou;

Estratégias de 
resposta 
emergencial

Oferta de Serviço de Acolhimento Provisório (SAP), junto aos pavilhões
da  festa  da  uva,  para  pessoas  em  situação  de  rua  e  desabrigo
(pessoas que ficaram “retidas”, com receio de retornar aos municípios
de origem).
Aumento do número máximo de famílias não referenciadas atendidas
por semana nos Cras.
Agendam  retirada  da  cestas  básicas  e  agendam  atendimento
presencial se necessário.
Plantões  telefônicos  em  que  passam  orientações  e  se  precisa  um
agendamento (cesta básica, atendimento) aí agendam.

Dificuldades/Sugestões
Uma angústia é não saberem onde vão trabalhar, se vai continuar o
SAP, qual a intenção em relação a esse serviço.
A realocação para esse serviço desassistiu serviço essencial como o
Seas e o Se-POP.

Percepção de 
aumento de 
situações de risco 
pessoal e social 
por violação de 
direitos (novas) ou 
recrudescimento 
de situações já 
identificadas, em 
função da maior 
convivência das 
famílias

Não se identificou.
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ANEXO  III-  PLANO  DE  PROVIDÊNCIAS/  NECESSIDADES  IDENTIFICADAS  E

RECOMENDAÇÕES  AO  GESTOR  PARA  EFETIVAR  O  PLANO  DE

CONTINGÊNCIA

1) Avaliar os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários e fazer as

devidas aquisições.

2) Promover  treinamento  do  uso  dos  EPI  em  articulação  com  o  Serviço

Especializado  em  Engenharia  de  Segurança  e  em  Medicina  do  Trabalho

(Sesmt).

3) Avaliar  as  aquisições  de  eletrônicos  de  acordo  com  os  levantamentos

realizados abaixo.  

Os  kits  de  equipamentos  eletrônicos  foram  organizados  com  base  nas

considerações  feitas  durante  as  reuniões  on-line,  bem como nas  respostas  dos

questionários  encaminhado  por  cada  serviço.  Para  mensurar  a  quantidade  foi

observado a formação das equipes constante no site do RH-FAS, junho de 2020,

em: https://grprh.caxias.rs.gov.br:8417/rhsysweb/public/xcp/XcpLogin.xhtml

Quadro 1. Composição das equipes das unidades CRAS

Local CRAS SUL CRAS NORTE CRAS LESTE CRAS OESTE CRAS SUDESTE CRAS CENTRO

Função RH RH RH RH RH RH

Gerente 1 1 1 1 1 1

Técnicos(as)  de
nível superior

5
5 5 6

5 5

Educadores 3 2 2 2 1 4

Estagiários 2 3 2 0 1 2

Recepção 0 1 0 1 1 1

Agente Adm. 0 1 1 1 0 1
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Serviçal 0 1 0 0 0 1

Total 11 14 11 11 9 15

Quadro 2. Equipamentos eletrônicos indicados para cada unidade CRAS 

CRAS SUL
CRAS 
NORTE CRAS LESTE

CRAS 
OESTE

CRAS 
SUDESTE

CRAS 
CENTRO

11 fones de ouvido/
Intra-  auricular  ou
headphone

12  fones  de
ouvido/  Intra-
auricular  ou
headphone

11  fones  de
ouvido/  Intra-
auricular  ou
headphone

10  fones  de
ouvido/  Intra-
auricular  ou
headphone

9  fones  de
ouvido/  Intra-
auricular  ou
headphone

11  fones  de
ouvido/  Intra-
auricular  ou
headphone

2 tablets  com linha,
acesso  a  internet  e
webcan,  ou
notebook

2  tablets  com
linha,  acesso  a
internet  e
webcan,  ou
notebook

2  tablets  com
linha,  acesso  a
internet  e
webcan,  ou
notebook

2  tablets  com
linha,  acesso  a
internet  e
webcan,  ou
notebook

2  tablets  com
linha,  acesso  a
internet  e
webcan,  ou
notebook

2  tablets  com
linha,  acesso  a
internet  e
webcan,  ou
notebook

wi fi aberto wi fi aberto wi fi aberto wi fi aberto wi fi aberto wi fi aberto

1  central  telefônica
digital com headset

1  central
telefônica  digital
com headset

1  central
telefônica  digital
com headset

1  central
telefônica  digital
com headset

1  central
telefônica  digital
com headset

1  central
telefônica  digital
com headset

trocar  o  sistema
de  internet  (atual
de  rádio  não
funciona)

sistema  de
ventilação
homologado

Quadro 3. Composição das equipes das unidades CREAS

CREAS SUL CREAS NORTE CENTRO POP

FUNÇÃO RH FUNÇÃO RH FUNÇÃO RH

Gerente 1 Gerente 1 Gerente 1

Técnicos(as)  de
nível superior

8 Técnicos(as) 10 Técnicos(as) 5

Educadores(as)
sociais 

2 Educadores(as)
sociais 

2 Educadores(as)
sociais 

7
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Estagiários(as) 1 Estagiários(as) 3 Estagiários(as) 1

Recepção 0 Recepção 0 Recepção 0

Agente Adm. 1 Agente Adm. 1 Agente Adm. 1

Serviçal 0 Serviçal 1 Serviçal 1

Total 13 Total 18 Total 16

Quadro 4. Equipamentos eletrônicos indicados para cada unidade CREAS 

CREAS SUL CREAS NORTE CENTRO POP

13  fones de ouvido/  Intra-  auricular  ou
headphone

15 fones de ouvido/  Intra-  auricular
ou headphone

15  fones  de ouvido/  Intra-  auricular
ou headphone

3 tablets com linha, acesso a internet e
webcan

3  tablets  com  linha,  acesso  a
internet e webcan

3 tablets com linha, acesso a internet
e webcan

wi fi aberto wi fi aberto wi fi aberto

1 telefone com tiara 1 telefone com tiara 2 telefone com tiara

1 repetidor de sinal de internet ou cabo
de rede extra

1 notebook

Quadro 5. Composição das equipes SAI - Abrigo Institucional 

SAI SOL NASCENTE SAI ESTRELA GUIA

FUNÇÃO RH FUNÇÃO RH

Gerente 1 Gerente 1

Técnicos(as)  de
nível superior 2

Técnicos(as)  de
nível superior 3
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Educadores(as)
sociais 19

Educadores(as)
sociais 24

Estagiários(as) 0 Estagiários(as) 2

Recepção 0 Recepção 0

Agente Adm. 0 Agente Adm. 0

Serviçal 0 Serviçal 0

Total 22 Total 30

 

Quadro 6. Equipamentos eletrônicos indicados para cada SAI 

SAI SOL NASCENTE SAI ESTRELA GUIA

3  fones  de  ouvido/  Intra-  auricular  ou
headphone

4  fones  de  ouvido/  Intra-  auricular  ou
headphone

1 tablet com linha, acesso a internet e webcan 1 tablet com linha, acesso a internet e webcan

wi fi aberto wi fi aberto

1Notebook  com acesso a internet 1 Notebook com acesso a internet

1 Aparelho x-box 1 Aparelho X-BOX

Assinatura Netflix Assinatura Netflix
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Quadro 7. Composição da equipe e equipamentos eletrônicos indicados para o

Cadastro único

Função RH

Gerente 1

Coordenador(a) 1

Técnicos(as)  de nível
superior 1

Educadores(as)
sociais 12

Recepção 0

Agente Adm. 1

Serviçal 0

Estagiário(a) 2

Equipamentos Eletrônicos

16 fones de ouvido/ Intra- auricular ou headphone

Smartphone individual para cada entrevistador (12)

wi fi aberto

2 tablets com linha, acesso a internet e webcan

1 autenticador móvel
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Quadro 8. RH e equipamentos eletrônicos indicados para a sede da FAS

Locais da sede da FAS e respectivos quadros de RH 

PRESIDÊNCIA RH

DIRETORIA DE 

GESTÃO DO SUAS RH
DIRETORIA

ADMINISTRATIVA RH

DIRETORIA DE 

PROTEÇÃO BÁSICA RH

DIRETORIA 

DE PROTEÇÃO ESPECIAL RH

GABINETE 3

DIRETORIA/ 

ADMINISTRATIVO 3 GABINETE 1 GABINETE 1 GABINETE 3

COMUNICAÇÃO 1 GESTÃO DO TRABALHO 2

RECURSOS

 HUMANOS 5

CENTRAL DE

 REGULAÇÃO SCFV 1 NAI IDOSO 1

PROCURADORIA 2 MA PSB 3

GESTÃO DE 

FINANÇAS E
ORÇAMENTO 10

SCFV CRUZEIRO

 DO SOL 3
NAI CRIANÇA E
ADOLESCENTE 2

CORREGEDORIA 2 MA PSE DE MÉDIA 2
DIRETORIA DE

SERVIÇOS 21

SCFV LAÇOS

 DA AMIZADE 3

GESTÃO DE

 PARCERIAS 3 MA PSE DE ALTA 3
DIRETORIA DE
SUPRIMENTOS 6

COORDENADORIA 

DO IDOSO 1

total: 9 total: 13 total: 43 total: 9 total: 6

Equipamentos Eletrônicos

3 fones de ouvido/ 

Intra- auricular ou
headphone

11 fones de ouvido/ 

Intra- auricular ou headphone

1conjunto de web can com
microfone

 (de lapela ou embutido?)

wi fi aberto wi fi aberto wi fi aberto wi fi aberto wi fi aberto

2 tablets com linha, acesso
a internet e webcan,

 caso não seja

 possível

 1 smartphone

3 tablets com linha, acesso

 a internet e webcan, 

caso não seja possível três
smartphone e um notebook

1 tablet com

 linha, acesso a internet
e webcan,

 caso não seja possível
1 smartphone

1 tablet com linha,

 acesso a internet e

 webcan, caso não seja
possível 1 smartphone

1 tablet com linha,

 acesso a internet e
webcan, caso 

não seja possível 1
smartphone
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IMPORTANTE:  Alguns  setores  da  sede  da  FAS  tiveram  pouca  participação  na

pesquisa, de modo que, possivelmente, este levantamento não contemple todas as

necessidades de equipamentos.  Assim,  outras  necessidades poderão  surgir   no

decorrer da implementação deste plano.
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