
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 

Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos 
 

1 
 

 

PLANO MUNICIPAL DE 

CONTINGÊNCIA CONTRA A 

COVID - 19 DA 

SECRETARIA EXECUTIVA 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

E DIREITOS HUMANOS 

 
 

 

 

 

ALEGRE - ES 

2020 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 

Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos 
 

2 
 

Colaboradores:  
 
Ana Paula C. B. Cortes 
Assistente Social da ILPI Associação Luiza de Marillac 
 
Cristiane de Menezes Capucho 
Psicóloga - CREAS 
 
Errozenilda Inácia Barros Gomes 
Secretária Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos 
 
 
Ediane Vitor de Souza Vital 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e 
Presidente da Residência Inclusiva ABDM 

 
 
Gina Cassa Aguilar 
Psicóloga - CREAS 
 
 
Lucinéia Maria da Silva 
Assistente Social - CRAS 
 
 
Maria Aparecida Goulart de Souza  
Assistente Social - Gestão  
 
Maria Francisca Moreira Sobreira 
Presidente da ILPI Associação Luiza de Marillac 
 
 
Rosemary Paula Ferreira Vargas 
Psicóloga - Alta complexidade 
 
Simone Aparecida Jordem de Oliveira 
Coordenadora do Programa Bolsa Família 
 
 
Tatiana Lourenço Riguet 
Psicóloga - CRAS 
 
 
Tatiana da Costa 
Assistente Social - Alta complexidade  
 
 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 

Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos 
 

3 
 

1 - Apresentação: 

O país, assim como no mundo, vem passando por uma situação de 

grave ameaça à saúde e isso acarretou modificações na rotina de todos. Essa 

ameaça é proveniente da pandemia da doença denominada coronavírus (Covid 

- 19), que surgiu na China no final do ano de 2019 e causou impactos na saúde 

da população, além de problemas sociais. Assim sendo, fez-se necessário o 

isolamento social para tentar reduzir o contágio entre as pessoas, nesse 

sentido, o isolamento como medida de proteção traz um novo modelo de 

atuação e novas estratégias para intervenção no ambiente de trabalho, além de 

um olhar peculiar as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, no 

momento, que são o público prioritário da Política de Assistência Social.   

Para o funcionamento do SUAS, nesse momento, identificamos os 

serviços e atividades essenciais em cada equipamento e reorganizamos as 

ofertas, considerando as demandas locais da população mais vulnerável e em 

risco social, bem como a segurança de usuários e profissionais, visando à 

promoção de ações intersetoriais, em especial, as políticas de saúde, 

assistência e educação. 

Objetivando o enfrentamento e não disseminação do novo Coronavírus e 

considerando as normativas nacionais, estaduais e municipais, bem como as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), a Secretaria 

Municipal de Assistência Social apresenta este documento: Medidas de 

Contingência da Secretaria Executiva de Assistência Social de Alegre/ES 

contra o novo Coronavírus (Covid-19). 

 

2 - Justificativa:  

A Organização Mundial de Saúde - OMS - declarou situação de 

Emergência em Saúde Pública, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da 

infecção humana pelo novo conoravírus – COVID-19, sugestionando ações 

para conter essa situação, com medidas de isolamento social e medidas em 

todas as áreas de trabalho. Diante disso, o Brasil através da Portaria nº 54 do 

Ministério da Cidadania de primeiro de abril de 2020, a qual classifica a oferta 
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dos serviços de assistência social como serviços essenciais, emitiu normas 

com direcionamento para que continuemos “na linha de frente” objetivando 

atender o público da Política de Assistência Social. Para complementar, o 

estado do Espírito Santo reitera a necessidade de atendimento e advoga que 

os municípios elaborem o Plano Municipal de Contingência no âmbito do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS, para que os Gestores reafirmem 

compromissos, assegurando medidas de segurança, saúde dos trabalhadores 

e usuários do SUAS na perspectiva de enfrentamento ao contágio e contenção 

da disseminação do vírus.  

Conscientes da atual realidade em decorrência da situação de 

emergência em saúde pública da COVID–19, o Plano de Contingência da 

Política de Assistência Social do município Alegre/ES, foi elaborado seguindo 

as normativas dos órgãos Internacionais, Nacionais, do Governo Estadual e do 

Governo Municipal. Destarte, o Plano será o documento de referência da 

Política Municipal de Assistência Social, o qual irá nortear as ações que serão 

realizadas adequando-as ao momento experenciado e adaptando-o quando 

necessário durante o período de execução. 

 

3 - Objetivo do Plano:  

Realizar atividades de prevenção e controle da disseminação do novo 

coronavírus (COVID-19) e garantir a continuidade dos serviços e atividades 

essenciais do SUAS no município de Alegre/ES, de forma segura para os 

usuários e funcionários. 

 

         4 - Embasamento legal: 

 Decreto municipal nº 11.566/2020, declara situação emergência 

no município de Alegre e dá outras providências; 

 Decreto municipal nº 11.568/2020, sobre a suspensão de 

funcionamento do comércio e serviços do município de Alegre em 
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razão do estado de emergência em saúde pública decorrente do 

surto de coronavírus (Covid 19) e dá outras providências;  

 Decreto municipal nº 11.693/2020, sobre medidas para a 

utilização de templos religiosos, para o combate e prevenção ao 

contágio decorrente da pandemia de conoravírus (Covid 19) no 

munícipio de Alegre/ES e dá outras providências; 

 Decreto municipal nº 11.742/2020, sobre medidas qualificadas 

para o funcionamento do comércio e serviços do município de 

Alegre/ES em razão do estado de emergência em saúde pública 

decorrente da pandemia do coronavírus (Covid 19) e dá outras 

providências; 

 Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da 

Assistência Social; Portaria nº337, de 24 de março de 2020 – 

Ministério da Cidadania;  

 Portaria do Ministério da Cidadania/Ministério da Mulher, Família 

e Direitos Humanos - Processo nº 71000.018129/2020-74. 

Medidas de Prevenção ao coronavírus nas Unidades de 

Acolhimento Institucional; 

 Portaria nº 4.192/2020 da Prefeitura Municipal de Alegre/ES, 

define horário de expediente na sede e demais setores 

administrativos da Prefeitura, e das outras providências. 

 

5 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

Os profissionais do SUAS e das instituições de acolhimento devem usar 

equipamento de proteção individual (EPI) de acordo com a atividade presencial 

que exercer, podendo ser todos ou alguns itens abaixo relacionados:  

Máscaras, luvas, protetor ocular ou protetor de face, termômetro, álcool 

em gel 70º, uso de sabão e água potável para lavar as mãos com frequência 

(no mínimo a cada meia hora), jaleco para os profissionais das instituições e 

vacina H1N1 para todos os funcionários. 
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O uso de máscaras será obrigatório e deverá ser trocada a cada 2 

(duas) horas e ao chegar em casa deve-se lavá-las, conforme procedimento a 

seguir: 

  Colocá-las de molho com 1 (um litro de água e 1 (uma) colher de 

hipoclorito de sódio, conhecida como água sanitária, deixar por 30 (trinta 

minutos) e lavar com sabão e colocá-la para secar. 

O funcionário que não estiver usando permanentemente a máscara 

receberá orientação acerca da importância de seu uso pela equipe técnica que 

elaborou o plano, caso persistir será chamado na sala da gestão para mais 

esclarecimentos.  

Os profissionais que estiverem em atividade laborativa deverão prestar 

orientações aos usuários acerca da importância do uso de máscara, além de 

disponibilizar caso não tenham.  

 

6 - Estratégias de atendimento à população no órgão gestor, nos 

serviços, programas, projetos e benefícios: 

6.1 - Proteção Social Básica: 

 Disponibilizar linha telefônica para os profissionais do serviço (Cadastro 

Único, CRAS), para prestarem informações aos usuários de demandas 

que não necessitam de atendimento presencial; 

 Divulgação de informes dos serviços socioassistenciais, através de 

facebook oficial da Prefeitura municipal de Alegre - ES; 

 Criação de Instagram oficial da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, visando à ampliação de informes dos serviços socioassistenciais;  

 O funcionamento dos setores será, preferencialmente, em regime de 

teletrabalho, utilizando o atendimento presencial em casos emergenciais 

que será definido pelos técnicos ou pela gestão;  

 Adotar o sistema de escala/rodízio de funcionários e horário reduzido, 

enquanto for mantido o estado de emergência em Saúde Pública, 

evitando assim aglomerações de usuários e técnicos;  
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 Remanejar temporariamente os trabalhadores, inclusive aqueles 

vinculados aos serviços cujas atividades venham a ser temporariamente 

suspensas;  

 Ofertar suporte informacional aos trabalhadores por meio remoto, 

visando amenizar o estresse frente ao contexto atual. 

 

6.2 - Centro de Referência de Assistência Social – (CRAS) – SCFV e 

PAIF 

 Suspensão temporária de atividades de caráter coletivo, como SCFV 

(Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) para crianças, 

adolescentes, adultos e idosos; e grupos do PAIF (Serviço de Proteção 

e Atendimento Integral a Família), entre outras atividades coletivas;  

 As visitas domiciliares do PAIF e do SCFV estarão restritas as situações 

de urgência, de acordo com a avaliação da equipe técnica do setor;  

 Flexibilização nas atividades presenciais, priorizando os atendimentos 

individualizados apenas para as situações graves ou urgentes, evitando-

se aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção das 

unidades;  

 Realização de atendimentos individuais, quando estritamente 

necessário, respeitando o distanciamento de, no mínimo, 2 (dois) metros 

entre as pessoas atentando para a garantia de sigilo e privacidade do 

atendimento técnico (respeitando o código de ética de cada profissional), 

ainda que se opte por realizá-los em locais abertos;  

 Criação de grupos de whatsApp com os coletivos do SCFV, caso a           

equipe entenda ser necessário para auxiliar os usuários nessa nova 

situação;  

 Acompanhamento remoto dos usuários do PAIF e SCFV, por meio de 

ligação telefônica ou aplicativos de mensagens - como WhatsApp, para 

realização de atividades que possam apoiar famílias e indivíduos em 

situação de isolamento, levando-se em conta os diferentes ciclos de vida, 
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os impactos do isolamento e a necessidade de organização de uma nova 

rotina de vida;  

 Uso da rádio local e site oficial da prefeitura de Alegre para informes 

sobre o programa e propostas de atividades. 

 

6.3 - Benefícios Eventuais:  

 Disponibilização de benefícios eventuais mediante análise da equipe 

técnica; 

 Qualificar um profissional e disponibilizar contato telefônico e e-mail para 

esclarecer dúvidas dos munícipes sobre acesso aos benefícios eventuais;  

  Articulação de parcerias com a rede socioassistencial e setorial para 

identificar famílias, da zona urbana e rural, em situação de vulnerabilidade 

social temporária, risco ou perda, afetadas pela pandemia da Covid-19;  

  Realizar agendamento para a concessão das cestas básicas no período 

de pandemia, evitando aglomerações. 

 

6. 4 - Cadastro único do Governo Federal: 

   Ficam suspensos, temporariamente, os atendimentos presenciais do 

Programa Bolsa Família, excetuando o usuário com benefício bloqueado 

e casos emergenciais;  

   Disponibilização de atendimento remoto através de ligação ou 

whatsApp;  

  Divulgação de informativos do setor de CadÚnico/Bolsa Família na 

rádio local e em carro de som;   

  Divulgação de informes relacionados ao setor, através do site da 

prefeitura e do Instagram criado pela secretaria executiva de 

Assistência Social. 

Caso haja necessidade de atendimento, solicitar aos profissionais e 

usuários para manterem o distanciamento de, no mínimo, 2 (dois) metros de 
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distância e fazer uso das máscaras, além de orientar a lavar as mãos antes e 

depois do atendimento. 

 

6. 5 - Programa Acessuas Trabalho: 

  Ficam suspensos, temporariamente, os atendimentos presenciais do 

programa; 

  Disponibilização de atendimento remoto através de ligação ou 

WhatsApp;  

  Divulgação de informes relacionados ao programa, através do site da 

prefeitura e do Instagram criado pela Secretaria Executiva de Assistência 

Social. 

 

6. 6 - Programa Jovem Aprendiz: 

  Ficam suspensos, temporariamente, os atendimentos presenciais do 

Programa; 

  Disponibilização de atendimento remoto através de ligação ou 

WhatsApp;  

  Divulgação de informes relacionados ao programa, através do site da 

prefeitura e do Instagram criado pela secretaria executiva de 

Assistência Social. 

 

6. 7 - Conselhos Municipais vinculados a Secretaria Executiva de 

Assistência Social e Direitos Humanos 

6. 7. 1 – Comasa – Conselho Municipal de Assistência Social; Comcria - 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescência e CMDCI - 

Conselho Municipal dos direitos (Direitos) da Pessoa Idosa: 

 Realização de reuniões, por meio de videoconferência, para aprovar as 

deliberações quando necessário;  
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 Aprovação de deliberações por ad referendum quando não for possível a 

realização de reuniões;  

  O (a) Presidente, de cada Conselho de Direito, assume a responsabilidade 

de contactar os conselheiros, caso necessário, por via telefônica e agendar 

reuniões por teleconferência. 

 

7 - Proteção Social Especial de Média Complexidade:  

7.1 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS 

 As atividades do CREAS deverão acontecer de forma remota pelos 

técnicos, os atendimentos de urgência e emergência serão priorizados 

pela equipe técnica. Durante os atendimentos, solicitar dos profissionais e 

usuários a manter o distanciamento de, no mínimo, 2 (dois) metros de 

distância e fazer uso das máscaras e lavar as mãos antes e depois do 

atendimento;   

 Disponibilização de linha telefônica para atendimento à população;  

 Disponibilização de escala de profissionais que irão atender o público de 

referência do setor; 

 Os atendimentos as pessoas em situação de rua, deverão ser realizados 

em conjunto com 1 (um) profissional de saúde para orientá-las sobre a 

importância da prevenção da Covid – 19; 

 Pessoa em situação de rua e pessoas em acolhimento institucional que 

estiverem em situação de suspeita ou comprovação de contaminação 

pela Covid – 19 será encaminhada para acolhimento, em local exclusivo 

para esta demanda, para ser monitorado durante a quarentena que a 

equipe de saúde sugerir. Esses cidadãos ficarão acolhidos em hotel que 

estará preparado para tal situação. Hotel Progresso, endereço: Avenida 

Rui Barbosa, centro, nº: 38, próximo a rodoviária antiga - telefone: (28) 

3552 – 2237;  

 Ter no setor um profissional responsável por atender os telefones, 

agendar o atendimento, caso emergencial, e realizar as informações 
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necessárias para o distanciamento, bem como medidas de proteção dos 

usuários que for até o Creas. 

 

8 - Proteção Social Especial de Alta complexidade: 

8.1 - Serviços de Acolhimento Institucional – Abrigo Institucional 

 A equipe técnica deverá realizar orientações para que as instituições 

tomem as medidas de prevenção; 

  Adotar meios para manutenção dos vínculos familiares dos acolhidos, 

como por exemplo utilização de chamadas de vídeos através do aplicativo 

WhatsApp, ligações convencionais, dentre outros;  

  Orientação para os cuidados de prevenção com as profissionais do 

Serviço de Acolhimento, dentre eles: orientação pela equipe técnica do 

uso correto e higienização de máscaras conforme  orientações da OMS-

Organização Mundial de Saúde, bem como uso de jalecos, higienização 

das mãos e mercadorias (alimentos, materiais de limpeza e higiene etc.) 

recebidas no Serviço de Acolhimento; 

  O (a) funcionário(a), ao chegar na instituição, deverá trocar de roupas e 

usar, preferencialmente, jaleco, outrossim, trocar de calçados (sapatos, 

sandálias, tênis) e ao sair fazer o mesmo procedimento;  

 Suspensão das visitas assistidas conforme normativas, em anexo, do 

Governo Estadual (Nota Recomendatória: Recomendações para 

prevenção e controle de infecções pelo novo coronavírus (Covid – 19) a 

serem adotadas nos equipamentos nos Serviços Socioassistenciais e da 

Política do Trabalho do Estado) e Federal (Processo nº 

71000.018129/2020-74 – Ministério da Cidadania/ Ministério da Mulher, 

Família e Direitos Humanos); 

 Orientação dos acolhidos (crianças e adolescentes) com os cuidados de 

higienização e prevenção contra o coronavírus. Demonstrando de forma 

lúdica o uso correto de máscaras e higienização da mesma, bem como 

das mãos; 
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 Restringir o uso de utensílios compartilhados como: copos, xícaras, 

garrafas de água, entre outros; 

   Evitar o acesso de funcionários com sintomas respiratórios; 

   Divulgar e reforçar a etiqueta respiratória – se tossir ou espirrar, cobrir o      

nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou lenço de papel – para    

funcionários, visitantes e residentes;  

 Orientação dos acolhidos (crianças e adolescentes) do real contexto 

vívido pela pandemia mundial do coronavírus; 

 Orientação para as cuidadoras e coordenadora do Serviço de 

Acolhimento em como proceder, caso seja necessário algum acolhido 

realizar alguma atividade fora do Serviço de Acolhimento, as mesmas 

medidas de prevenção (usar máscaras e trocá-la a cada duas horas e 

manter o distanciamento mínimo de 2 (dois metros);   

  Criação de estratégias de forma a minorar a situação de confinamento 

tendo em vista a peculiaridade da situação, prevenindo as possíveis 

doenças que possam surgir (depressão, ansiedade, síndrome do pânico 

entre outros), com o apoio da equipe da Política de Assistência Social do 

município). 

 

8. 1. 1 - Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas – ILPI 

ASSOCIAÇÃO LUIZA DE MARILLAC: 

Orientação da equipe técnica local (assistente social, psicólogo, 

pedagogo, enfermeiro) sobre a suspensão das visitas assistidas conforme 

normativas, em anexo, do Governo Estadual (Nota Recomendatória: 

Recomendações para prevenção e controle de infecções pelo novo coronavírus 

(Covid – 19) a serem adotadas nos equipamentos nos Serviços 

Socioassistenciais e da Política do Trabalho do Estado) e Federal (Processo nº 

71000.018129/2020-74 – Ministério da Cidadania/ Ministério da Mulher, Família 

e Direitos Humanos), todavia, deverá viabilizar outros meios para que não 

fiquem isolados e sem contato com a sociedade e seus familiares;  
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Orientação para os cuidados de prevenção com os profissionais da ILPI, 

dentre eles: orientação pela equipe técnica do uso correto e higienização de 

máscaras conforme OMS, bem como uso de jalecos, higienização das mãos e 

mercadorias (alimentos, materiais de limpeza e higiene, etc) recebidas no 

Serviço de Acolhimento. 

Orientação da equipe técnica, exclusiva da ILPI, em adotar meios para 

manutenção dos vínculos familiares e/ou pessoas com vínculos afetivos com 

os acolhidos, como por exemplo, utilização de chamadas de vídeos através do 

aplicativo WhatsApp, ligações convencionais, dentre outros, evitando assim o 

sentimento de abandono;  

Manutenção da rotina diária de higienização e proteção com uso de 

máscaras para os funcionários que deverá ser trocada a cada 2 (duas) horas 

de uso e lavar as mãos a cada meia hora ou antes e depois de cada atividade 

que exija tal procedimento ( alimentar, ir ao banheiro, contato com o idoso etc.), 

conforme normas da OMS; 

Orientação para equipe técnica local, para quando necessário, acolhido 

precisar realizar alguma atividade fora da instituição, tomar as mesmas 

providências de prevenção (usar máscaras e trocá-la a cada duas horas e 

manter o distanciamento de 4 (quatro) metros ou no mínimo de 2 (dois metros). 

Disponibilizar 1 (um) quarto de isolamento, considerando todas as 

recomendações da OMS, como por exemplo, abertura com vidro na porta, 

isolamento com no mínimo 2 (dois) metros de distância e equipamentos de 

proteção individual (EPI) armazenados em local seguro na parte exterior ao 

quarto para ser utilizado por algum idoso que apresente sintoma gripal; 

Organizar um pequeno consultório para uso do médico voluntário da 

Instituição e do médico da Estratégia Saúde da Família (ESF) cujo objetivo é 

atender todos os idosos acolhidos semanalmente e identificar possíveis casos 

suspeitos; e/ou outras comorbidades. 

Observando as recomendações para prevenção e controle de infecções 

por coronavírus na ILPI Associação Luiza de Marillac, será solicitado ao órgão 
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gestor da política de saúde manifestação quanto às ações preventivas, ou seja, 

realização da testagem dos acolhidos, bem como dos trabalhadores da ILPI; 

Divulgação visual sobre a Covid – 19 nas áreas de circulação e em 

linguagem que seja acessível para pessoas idosas, bem como para 

trabalhadores e colaboradores sobre os sintomas e prevenção. Nesse sentido, 

a Instituição e seus técnicos de referência estão se articulando para alcançar o 

objetivo de divulgação ampliada sobre os cuidados necessários, levando em 

consideração a particularidade e demanda apresentada por cada idoso. 

 

8.  1.  2 - Instituição para Crianças e Adolescentes : 

Disponibilizar telefone para os familiares e/ou pessoa com vínculo 

afetivo com os acolhidos para que possam estar em contato por via telefônica, 

evitando assim o sentimento de abandono. 

Caso algum acolhido necessitar de realizar alguma atividade fora da 

instituição, tomar as mesmas providências de prevenção (usar máscaras e 

trocá-la a cada 2 (duas) horas e manter o distanciamento de 4 (quatro) metros 

ou no mínimo de 2 (dois) metros;   

Manter rotina diária de higienização e proteção com uso de máscaras 

para os funcionários que deverá ser trocada a cada 2 (duas) horas de uso e 

lavar as mãos a cada meia hora ou antes e depois de cada atividade que exija 

tal procedimento ( alimentar, ir ao banheiro, contato com o acolhido etc.); 

 

8. 1. 3 - Residência Inclusiva para Pessoas com Deficiência – Associação 

Beneficente Dias Melhores - ABdM:  

Orientação da equipe técnica local (psicólogo, pedagogo, assistente 

social) sobre a suspensão das visitas assistidas conforme normativas, do 

Governo Estadual (Nota Recomendatória: Recomendações para prevenção e 

controle de infecções pelo novo coronavírus (Covid – 19) a serem adotadas 

nos equipamentos nos Serviços Socioassistenciais e da Política do Trabalho do 
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Estado) e Federal (Processo nº 71000.018129/2020-74 – Ministério da 

Cidadania/ Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos).  

Orientação da equipe técnica, exclusiva, da Residência Inclusiva em 

adotar meios para manutenção dos vínculos familiares e/ou pessoas com 

vínculos afetivos com os acolhidos, como por exemplo, utilização de chamadas 

de vídeos através do aplicativo WhatsApp, ligações convencionais, dentre 

outros evitando assim o sentimento de abandono;  

Caso algum acolhido necessitar de realizar alguma atividade fora da 

instituição, tomar as mesmas providências de prevenção (usar máscaras e 

trocá-la a cada duas horas e manter o distanciamento de 4 (quatro) metros ou 

no mínimo de 2 (dois) metros;   

Manutenção da rotina diária de higienização e proteção com uso de 

máscaras para os funcionários que deverá ser trocada a cada 2 (duas) horas 

de uso e lavar as mãos a cada meia hora ou antes e depois de cada atividade 

que exija tal procedimento (alimentar, ir ao banheiro, contato com o acolhido 

etc.); bem como a higienização ao chegar na instituição para seu turno de 

trabalho. 

 

9 - Medidas de Proteção para os Profissionais do SUAS e dos 

Profissionais das instituições de acolhimento:  

Durante a execução de alguns serviços e de acordo com as orientações 

do Ministério da Saúde, os profissionais deverão:  

 Usar máscara de forma permanente, evitando tocar na máscara e 

demais equipamentos de segurança e trocá-las a cada 2 (duas) horas; 

 lavar sempre as mãos com água e sabão e evitar levar as mãos ao rosto, na 

ausência de água e sabão usar álcool em gel 70%;  

 não compartilhar utensílios de uso pessoal (toalhas, copos, talheres);  

 manter as medidas de etiqueta ao tossir e espirrar (cobrir a boca e nariz 

com o antebraço ou lenço descartável);  
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 manter 4 (quatro) metros de distância de outras pessoas, se não for 

possível, no mínimo 2 (dois) metros de distância; 

 fazer revezamento de horário laborativo entre os profissionais; 

 evitar circulação de profissionais entre os setores; 

 usar filme PVC para envolver teclados e mouses para facilitar higienização, 

se esse teclado for de uso coletivo. 

 

10 - Servidores com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou que 

estejam incluídos no grupo de risco: 

Poderão ser autorizados, em caráter excepcional, a critério da respectiva 

chefia, a trabalhar em suas residências, cabendo ao seu órgão ou entidade 

setorial prover os meios necessários para o desempenho de suas funções; 

O profissional que trabalhará em suas residências, deverá enviar 

semanalmente suas atividades, conforme orientação da gestão. 

 

11 - Horário e forma de funcionamento dos trabalhadores do SUAS:  

No município Alegre – ES, as novas estratégias e mecanismo para o 

funcionamento da rede socioassistencial, estará sendo divulgada nas redes 

sociais da Prefeitura Municipal e da Secretaria Executiva de Assistência Social.  

Nesse plano está descrito a forma de trabalhos que serão realizados na 

sede do órgão Gestor da Assistência Social e nos equipamentos públicos de 

assistência social, seguindo como a oferta dos programas, serviços e 

benefícios socioassistenciais, de segunda-feira a sexta-feira, com equipes de 

referência reduzida no horário de 8h às 12h. 

 

12 - Forma de Trabalho: 

O trabalho será em escalas tendo em cada setor o mínimo de pessoas 

para evitar aglomerações; os profissionais deverão seguir as orientações de 

proteção contidas nesse plano, caso algum servidor não siga será orientado 
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pela equipe responsável por este plano, caso permaneça com o 

descumprimento das recomendações será noticiado ao gestor da pasta para 

providências cabíveis, podendo chegar em processo administrativo, pois o 

profissional estará colocando a vida dele e do próximo em risco; 

Manter o local sempre ventilado naturalmente (portas e/ou janelas 

abertas;  

Restringir o uso de utensílios compartilhados (copo, talheres, prato e 

outros); 

Em relação ao atendimento ao público, se o usuário ao ser atendido não 

respeitar as regras de proteção, mesmo após as recomendações recebidas, a 

equipe comunicará ao gestor que tomará as providências cabíveis. Caso ele 

persista em não acatar as orientações o atendimento será suspenso;  

Em cada setor desta secretaria: Gestão que inclui (bolsa família, 

programa do Acessuas Trabalho, Jovem Aprendiz e outros), Cras, Creas e alta 

complexidade, terá uma pessoa qualificada para orientar sobre a importância 

das medidas de proteção, essa orientação se dará tanto para os usuários, 

quanto para os profissionais; 

Cada setor terá uma escala contendo, dia e horário de atendimento de 

cada profissional, fazendo rodizio de forma equânime, evitando aglomeração e 

passará para o gestor da pasta;  

Cada técnico de referência, no dia do atendimento deverá realizar os 

atendimentos por meio remoto, através de e-mail ou contato telefônico, 

limitando-se ao mínimo de atendimento presencial, apenas em caso de 

necessidade que o próprio técnico julgar necessário;  

Evitar o uso de caneta para assinaturas, quando fazê-lo, limpar 

imediatamente com álcool 70º;   

Reforçar os procedimentos de higiene e desinfecção de utensílios, 

equipamentos e ambientes de convivência (utilizando hipoclorito de sódio e/ou 

álcool 70 para limpeza diária); 
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Manter a etiqueta respiratória, ao tossir e espirrar, cobrir o nariz e a boca 

com o cotovelo ou utilizar lenço de papel, além não tocar nos olhos nariz e 

boca; 

Solicitar à secretaria de saúde a inclusão dos trabalhadores da Política 

de Assistência Social no grupo prioritário da vacinação do H1N1; 

Ter um profissional responsável (indicado pela gestora da pasta) para 

verificar se as medidas em cada setor estão sendo respeitadas. 

 

13 - Considerações Finais: 

Considerando o atual momento em que a sociedade está 

experienciando, além dos desafios e incertezas em decorrência da Pandemia 

da COVID-19, a Secretaria Municipal de Assistência Social objetiva contribuir 

com as medidas adotadas pelo Poder Público visando a segurança e a saúde 

dos usuários e trabalhadores dos SUAS, atuando de forma eficaz para 

minimizar os impactos negativos gerado pela crise sanitária, social e 

econômica no Brasil e no mundo. 

Este plano terá a aprovação do Conselho Municipal de Assistência 

Social - COMASA e será publicado no site da prefeitura e sua operacionalidade 

será fiscalizada pelo referido Conselho e, qualquer situação não cumprida 

neste plano deverá ser comunicado a gestora da pasta e ao Conselho 

Municipal de Assistência Social para tomada das devidas providências e, em 

se tratando de situação de Pandemia, poderá também levar ao conhecimento 

do Ministério Público as situações de risco coletivo.  
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