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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA SOCIAL 

NOTA TÉCNlCA Nº 002/2020-SEMAS 

1. INTRODUÇÃO 

Dispõe sobre orientações, recomendações e demais 
procedimentos de contingência a serem adotados na 
prevenção de contAgio pelo Coronavirus (COVID-19) 
pelos serviços e programas executados pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS. 

Em atenção à Declaração de Emergência em Saúde Pública Internacional da 

Organização Mundial de Saúde, de 30 de janeiro de 2020, à situação de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada pela Portaria nº 188, de 04 de fevereiro 

de 2020, do Ministério da Saúde, e ao reconhecimento da situação de calamidade pública, 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 18 de março de 2020. 

Conforme Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a Assistência Social e o atendimento à população em 

estado de vulnerabilidade constam da relação dos serviços públicos e atividades essenciais. 

considerados nos termos do referido Decreto como "aqueles indispensáveis ao atendimento 

das necessidades inadiâveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não 

atendidos, colocam em perigo a sobrevivência a saúde ou a segurança da população" (§1°). 

Considerando também os Decretos Municipais de nº IS e 17 de 2020, que tratam 

sobre as medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavirus (COVID-19). 

Considerando ainda a Portaria SNAS nº 54 de 01 de abril de 2020, que aprova, 

Aprovar 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. 

A SEMAS orienta, por meio de Nota Técnica, medidas a serem adotadas quanto aos 

serviços e atividades essenciais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e demais 

políticas públicas vinculadas à esta Secretaria Municipal, executados diretamente pelo poder 

público em âmbito local, de modo a mitigar os riscos de transmissão sustentada do 

Coronavirus no território municipal, tendo em vista a proteção social, que visa à garantia da 

vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos. 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

Art. 1° Ficam definidas as orientações e recomendações aplicáveis a todos os 

serviços, programas e conselhos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social -

SEMAS nos termos abaixo: 

1 - Disseminaçl.o das i11Cormações: 

a. A divulgação desta Nota Técnica, apoiando no esclarecimento de dúvidas e 

implementação das regms nela contida, reportando-se ao seu superior hierárquico 

no caso de dúvidas e necessidade de informações adicionais; 

b. Exercer papel proativo "" disseminação de informações oficiais e divulgação de 

materiais informativos, provenientes de fontes oficiais, a respeito do combate ao 

Coronavírus; 

c. Promover, sempre que possível, oportunidades de esclarecimento e informações 

sobre a pandemia para usuários e prestadores de serviços. 

IL Medidas de higiene e etiqueta respirat6ria: 

a. Intensificar os cuidados de higiene, realizando a lavagem e/ou 

desinfecção das mãos frequentemente, com água e sabão, e antisséptico à base 

de âlcool gel 70%, sempre que poss(vel, seguindo os protocolos estabelecidos 

pelo Ministério da Saúde; 

b. Cobrir boca e nariz com o cotovelo flexionado ou com lenço descartável, sempre 

que tossir ou espirrar; 

c. Seguir as demais orientações e medidas de higiene recomendadas pelo 

Ministério da Saúde; 

d. Orientar as equipes de limpeza para que intensifiquem a desinfecção de objetos e 

superflcies tocados com frequência, como celulares, telefones, maçanetas, 

corrimão, bem como evitar varrec o chão, priorizando a limpeza com pano 

úmido; 

e. Intensificar a observação dos principais sintomas entre os usuários. 

utilizando-se dos protocolos de comunicaçlio e procura do sistema de saúde 

publicados pela Vigilância cm Saúde; 

f. Os trabalhadores que atuem em contato com o público usuário deverão, além de 

intensificar os cuidados de higiene jâ previstos anteriormente, realizar a lavagem 

e/ou outra forma de desinfecção das mãos após cada atendimento; 

ID - Recursos Humanos e Regime de Trabalho: 

a. O horário de funcionamento do atendimento ao público será de 08:00 às 12:00 horas. 

observadas as disposições contidas nesta Nota Técnica, bem como outras normativas 

especificas que tratem da matéria; 

b. Todos os profissionais trabalharão em escalas de revezamento de pessoal, avaliadas e 

autorizadas pela gestão da SEMAS e observadas as particularidades de cada 

serviço ou programa, garantindo melhor distribuição da força de trabalho com o 

objetivo de evitar a concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho; 

c. Os casos de afastamento deverão ser avaliados pela gestão da SEMAS caso a caso. 

considerando as disposições da legislação local . 

ORIENTAÇÕES ESPECIAIS POR POLITICAS PÚBLICAS VINCULADAS Á 

SEMAS 

Art. 02º. Os serviços vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social -

SEMAS deverão observar as orientações contidas na parte geral desta Nota Técnica,. 

bem como as abaixo dispostas: 

a. Centro de Referencia de Assist@ncia Social (CRAS) 110 imbito do 

PAIF 

• Ficam em funcionamento os atendimentos individuais por 

telefone ou presenciais emergenciais; 

• Ficam suspensas todas as atividades coletivas, incluindo as 

oficinas e demais ações voltadas aos usuários, bem como 

reuniões intersetoriais; 

• Suspenslo das atividades externas, tais como visitas e/oo eventos 

e demais ações comunitárias realizadas pelas equipes técnicas de 

referência, salvo situação excepcional a ser avaliada no caso 

concreto; 

b. Serviços de Convivineia e Fortaleeimento de Vínculos 

• Ficam em funcionamento os atendimentos individuais por 

telefone ou presenciais emergenciais; 

• Ficam suspensas todas as atividades coletivas, incluindo as 

oficinas e demais ações voltadas aos usuários, bem como 

reuniões intersetoriais. 

e. Programa Primeira Inf1ncia no SUAS/PCF 

Conforme o disposto na Portaria Conjunta N" 1, de 27 de Abril de 2020 e diante das 

orientações de saúde local, o estágio de evolução da pandemia e as devidas estratégias 

adotadas para seu controle, recomenda-se que sejam adotadas estratégias de acompanhamento 

remoto em meios de comunicação que atendam as famílias acompanhadas. O visitador deve,. 

entre ootras atividades: 

• Na realização das visitas domiciliares, o visitador deve 

adotar as medidas que garantam a segurança e saúde dos 

profissionais e familias atendidas: uso de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), distanciamento de pelo menos 

um metro e meio entre as pessoas, utilização de espaços 

mais arejados para o atendimento à família; 

• Na impossibilidade da realização da visita domiciliar. 

deve-se utilizar no atendimento remoto: prever e combinar 

com usuários e/ou familiares dias e horários para contato, 

mantendo uma rotina, e disponibilizar meios para que as 

familias possam entrar em contato com as equipes; 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

338 Ano XVIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 26 de Maio de 2020 • Edição IVLXXVIII

(Continua na próxima página)

~ 
PRATAooPIAUI 
GOVERNO DE RESP'ONSABIUOAOE 

• Realizar o planejamento e o devido preenchimento do 

formulário Plano da Visita Domiciliar para cada atividade 

a ser proposta, bem como a informação acerca da 

modalidade de atendimento (remoto ou presencial) e o 

arquivamento das informações; 

• Observar o tempo do acompanhamento remoto que deverá 

ser o necessário para que todas as atividades planejadas 

sejam cumpridas e que não restem dúvidas quanto à 

execução da atividade pela familia; 

• Poderão ser utilizados aplicativos de mensagens como o 

Whatsapp, r-edes sociais como lnstagram e Facebook, bem 

como a realização de chamadas telefônicas ou de vldeo. 

por exemplo. tanto para o acompanhamento remoto. como 

para a realização de busca ativa de novas familias. 

d . Cadastro Único para Programas Sociaio - Po,too de Atendimento: 

2. CONSELHOS 

• O atendimento presencial ocorrerá apenas para usuários com 

beneficias do Programa Bolsa Familia BLOQUEADOS ou 

CANCELADOS, com agendamento prévio, considerando o 

atendimento máximo de até 02 (duas) pessoas por vez no 

ambiente; 

• Será priorizado o atendimento prescnci.al e remoto aos usuários 

com perfil de acesso ao auxilio emergencial do Governo Federal e 

Tarifa Social de Energia Elétrica, que estejam enfrentando 

dificuldades para acessar os referidos benefícios; 

• Ficam suspensos o Atendimento Móvel (itinerante) e os cadastro,i 

realizados por meio de entrevista domiciliar; 

• Fica ampliado o prazo para inclusão no Cadastro Único, de 

idosos e pessoas com deficiência,, que recebem Beneficia 

de Prestação Continuada BPC, nos termos da 

regulamentação disciplinada pela Portaria INSS n• 375, de 17 de 

março de 2020; 

• Os prazos de atualização e revisão cadastral do Cadastro Único 

para Programas Sociais, bem como os programas sociais: 

vinculados, como o Programa Bolsa Familia, serio adiados. 

confonne Portaria nº 330, de 18 de março de 2020, do Ministério 

da Cidadania; 

• Fica suspenso o comparecimento de pessoas e familias que 

aguardam a liberaçlo de beneficios do Programa Bolsa Familia ao 

Posto de Atendimento do Cadasiro Único no CRAS para, 

informações. sendo as mesmas prestadas pelos canais de 

atendimento remoto. através do númer-o de telefone: 86 99938--

5945, 

• As concessões de novos bcneficios serão informadas através de 

contato telefõnico e publicizadas nas redes sociais da Prefeitura 

Municipal de Prata do Piaul. 

a. Recomenda-se a suspensão de todas as atividades presenciais dos Conselh05' 

Municipais; 

b . Caberá a cada Conselho definir a possibilidade de realização de atividades 

remotas~ beJJ1 como qual a fonna de encaminhamento de suas demandas. 

3. CONSELHO TUTELAR 

a . Recomenda-se a reorganização do atendimento ao público de forma a 

prevenir o conbl.gio pelo COVID-19. 

An. 03°. Esta Nota Técnica está sujeita a ajustes decorrentes da sua utilização prática e das. 

modificações do cenário epidemiológico, vigorando por prazo indeterminado. 

Prata do Piaul. 28 de abril de 2020. 
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PLANO OE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OE 
SAUOE OE PRATA DO PIAUI -PI, PARA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

WIL~LIMA 
Prefeito de Prata do Piauí- PI 
CNPJ: 06.636.807/0001 -00 
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 210 CENTRO 
PRATA DO PIAUI 
FONE: 86- 98148-3225 

FRANSUÉLIO MELAO DA SILVA 
Secretário Municipal de Saúde de Prata do Piauí- PI 
CNPJ: 02.644.351/0001-60 
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 210 CENTRO 
PRATA DO PIAUI 
FONE: 86- 99996-6400MUNICIPIO: Prata do Piauí 
ESTADO: Piauí 
CODIGO 00 MUNICIPIO: 
POPULAÇÃO: 3.085,00 habitantes (IBGE 2010) 
AREA GEOGRAFICA: 196,323 KM2 

LIMITE GEOGRAFICO: O Município Limita-se com: Alto longa, São Miguel do 
Tapuia, São Felix do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, Santa Cruz dos Milagres 
e Beneditinos. 

INTRODUCAO 
Este documento apresenta o Plano de Contingência Municipal para infecção 
Humana pelo novo Corona vírus (COVID-19), o qual está de acordo com Plano de 
Contingência do Estado do Piauí para a Infecção humana pelo novo coronavirus 
(COVID-19). 
Ocoronavirus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo 
agente do Coronavirus foi descoberto em 31/12/2019 após casos registrados na 
china, provoca a doença chamada coronavirus (COVID-19). O Coronavirus é uma 
grande família virai, conhecidos desde meados dos anos 1960, que causam 
infecções respiratórias em seres humanos, geralmente infecções por coronavirus 
causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado 
comum. Podem causar doenças semelhantes a uma gripe como um vírus da 
influenza A (H1 N1) é transmitido de pessoa a pessoa, principalmente por meio da 
tosse ou espirro e secreções respiratórias de pessoas infectadas. 

DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS 

A definição de caso suspeito de COVID-19 está em constante atualização devido à 
dinâmica da epidemia. Mantenha-se informado da definição mais atualizada 
acessando os sites mencionados acima 

CASO SUSPEITO/ PROVÁVEL DE INFECÇÃO (COVID-19) 
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