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DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Apresentação

Este material é uma produção da equipe técnica da Coordenadoria de 
Ação Social e tem como objetivo trazer o conteúdo das principais etapas 
para elaboração de um plano de contingência no âmbito da política de 
Assistência Social.

O material traz, de forma sucinta, o conceito de plano de contingência, a 
importância de sua confecção, atores envolvidos em sua elaboração e se 
detém de forma mais detalhada numa proposta de estrutura de um plano 
de contingência que acreditamos ser importante para as gestões 
municipais.

Nosso compromisso ao apresentar este material é o de abrir um diálogo 
de forma mais contundente sobre esse tema, pois consideramos que o 
planejamento para o enfrentamento das dificuldades advindas da 
pandemia do novo coronavírus é uma escolha técnica e política de 
fundamental importância para o fortalecimento do Sistema Único de 
Assistência Social.

Boa Leitura!
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Introdução

O fato de não haver precedência histórica de atuação da área da Assistência Social uma 
pandemia, é necessário, sobremaneira, que o gestor municipal apoie suas ações em um 
planejamento, tendo claro quais são as dificuldades que seu município enfrenta e pensar 
coletivamente formas de reduzir os impactos que essas mudanças, muitas vezes 
nefastas, podem vir a causar a saúde física, relacional e também a vida em comunidade. 
Por meio do planejamento poderá se organizar os recursos humanos e materiais 
existentes da melhor maneira a disponibilizar e qualificar melhor suas ofertas para 
afiançar seguranças de renda, autonomia e de convívio.

O planejamento exige que sejam conhecidas as principais demandas a serem atendidas 
e as principais tendências de mudança do cenário epidemiológico para elaboração de 
estratégias adequadas a cada situação para que haja previsibilidade das ofertas. 

O material traz, de forma sucinta, o conceito de Plano de Contingência (o que é), a 
importância de sua elaboração (por que elaborar), atores envolvidos em caso de 
implementação (quem elabora) e uma sugestão de estrutura (como elaborar), que 
acreditamos ser ideal as gestões municipais. Além disso, como citado, incluímos as 
referências e orientações necessárias para construção do Plano de Contingência 
Municipal frente ao novo coronavírus.

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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O que é

O Plano de Contingência definido pela Política Nacional de Defesa Civil funciona como 
um planejamento de resposta e por isso, deve ser elaborado na normalidade, quando são 
definidos os procedimentos, ações e decisões que devem ser tomadas na ocorrência do 
desastre. No entanto, como não há experiência de atuação em um desastre 
epidemiológico da proporção dessa pandemia, o plano de contingência tem caráter 
operacional de curto prazo, flexível e, portanto, revisitado a partir do monitoramento do 
cenário de risco para produzir algum grau de previsão das ações necessárias para 
mitigar os efeitos econômicos e sociais. 

Definição: O Plano de Contingência da Assistência Social para atuação na situação de 
emergência em saúde pública da doença COVID – 19 é um instrumento de gestão e 
planejamento que deve conter estratégias, procedimentos cotidianos e ações 
tempestivas a serem realizadas para mitigar riscos e dar respostas rápidas e efetivas 
aos eventos que porventura venham a ocorrer no percurso da pandemia.

Etapas:

    •   Formação de Comitê de Crise;
    •   Diagnóstico;
    •   Planejamento;
    •   Articulação intersetorial;
    •   Execução e monitoramento.

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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“Considerando a autonomia dos entes, o modelo 
descentralizado adotado no SUAS e que os Planos de 
Contingência são instrumentos de gestão e planejamento 
local, não demandam envio e/ou aprovação aos estados 
e/ou Governo Federal”
Portaria nº 100 do Ministério da Cidadania
(14 de julho de 2020)

Por que elaborar

Em meio a pandemia a ideia de elaborar um plano parece perda de tempo considerando 
o aumento da demanda e a necessidade se estabelecer prontamente uma capacidade 
de resposta frente as desproteções já identificadas. O esforço do planejamento reflete o 
compromisso da gestão em organizar suas ofertas sem que haja sobreposição de 
ações, para evitar esforços desencontrados e alcançar previsibilidade para permitir a 
continuidade das ações. Ele deve ser conjunto para possibilitar inovação nas soluções e 
para que haja comprometimento dos envolvidos.

Finalidade 

Os planos de contingência servem para guiar ações conjuntas locais, portanto não estão 
suscetíveis a aprovação de outros entes, mas devem manter relações com as 
seguranças afiançadas pela política de Assistência Social e estarem sob avaliação do 
controle social.

Prazo de vigência 

A vigência do plano deve prever todas as etapas desde o período de emergência até o per 
o período que forem necessárias ações que venham a mitigar os impactos da crise 
gerada pela Coronavírus – COVID–19 considerando período de desmobilização 
gradativa de ações emergenciais até o retorno as atividades porventura suspensas.
Estimamos que a atual gestão deve planejadas ações considerando até o final do 
exercício de 2021.

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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É recomendável que a gestão municipal faça um planejamento intersetorial e para isso 
deve estabelecer um comitê de crise. Um núcleo formado para e acompanhamento 
eficaz das ações a serem executadas no âmbito local. Esse comitê deve ter a 
participação do representante da política pública de Assistência Social. A partir das 
pactuações neste comitê municipal também deverá ser montado um comitê de crise 
com a função de:

    •   Solicitar os dados diagnósticos setoriais e intersetoriais;
    •   Elaborar o plano de contingência;
    •   Monitorar e avaliar o plano e suas respostas.

O comitê tem como função realizar um monitoramento contínuo de cenários e impactos 
e promover ações de comunicação e compartilhamento intersetorial, em especial com a 
política de Saúde.

Quem deve compor o comitê: o comitê municipal é importante também a participação de 
representação das áreas de Educação, Trabalho, Segurança Pública, Conselho Tutelar, 
Ministério Público e Defensoria Pública. Para elaboração do plano de contingência da 
assistência social recomendamos que o gabinete compartilhe a gestão da crise 
internamente entre um de seus representantes, um representante da Proteção Especial 
e um da Básica e um representante da área responsável pelo CadÚnico. Já o comitê de 
crise, deve ser ampliado e contar com a participação dos seguintes atores:

    •   Secretária/o de Assistência Social;
    •   Um membro do seu gabinete ;
    •   Um representante da Proteção Especial contemplando o Serviço de Acolhimento, o 
Serviço de abordagem de rua e Centro Pop e PAEFI.;
    •   Um representante do PAIF, contemplando os setores de benefícios e Cadastro;
    •   Representante do Conselho Municipal;
    •   Representante de entidades prestadoras de serviços socioassistenciais;
    •   Representante dos usuários, via fóruns ou associações de moradores;
    •   Outros representantes de entidades ou instituições da sociedade civil.

Quem elabora

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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1 - Diagnóstico de demanda e cobertura

Considerando que o plano de contingência deva ser direcionado para ações que 
minimizem no município os impactos negativos causados pela situação de emergência 
em saúde pública de importância nacional causada pela disseminação da COVID-19 em 
todo o território brasileiro, o diagnóstico territorializado para subsidiar este plano deve 
estar especificamente centrado na análise das situações e efeitos causados pela 
pandemia no município.

Desta forma, um bom diagnóstico para definição das ações e recursos necessários à 
mitigação dos efeitos da pandemia na política de assistência social deverá levar em 
consideração dois tipos de dados e informações: aqueles gerados a partir de indicadores 
formais do impacto da doença no município, e aqueles detalhados pelos próprios atores 
e usuários das políticas públicas no município. 

1ª parte: dados e indicadores
Os principais dados a serem pesquisados e considerados na elaboração deste 
diagnóstico devem ser da seguinte ordem:
Análise da evolução de casos e óbitos causados pela Covid-19 no município 
Desde o final do mês de julho de 2020 está disponível para consulta livre pela internet o 
painel de incidência de COVID-19 elaborado pelo Grupo Estadual de Gestão do SUAS da 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) em parceria com a Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). 

A consulta a esses dados pode ser feita diretamente através do link 
(www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/incidencia-da-covid-19-na-assistencia-social/) ou 
ainda acessando o sítio da SEDS (www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br), passando o 
mouse sobre o menu Vigilância Socioassistencial e em seguida clicando sobre o menu 
Monitoramento e Disseminação da Informação. Feito isso, basta clicar no texto 
“Incidência da COVID-19 na Assistência Social”. 

Estes painéis estão divididos em quatro páginas que apresentam diferentes tipos de 
informação referentes à incidência de casos e óbitos causados pela doença, podendo 
ser consultados com a abrangência de todo o Estado, por cada uma das 26 regiões das 
Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS) ou ainda por 
cada um dos  645 municípios paulistas. Todos os dados apresentados nestes painéis 
têm como fonte o Sistema Integrado de Monitoramento Inteligente (SIMI) e a própria 
Secretaria Estadual de Saúde, e são atualizados diária a automaticamente para estes 
painéis. As principais informações que podem ser úteis ao diagnóstico são:

Como elaborar

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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1º painel: Evolução do número de casos da doença e do número de óbitos causados 
por ela no município e a situação destas varáveis na região em que ele se encontra.

2º painel: Análise das variáveis de casos e óbitos analisadas através do gênero 
(feminino ou masculino) e da faixa etária das pessoas afetadas.

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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3º painel: Gráfico com a média móvel dos últimos 7 dias, no município ou na região, e a 
comparação desta média atual com a de 14 dias atrás, mostrando a tendência de 
evolução da doença no território escolhido.

4º painel: Tabela com dados do município, ou de todos os municípios da região 
escolhida, com população total, número de casos, número de óbitos, taxa de letalidade 
e porcentagem da população afetada.

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Verificação das solicitações de auxílio emergencial realizadas no município

Estes dados serão muito importantes para conhecimento do número de pessoas que 
foram afetadas econômica e financeiramente pela crise causada pela pandemia, 
obtendo-se uma real posição de qual deverá ser o esforço do município para assegurar a 
proteção social de renda a estes cidadãos. Estes dados estão disponíveis com acesso 
livre no Portal da Transparência do governo federal, podendo ser acessados pelo link

http://www.portaldatransparencia.gov.br/beneficios/auxilio-emergencial

e com orientações detalhadas de como acessar disponíveis em vídeo no endereço

https://youtu.be/1fZ9CtRywbI

Além de quantificar o número de pessoas que foram afetadas, as informações são 
apresentadas nominalmente, possibilitando, com estudos e buscas ativas posteriores, 
identificar em quais partes do território municipal houve maior impacto da pandemia na 
segurança de renda.

Análise da evolução de cadastros no CadÚnico

A equipe responsável pelo cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais 
(CadÚnico) deverá extrair relatórios que indiquem a evolução do número de novos 
cadastrados no período de janeiro de 2020 até o mês atual.

Através da análise do incremento de famílias cadastradas, poderá ser gerado o 
conhecimento dos impactos gerados quanto à vulnerabilidade e risco sobre estas 
famílias, inclusive com análises por raça, gênero, faixa etária, escolaridade, e outras, 
sobre os membros das famílias, indicando com maior precisão as ações mais 
adequadas a serem priorizadas no plano de contingência.

Rede socioassistencial existente no município

Deve ser levantada toda a rede de serviços socioassistenciais existente no município, 
tanto no âmbito de execução direta pelo próprio município quanto no âmbito de 
execução indireta através de organizações da sociedade civil.

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Os dados sobre toda a rede do município poderão ser obtido através do Sistema dos 
Planos Municipais de Assistência Social (PMASweb), podendo ser acessado por 
gestores, técnicos e conselheiros municipais através do site www.pmas.sp.gov.br

Através dos relatórios do sistema PMASweb deverão ser acessadas as informações 
referentes não só à rede de serviços socioassistenciais (por região, por município, por 
tipo de serviço) mas também o diagnóstico municipal elaborado no início da vidência do 
plano municipal e suas atualizações anuais, os recursos financeiros investidos na rede 
de proteção social, quais as ações planejadas para o quadriênio 2018/2021, além de 
dados cadastrais de prefeituras, órgãos gestores da assistência social e Conselhos 
Municipais de todos os municípios da região.

2ª parte: diagnóstico participativo
O diagnóstico deve caracterizar o território e suas vulnerabilidades e, sempre que 
possível, vislumbrar as potencialidades existentes, procurando desde sua concepção 
apontar eventuais caminhos alternativos para lidar com os problemas encontrados.

A maneira mais efetiva de finalização do diagnóstico, após o levantamento e 
sistematização dos dados e indicadores mencionada anteriormente, é aquela realizada 
através de reuniões participativas. Para tais reuniões, o órgão gestor municipal da 
assistência social deve contatar o maior número de colaboradores para a elaboração do 
Plano de Contingência municipal, sempre dependendo da estrutura, da articulação e da 
disponibilidade de cada município.

Estes representantes podem ser técnicos do próprio órgão gestor da assistência social 
(coordenadores de CRAS, CREAS, Centros para pessoas em situação de rua, ou qualquer 
outro serviço), representantes das organizações da sociedade civil que executam 
serviços socioassistenciais, técnicos da Saúde local, Conselho Municipal de Assistência 
Social, representantes de associações comerciais do município, técnicos da área de 
Educação local, representantes do Sistema de Justiça, representantes de associações 
de moradores, de usuários, etc. A vantagem de abranger o maior número possível de 
atores é que posteriormente serão eles quem poderão apoiar as ações, fazer sua gestão 
ou ainda fiscalizar o atendimento às demandas, conferindo a máxima eficácia para a 
resolução dos problemas.

Sugerimos que sejam feitas reuniões com estes participantes (se possível com todos 
eles concomitantemente) e que estas reuniões sejam planejadas e conduzidas por um 
coordenador vinculado ao órgão gestor da Assistência Social, que será quem irá 
consolidar as opiniões, ideias e ações que forem discutidas.
 
Este grupo de representantes deve elencar os problemas classificando-os por ordem de 
urgência e importância e, para cada problema identificado devem ser apontados 
objetivos e ações para lidar com os a situação.

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Lorem ipsum

2 - Definição de responsabilidades e recursos financeiros: 

Responsabilidades

Devem ser estabelecidas, de forma sucinta, as responsabilidades de cada área da 
assistência social no plano considerando as ofertas da proteção social básica, proteção 
social especial de média complexidade e alta complexidade, programas, benefícios e a 
atuação da vigilância socioassistencial, gestão do CadÚnico, gestão do trabalho.

O plano de contingência deve apresentar as responsabilidades de cada área do SUAS 
(construído junto com as respectivas equipes), identificando suas unidades de 
atendimento, territórios de atuação, público estimado e as responsabilidades específicas 
das áreas, como por exemplo:

    •   Definir as atividades essenciais a serem mantidas e organizadas de modo 
adaptado ao combate da pandemia;
    •   Reorganizar as equipes;
    •   Registrar dados das demandas da população neste período (alimentação, renda, 
demanda por saúde, etc.);
    •   Registrar dados da população do território mais afetada pela pandemia;
    •   Entregar as informações quanto às ações previstas e realizadas ao representante 
do comitê;
    •   Articular a rede do território com foco no combate à pandemia e definir fluxos e 
canais de comunicação ágeis com esta;
    •   Identificar espaços no território que possam ser utilizados para descentralizar os 
seus serviços, entre outras condizentes com a realidade municipal.

Importante destacar o papel dos coordenadores dos serviços no estabelecimento de 
rotinas de trabalho que contemplem o compartilhamento de orientações e informações 
atualizadas entre todos os funcionários das unidades, assim como a construção de 
planos de trabalho com as famílias e usuários conforme as demandas locais.

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Esta ação pode parecer óbvia já que os serviços socioassistenciais permanecem 
atuando junto à população no combate à pandemia. Porém, dado o grave contexto 
gerado pela pandemia de Covid-19, esta ação é importante para dar publicidade às ações 
da assistência social neste momento, favorecer o apoio técnico e o controle social.

Recursos financeiros

O plano deve apresentar um quadro contendo os recursos financeiros, e suas 
respectivas fontes, previstos para as ofertas socioassistenciais, provisão de benefícios 
socioassistenciais, compras de equipamentos de proteção individual (EPI), compra de 
materiais para adequação dos espaços físicos, custeio e outros. É recomendável 
discriminar despesas e recursos necessários para cobri-las provenientes dos fundos de 
assistência social seja municipal, estadual ou federal de origem ordinária ou 
extraordinária, de doações e outros. Exemplo:

Oferta R$ FMAS R$ FEAS R$ FNAS R$ Outras
Benefícios Eventuais

EPI

PSB

PSE — Média

PSE — Alta

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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3 - Reorganização das ofertas existentes: acesso a serviços 
e benefícios 
A execução do plano coincide em sua maior parte na reorganização das ofertas considerando 
recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Para as ofertas presenciais é 
necessário também a adaptação de espaços físicos conforme orientações sanitárias. Por 
vezes, será necessário inverter completamente a forma de oferta do serviço, principalmente 
nos casos de serviços que operam com atividades coletivas.

Seguem os principais eixos de reorganização:

    •   Espaço físico e equipamentos de proteção:  o plano deve prever quais readaptações serão 
necessárias nas unidades e quais unidades, eventualmente vazias pela suspensão de 
atividade presenciais, podem ser utilizadas para descentralizar o atendimento e assim, evitar 
aglomerações, manter espaço ventilado e distanciamento físico seguro. Além de prever a 
contratação de serviços par adaptação dos espações e a compra de equipamentos de 
proteção coletiva (EPC), é imprescindível que a gestão faça o planejamento da compra dos 
equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para todo período do plano.
    •   Recursos humanos: é recomendado que os trabalhadores de grupos de risco permaneçam 
em teletrabalho e em alguns serviços pode ser necessário o trabalho em escalas de turnos. 
Portanto, o plano deve prever a realocação e/ou contratação temporária de trabalhadores de 
forma atender as prioridades de atendimento elencadas e demandas reprimidas. 
    •   Atividades: muitos serviços tiveram que adotar meios remotos de comunicação entre os 
trabalhadores e usuários e/ou adotar as visitas domiciliares para cumprimento de suas 
atividades. Por isso, a gestão deve viabilizar a compra de equipamentos e serviços de rede de 
internet e transporte para possibilitar as formas alternativas de prestação de serviços.
    •   Acesso a benefícios eventuais: identificar a necessidade de alteração das normativas 
para oferta de benefícios eventuais para adequar critérios, formas de acesso e ampliação 
dessa oferta para atender situações específicas causadas pela pandemia. Importante que 
essas ofertas mantenham articulação com os serviços e planejar suas entregas de forma 
descentralizada e precisa ser distinguida das doações de iniciativa da sociedade civil, 
especialmente no que se refere a transparência. É preciso avaliar necessidade de ação 
concentrada de uso do CadÚnico para identificação de novas populações demandatárias 
com povos e comunidades tradicionais. 

Expansão das ofertas

Além de planejar como reorganizar as ofertas existentes considerando espaços físicos, os 
recursos humanos, materiais e financeiros, é parte fundamental do plano a previsão de 
expansão de ofertas, seja na ampliação das já existentes, seja na implantação de outras, cuja 
necessidade tenha sido apontada na fase de diagnóstico.

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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4- Articulação setorial e intersetorial

Com a reorganização das atividades é preciso repactuar com as parcerias já existentes no 
nível setorial os fluxos estabelecidos no plano municipal de contingência para agilizar o 
encaminhamento das famílias aos serviços setoriais. Exemplo: a gestão precisa estabelecer 
junto a área da saúde e as entidades que ofertam o serviço de acolhimento institucional um 
protocolo claro para testagem de usuários e trabalhadores, para o isolamento em caso de 
contágio e de encaminhamento em caso de internação. O mesmo pode ocorrer com outros 
públicos prioritários ou que tenham maior dificuldade de acesso a políticas de saúde como 
comunidades tradicionais, pessoas com deficiência e os próprios trabalhadores dos 
serviços da proteção social especial de alta complexidade.

Principais dimensões a serem observadas nas articulações intersetoriais: 

    •   Educação: Ampliação de situações de insegurança alimentar de diferentes grupos 
etários, em virtude da suspensão de serviços de educação e assistência social que ofertam 
alimentação
    •   Saúde: orientações sanitárias, encaminhamentos para testagem e orientações e fluxos 
específicas para serviços de acolhimento, abordagem social e campanhas socioeducativas.
    •   SGD – Sistema de Garantia de Direitos: especialmente no que se refere aos serviços de 
medidas socioeducativas.
    •   ESF – Estratégia Saúde da Família: estabelecer fluxos de informações 
georeferrenciadas sobre as vivências de agravamento das condições de saúde em função do 
isolamento exigido para a prevenção da contaminação e para o fornecimento, em domicílio, 
de remédios de uso contínuo à população idosa, pessoas com doenças crônicas (pressão 
alta, diabetes, imunodeprimidos, dentre outras) e pessoas com deficiência
    •   Movimentos Sociais: coleta de dador territorializados sobre demandar emergenciais.
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5 - Gestão do trabalho e supervisão técnica

Os cenários de risco podem gerar insegurança da atuação do trabalhador no 
atendimento presencial. Por isso, é importante que a gestão municipal faça a gestão do 
trabalho e se responsabilize pelas seguintes ações para elaboração do plano:

    •   Levantamento da necessidade do quantitativo atualizado de trabalhadores 
disponíveis, em teletrabalho e em grupo de risco das unidades de atendimento e os que 
trabalham na gestão para análise da necessidade de contratação emergencial;
    •   Definir alterações da alocação dos recursos humanos de forma dialogando com 
as equipes e definição das atribuições das equipes no atendimento presencial e na 
atenção remota bem como prever equipamentos necessários para essa última;
    •   Estabelecer espaços de encontro virtual periódicos para pactuação das demandas 
identificadas pelas equipes técnicas de forma que a avaliação das equipes seja 
considerada para elaboração/revisão do plano;
    •   Disponibilizar canais de suporte emocional para amenizar o estresse dos 
trabalhadores na ativa, os que foram remanejados de função e aqueles que estejam 
retornando do gozo de férias, licença ou da atuação em teletrabalho;
    •   Desenvolver ações de Educação Permanente tais como: Supervisão Técnica, 
grupos de estudos, sistematização de experiências em curso, entre outras.

Já o trabalho de supervisão técnica para o cumprimento do plano deve ser feito pela 
própria gestão municipal e deve ser organizada tendo em vista necessidade de:

    •   Estabelecer formato remoto em alternância as visitas in loco e os meios 
necessários para sua realização;
    •   Definição de periodicidade;
    •   Articulação para repasse de orientações em conjunto com os profissionais de 
saúde para realização de atendimento de forma segura;
    •   Informação sobre os novos fluxos estabelecidos intra e intersetorialmente.
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6 - Comunicação

A circulação de informações seguras e a comunicação nos territórios e no âmbito da 
assistência social são o que garantem uma gestão mais ágil, eficiente e uma maior 
proteção social.   

O plano de contingência deve apresentar as estratégias de comunicação da assistência 
social considerando a gestão de assistência social, as equipes da rede direta e da rede 
indireta, as demais políticas setoriais, os usuários, a comunidade local, entre outros, 
incluindo pontos como:

    •   Definição de fluxos e canais de comunicação ágeis entre a gestão local e as 
unidades de atendimento para o acompanhamento das ações do Plano de 
Contingência, de forma a possibilitar a rápida identificação de ajustes ou necessidades 
urgentes, com o maior número possível de profissionais;
    •   Definir fluxos e mecanismos ágeis de comunicação e encaminhamentos e planejar 
ações integradas, sobretudo entre unidades da PSB e da Média Complexidade e da 
Atenção Primária à Saúde, visando assegurar acesso a tratamentos de saúde, 
medicamentos, vacinação de trabalhadores e usuários, além de orientações e 
encaminhamentos em casos de suspeita, testagem ou confirmação de COVID-19;
    •   Definir canais remotos, estratégias e fluxos contínuos para a comunicação 
sistemática entre a coordenação da unidade e os profissionais e entre os profissionais, 
considerando os novos arranjos adotados para o atendimento à população, como 
atendimento remoto e presencial descentralizado;
    •   Realizar comunicação e articulação permanente com a rede de Saúde, sobretudo 
com a rede de Atenção Primária à Saúde e de Saúde Mental, conforme fluxos e ações 
acordadas entre os órgãos gestores;
    •   Sistematização e disseminar informações do CadÚnico de forma territorializada, 
quanto a: moradias com muitas pessoas e com presença de grupos de risco, idosos e 
pessoas com deficiência em situação de isolamento, moradias precárias e/ou 
insalubres; aglomerados urbanos, unidades rurais com dificuldade de acesso, para 
auxiliar na elaboração de estratégias de atenção a esses grupos;
    •   Divulgar amplamente canais de comunicação com os órgãos e serviços de 
proteção às crianças e adolescentes para as famílias, especialmente, daqueles que 
atuam nas situações de violação de direitos e na atenção a crianças e adolescentes 
com deficiência;
    •   Organização dos conteúdos a serem repassados para a comunidade local de 
forma clara e regular;
    •   Definir as estratégias de comunicação com as famílias acompanhadas e com a 
comunidade local aproveitando meios telefônicos, whatsapp, visitas domiciliares, 
boletins, rádios, televisão, carros de som, imprensa local, associações de bairro, 
comércios e igrejas.
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7 - Monitoramento e atualização do plano
A instabilidade da realidade advinda da crise exige um monitoramento ágil e articulado sobre 
a situação e a eficiência das ações planejadas. Deve ser alimentado por um fluxo constante 
de informações das várias ofertas, seus trabalhadores, a visão de especialistas, órgãos de 
controle social e de comunicação.

Para atualização de ações e prazos do plano é necessário que o diagnóstico seja 
constantemente revisitado.

É recomendável que o comitê estabeleça uma periodicidade de encontros para esse 
monitoramento e que as informações sobre andamento e ajustes no plano seja 
compartilhada com o comitê intersetorial.
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Saiba mais

Dados

Legislações União Covid-19:
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-covid-19 

Ministério da Cidadania no combate à Covid-19:
http://desenvolvimentosocial.gov.br/covid-19 

O SUAS na prevenção ao coronavírus:
https://youtu.be/Ugv-f5ilG6E 

Painel Covid-19 Brasil:
https://covid.saude.gov.br/

São Paulo contra o coronavírus:
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/

Incidência da covid-19 na Assistência Social:
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/incidencia-da-covid-19-na-assistencia-social/

Sistema PMASWeb - rede socioassistencial existente no município :
http://www.pmas.sp.gov.br/

Normativas Estaduais:
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/lista-de-normativas-federais-e-estaduais/

Lives

Youtube
Canal Rede SUAS – SNAS “Portaria nº 100 - Funcionamento da rede de proteção social 
Básica e Especial no contexto da pandemia”
https://www.youtube.com/watch?v=0ZvSceqmLV0

Canal: Psicologia no SUAS “Planos de Contingência na Assistência Social”
https://www.youtube.com/watch?v=y0-VI-bxhss

Canal: TV portal CNM “Plano de Contingência no Suas”
https://www.youtube.com/watch?v=68ZtpN-wBx0

Facebook
Oficina Municipal: “Coronavírus e Políticas Públicas de Assistência Social 
https://www.facebook.com/oficinamunicipal/videos/630920997489933
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