
 
 

Comunicado CAS – serviços prestados pelas Entidades Socioassistenciais 

São Paulo, 16 de abril de 2020. 

Car@s, 

Conforme recomendações repassadas por meio de notas técnicas e portarias da gestão 

estadual e federal de Assistência Social para o enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) 

no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, seguem informações a respeito dos 

serviços que podem ser prestados por entidades sociais: 

Sobre a oferta dos serviços 

O conjunto de normativas e notas técnicas publicadas até o momento tanto no âmbito 

federal (Portaria MC nº 337 e 54/2020) e estadual (Nota Técnica CAS nº 1 e Resolução 

SEDS nº 07/2020) orientam, de forma geral que: 

➢ É preciso diminuir as atividades presenciais dos usuários nas unidades que 

compõem a rede socioassistencial, pública e privada. 

➢ A gestão municipal deverá compatibilizar as atividades dos serviços 

socioassistenciais conforme as normativas e as condições de saúde pública local. 

➢ deve-se assegurar a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais 
observando-se medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos 
usuários e profissionais do SUAS. Estas medidas devem abranger o 
funcionamento do SUAS como um todo, incluindo a gestão e a rede 
socioassistencial, pública e privada. 

➢ Em cada local, será necessário pensar continuamente na reorganização das 
ofertas, considerando o que pode ser temporariamente suspenso ou adiado, 
assim como o que precisa ser intensificado e implementado, observando 
medidas e condições que garantam a segurança e a saúde de usuários e 
profissionais 

➢ Flexibilização das atividades presenciais e adoção de estratégias que viabilizem 
atendimento sem a necessidade de deslocamentos às unidades de atendimento. 

➢ Priorizar o monitoramento e suporte remoto a pessoas e famílias em situação de 
maior vulnerabilidade no contexto da pandemia inclusive para identificar e 
acionar CRAS e CREAS sobre necessidades de visita domiciliar ou atendimento 
presencial agendado. 

➢ O município tem autonomia para alterar a oferta de atividades oferecidas pelas 
entidades conforme realidade local. 

 
 
 
 



 
Sobre a supervisão e monitoramento 

É atribuição da gestão municipal e de seu CMAS a supervisão e fiscalização da rede de 
serviços socioassistenciais. Também para a supervisão, ações formativas e 
monitoramento é preciso adotar meios alternativos. 
 
 É recomendável desenvolver estratégias de supervisão, transmissão de informações 
e suporte emocional aos trabalhadores, inclusive de modo remoto.  

 
Sobre a interrupção de repasses financeiros  
 
Caso o reordenamento das atividades ou suspensão temporária dos serviços ofertadas 
pelas entidades ensejem a alteração no valor das despesas e/ou no cronograma de 
desembolso previsto no Plano de Trabalho ou na vigência da parceria o município deve 
buscar orientação de sua assessoria jurídica para prorrogação da parceria se for o caso.  
 

“A vigência de uma parceria poderá ser alterada caso a organização solicite ou 
quando houver atraso por parte da administração pública na liberação dos 
recursos. Se a OSC necessitar mais tempo para concluir suas atividades, deverá 
apresentar um pedido formal, devidamente justificado, no mínimo 30 dias antes 
do término previsto. Quando for motivada por atraso da administração pública, 
a prorrogação deve corresponder exatamente ao período de atraso”i. p.54 
 

Alteração no PMASweb 
 
O município registra no sistema PMASweb informações separadas por serviço 
socioassistencial ofertado. Sendo assim, as alterações para reorganização das atividades 
para oferta do mesmo serviço não impõem nenhuma necessidade de alteração no 
PMASweb ainda que o município não faça o repasse do recurso do FEAS anteriormente 
indicado no plano. Nesse caso o município fará a reprogramação do recurso para 2021, 
o que não gera nenhuma necessidade de alteração do plano no momento atual. 
 
 
 
 
 
 
 

i Entenda o MROSC: Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil: Lei 13.019/2014 Secretaria 
de Governo da Presidência da República, Laís de Figueirêdo Lopes, Bianca dos Santos e Viviane 
Brochardt – Brasília: Presidência da República, 2016. 
 

 


