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1. Apresentação 

 

O Plano de Contingência da Política de Assistência Social para atuação na 

situação de emergência em saúde pública da doença COVID – 19, que ora apresentamos 

foi elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social com o apoio da Assessoria 

de Assistência Social da GRANFPOLIS. 

A vigência deste plano compreenderá todo o período de emergência, que vai 

além da quarentena, e abrange o tempo necessário para as ações que venham a mitigar 

os impactos da crise gerada pelo COVID – 19, até o retorno da normalidade. 

Este Plano de Contingência observa todas as orientações dos Decretos do Estado 

de Santa Catarina e do Município, além das orientações nacionais em especial as 

emitidas pelo Ministério da Cidadania quanto à regulação e oferta dos serviços, 

programas, projetos e benefícios. 

O Plano de Contingência da Política de Assistência Social para atuação na 

situação de emergência em saúde pública da doença COVID – 19 é o documento de 

referência da Política de Assistência Social, norteador das ações, onde todas as 

intervenções realizadas serão adequadas ao momento vivido, seguindo as orientações 

referentes aos serviços e readequando-se frente à necessidades identificadas, ou seja, 

todos estarão engajados no período de crise e pós-crise. 

A Atuação ocorrerá de forma democrática, intersetorial e interdisciplinar, pois as 

dimensões da epidemia e do agravamento da questão social só poderão ser 

compreendidas e enfrentadas por meio de atuação conjunta. 

A fim de resgatar o histórico das principais normas editadas no estado e 

município, citamos que, a situação de emergência foi decretada pelo Governo do Estado 

de Santa Catarina por meio do Decreto Nº 515, de 17 de março de 2020 que declarou 

situação de emergência em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 
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1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-

19, e estabelece outras providências.  

O Decreto Nº 515 foi alterado pelos Decretos Nº 521, Nº 525 e Nº 562, além 

das portarias publicadas.  

No município de Florianópolis foram publicados inúmeros documentos 

normativos, sendo o primeiro decreto publicado em 13 de março de 2020 sob nº 

21.340. Destaca-se ainda o decreto nº 21.545, de 11 de maio de 2020, que declara 

situação anormal, caracterizada como estado de calamidade pública no município de 

Florianópolis nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 (Doenças Infecciosas Virais), para 

enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19, até 31 de dezembro de 2020 e o 

Decreto nº 21.569, de 15 de maio de 2020, que consolida as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus. 

Por fim, nosso município tem sido referência na atuação de combate ao vírus e 

proteção a nossa população, portanto, necessitamos continuar essa caminhada e atuar 

como política pública essencial garantindo a oferta regular de serviços, programas, 

projetos, benefícios socioassistenciais e desempenho de ações proativas por parte dessa 

política pública. 

 

2. Diagnóstico 

O município de Florianópolis conta com uma população de aproximadamente 

500.973 habitantes (IBGE/estimativa 2019). No mês de maio 80.813 pessoas estavam 

inscritas no Cadastro Único, sendo que 35.320 eram maiores de 18 anos e possuíam 

renda familiar percapita de até meio salário mínimo (CECAD/MC). No entanto, segundo 

dados do Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela Controladoria Geral 

da União (acessado em 10/06/2020), no município de Florianópolis 99.785 pessoas 

foram beneficiadas com a primeira parcela do Auxílio Emergencial. 

Esses dados demonstram que a pandemia causada pela COVID-19 

inevitavelmente está impondo dificuldades aos trabalhadores informais, e com a 

https://sc.gov.br/images/DECRETO_521_ASSINADO.pdf
http://www.coronavirus.sc.gov.br/tiraduvidas/images/DECRETO_525.pdf
http://www.coronavirus.sc.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO_535.pdf
https://sc.gov.br/images/Secom_Noticias/Documentos/VERS%C3%83O_ASSINADA.pdf
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diminuição da receita as empresas estão reduzindo seu quadro de funcionários, 

aumentando a taxa de desemprego.  

Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, nos dias 30 e 31 de março, sobre o impacto 

econômico da pandemia Covid-19 em Florianópolis apurou que 12.500 trabalhadores de 

micro e pequenas empresas perderam o emprego somente nos primeiros dias de 

isolamento. 

A queda na renda das famílias acarretou no crescimento da demanda dos 

serviços socioassistenciais, em especial dos Centros de Referência de Assistência Social. 

Comparando o número de atendimentos realizados pelos CRAS no mês de fevereiro, 

com o mês de abril observamos um crescimento de 317,5% no número de atendimentos 

realizados, conforme tabela abaixo: 

 

Equipamento Jan Fev Mar Abr 

CRAS Centro I 267 271 281 418 

CRAS Centro II 284 664 819 2886 

CRAS Continente I 337 326 210 1479 

CRAS Continente II 309 247 718 3694 

CRAS Norte I 974 899 390 531 

CRAS Norte II 479 285 165 942 

CRAS Norte III 284 302 180 272 

CRAS Sul I 292 201 135 3166 

CRAS Sul II 186 220 705 1671 

CRAS Sul III 523 705 653 2142 

Total 3935 4120 4256 17201 

 

 

3. Criação do Comitê de Crise na Assistência Social e funcionamento 

Instituir um Comitê de Crise na Política de Assistência Social com reuniões 

regulares e sistemáticas, com o objetivo de discutir de forma democrática e colegiada as 

questões provocadas pela crise e seus agravamentos, bem como manter este plano 

sempre em discussão, aperfeiçoamento e realizar as atualizações que se fizerem 

necessárias. 

O Comitê será composto pelos seguintes representantes:  
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 Gestor da Assistência Social 

 1 técnico de gestão 

 1 coordenador e/ou profissional da Proteção Social Básica 

 1 coordenador e/ou profissional da Proteção Social Especial  

 1 gestor do Programa Bolsa Família e Cadastro Único 

 1 representante do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

 1 representante do Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS 

 1 representante do Fórum Municipal de Usuários do SUAS 

 1 representante do Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis 

 

Entre as atribuições estão o auxilio ao gestor municipal nas seguintes medidas: 

 Conhecer os recursos previstos no orçamento municipal destinados a 

atuação em situação de calamidade e os recursos da Assistência Social, bem 

como, dialogar pela ampliação dos mesmos em virtude das necessidades 

locais; 

 Auxiliar no planejamento de cada equipamento, definindo o funcionamento 

dos serviços, quais as estratégias serão utilizadas, os canais de acesso e 

cuidados essenciais. Para tanto será imprescindível a leitura atenta e 

observação das orientações técnicas previstas no Informe nº 1 da Frente em 

Defesa do Suas e da Seguridade Social, assim como seus informes 

posteriores; 

 Articular junto a Secretaria de Saúde capacitações dos profissionais e 

disponibilização de EPIs, e em quais situações estes devem ser usados, bem 

como solicitar que os profissionais da assistência social também recebam a 

vacina da gripe, tal qual os profissionais de saúde; Em Caso da não 

disponibilização, o Comitê pode definir pela compra de EPIs ou formas de 

providenciar os mesmos aos profissionais; 

 Identificar os profissionais que estão no grupo de risco e orientar para o 

afastamento e colocação em teletrabalho ou home office, observando os 

grupos de risco definidos pelo Ministério da Saúde; 
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 Implementar iniciativas de divulgação dos canais de comunicação (e-mail, 

contatos telefônicos, what´s app, Facebook, Instagram) dos setores e 

serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, de modo que as 

famílias possam acessá-los, para dirimir suas dúvidas, serem atendidas em 

suas necessidades e ainda realizar agendamentos para atendimentos 

presenciais1; 

 Realizar reuniões por vídeo conferência com a equipe da Assistência Social; 

 Participar de reuniões intersetoriais para alinhamento da atuação. 

 

4. Funcionamento dos Serviços, Programas e Projetos 

 

O município segue a Portaria do Ministério da Cidadania nº 337, de 24 de março 

de 2020 e o Informe nº 1 da Frente em Defesa do SUAS e da Seguridade Social, além de 

outros informes e documentos normativos, tendo a missão de garantir a oferta dos 

serviços, programas e benefícios socioassistenciais àqueles que necessitarem, 

observando as medidas e condições de segurança e saúde dos usuários e profissionais 

do SUAS. 

Importante salientar que no Art. 1º da Portaria do Ministério da Cidadania Nº 

337/2020, em seu parágrafo único, orienta que cada estado, município e Distrito Federal 

deverá compatibilizar a aplicabilidade da Portaria seguindo as normativas e as condições 

de saúde pública local.  

 No Art 3º da Portaria Nº 337/2020, que orienta aos órgãos gestores da política 

de assistência social adoção de 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: 

I - adoção de regime de jornada em turnos de revezamento em que se 

promova melhor distribuição da força de trabalho com o objetivo de 

                                                   
1 Estes serão agendados conforme demanda identificada e constatada a pertinência da 
realização do atendimento de natureza presencial, resguardadas as orientações de prevenção e 
combate ao novo coronavírus (COVID-19). 
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evitar a concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de 

trabalho; 

II - adoção de medidas de segurança para os profissionais do SUAS com a 

disponibilização de materiais de higiene e Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI, recomendados pelo Ministério da Saúde, afastamento ou 

colocação em teletrabalho dos grupos de risco; 

III - observar no âmbito dos equipamentos e serviços socioassistenciais as 

orientações do Ministério da Saúde com relação ao cuidado e prevenção 

da transmissão nos termos da Cartilha do Ministério da Saúde "Tem 

dúvidas sobre o Coronavírus" disponível no link -

 https://coronavirus.saude.gov.br/, em especial nos Serviços de 

Acolhimentos, no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas Famílias e no Serviço Especializado para Pessoas 

em Situação de Rua. 

IV - flexibilizar as atividades presenciais dos usuários no âmbito dos 

Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e dos Centros 

Especializados de Assistência Social - CREAS, com vistas a reduzir a 

circulação de pessoas e evitar a aglomeração nos equipamentos; 

V - intensificar as atividades de: 

a) disseminação de informação aos usuários acerca do cuidado e 

prevenção da transmissão, conforme orientações do Ministério da Saúde; 

b) disseminação de informações à rede socioassistencial aos 

profissionais e usuários do SUAS acerca das estratégias e procedimentos 

que serão adotados para assegurar as ofertas essenciais; 

c) acompanhamento remoto dos usuários, por meio de ligação 

telefônica ou aplicativos de mensagens - como WhatsApp, 

principalmente daqueles tidos como grupos de risco, tais como idosos, 

gestantes e lactantes, visando assegurar a sua proteção. 

VI - organizar a oferta dos serviços, programas e benefícios 

socioassistenciais preferencialmente por agendamento remoto, 

https://coronavirus.saude.gov.br/
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priorizando os atendimentos individualizados graves ou urgentes, 

evitando-se a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção 

das unidades; 

VII - realização de atendimentos individuais em ambientes amplos, 

arejados e constantemente limpos, atentando para a garantia de sigilo e 

privacidade do atendimento, ainda que se opte por realizá-los em locais 

abertos como varandas, quintais, tendas, etc; e 

VIII - suspensão temporária de eventos, encontros, cursos de formação, 

oficinas, entre outras atividades coletivas. 

§1º Não sendo possível a suspensão parcial ou total das atividades 

coletivas no âmbito dos equipamentos socioassistenciais, recomenda-se 

manter a distância de, no mínimo, 1 (um) metro entre os presentes e 

realizar as atividades em ambientes arejados. 

§2º Compreende-se como grupo de risco aqueles definidos pelo 

Ministério da Saúde. 

§3º Quanto à especificação de EPI aos profissionais do SUAS em 

atendimento a pessoas com suspeita de infecção pelo Covid-19, 

recomenda-se contactar a gestão local do Sistema Único de Saúde para 

a definição da melhor proteção aos profissionais do SUAS, que orientará 

conforme recomendação do Ministério da Saúde que editou boletim para 

o atendimento no âmbito da Atenção Primária à Saúde, disponível no 

link https://egestorab.saude.gov.br/ 

 

Desta forma, a Assistência Social no município de Florianópolis se organizou da 

seguinte forma: 

 Os profissionais do grupo de risco exercerão suas atividades na modalidade de 

teletrabalho; 

 O restante dos profissionais considerados aptos, se necessário, será 

organizado revezamento das equipes por turnos; com vista a evitar grande 

quantidade de profissionais em espaços pequenos;  

https://egestorab.saude.gov.br/
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 Será disponibilizado equipamentos de segurança EPIs aos profissionais 

devendo ser usado conforme orientação da Secretaria de Saúde; 

 Suspensão temporária de eventos, encontros, cursos de formação, oficinas, 

entre outras atividades coletivas; 

 Instituído o WhatsApp da Assistência Social (98482-9344) com objetivo de 

esclarecer dúvidas da população sobre o funcionamento dos serviços da 

Secretaria Municipal de Assistência Social neste momento de pandemia – 

atendimento de segunda a sexta-feira, das 08 as 12 hs e das 13 as 17hs.  

 

Com intuito 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, cada serviço elaborou seu próprio Plano de 

Contingência de acordo com a realidade local. 

 Atendendo ao disposto nos Planos de Contingência elaborados pelas equipes os 

serviços socioassistenciais de Florianópolis funcionarão do seguinte modo: 

 

 CRAS Centro I (sede Centro) – Estará aberto a população de segunda a 

sexta-feira, para atendimento emergencial após avaliação minuciosa do profissional de 

referência, que definirá pela necessidade ou não de atendimento presencial, com 

horário previamente estabelecido e agendado com o usuário, e em sala com ventilação 

e uso de EPIs, a fim de evitar-se aglomeração e contaminação pelo COVID 19. Não serão 

agendados mais de um atendimento por vez. Será solicitado ao usuário, caso se 

verifique a necessidade premente de atendimento presencial, o uso de máscara e que 

acesse sozinho o CRAS, evitando especialmente a circulação com crianças, idosos e 

pessoas com doenças crônicas. Será mantido álcool gel na sala de atendimento, sendo 

solicitado ao usuário que faça uso antes e após o atendimento. Serão higienizadas as 

superfícies, após o atendimento (cadeira, mesa, etc). 

Será mantido cartaz na porta de entrada do CRAS, do lado externo, com 

esclarecimento sobre a necessidade do distanciamento social, solicitando ao usuário 
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que telefone para o CRAS ou envie e-mail ou mensagem por facebook, caso necessite de 

algum atendimento. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime presencial: 

- Atendimento presencial agendado; 

- Atendimento telefônico; 

- Entrega de Benefício; 

- Reunião de Rede Intersetorial; 

- Reunião administrativa e de estudo de caso; 

- Inserção prontuários SAFI. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime de teletrabalho: 

- E-mail; 

- Facebook; 

- Reuniões on line; 

- Acompanhamento das deliberações da Gestão e compartilhamento com os demais 

servidores; 

- Elaboração das escalas de trabalho e envio a Gestão. 

 

Contatos: 

E-mail: coordenacao.crascentro@pmf.sc.gov.br; crascentral.floripa@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/crascentroflorianopolis 

Telefone: (48) 3222-0148 

WhatsApp: 3222-0148 

 

 CRAS Centro II (sede Trindade) – Caso seja necessário o CRAS estará 

aberto à população nas segundas e quartas feiras, das 9:30 as 16:30h, para acolhimento, 

atendimento emergencial e orientações. Nas terças, quintas e sextas feiras serão 

realizados os atendimentos com agendamento prévio para o PAIF e entrega do benefício 

eventual de alimentação. 

mailto:coordenacao.crascentro@pmf.sc.gov.br
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Devido a especificidade da longa extensão do território, e a localização da sede do 

CRAS ser distante da maior parte das 22 comunidades referenciadas e sem o retorno do 

transporte coletivo um número muito pequeno de usuários terá acesso ao atendimento 

presencial. Sendo assim, para um atendimento mais equânime é necessário fortalecer e 

criar alternativas para os atendimentos a distância (e-mail, Facebook, telefone e 

WhatsApp) para que todos os usuários tenham acesso igualitário as informações e 

serviços oferecidos. 

Considerando o número de trabalhadores do SUAS disponíveis ao local de 

trabalho (observada a necessidade de revezamento de turnos de trabalho, conforme a 

portaria 337/20) e a disposição física do CRAS (para ser adequada ao distanciamento 

mínimo), o portão será mantido fechado com um servidor a disposição para verificar a 

demanda apresentada e controlar a entrada, caso seja necessário.  

Serão fixados cartazes na parte externa. 

 De acordo com a capacidade de atendimento e estrutura física do equipamento 

foi estabelecido o teto da entrada de três usuários concomitantemente. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime presencial: 

- Atendimento Presencial agendado; 

- Atendimento Telefônico; 

- Entrega de Benefício; 

- Solicitação do benefício alimentação (Somar, Safi, calamidade); 

- Recepção/Acolhida/Orientações de entrada; 

- Trabalho administrativo (impressão de folha resumo e recibos safi); 

- Consulta de CadÚnico para apoio ao PAIF; 

- Encaminhamentos às demandas recebidas por telefone; 

- Cadastro Único - atendimentos prioritários presenciais; 

- Contato com as famílias para recebimento de benefício alimentação. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime de teletrabalho: 

- Verificação do e-mail institucional; 
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- Verificação do facebook institucional; 

- Solicitação do benefício alimentação (Somar, Safi, calamidade); 

- Verificação das contas de e-mail da Coordenação, direcionamento para repostas 

necessárias;  

- Organização das atividades da equipe presencial e teletrabalho; 

- Suporte técnico de toda a equipe; 

- Organização da entrega de benefício alimentação (local, contato com a rede, 

organização da lista de beneficiários, carro); 

- Organização da escala dos servidores; 

- Contato permanente com a rede sócio assistencial e intersetorial; 

- Organização do processo de trabalho diante das modificações constantes; 

- Moderação dos grupos de WhatsApp da equipe; 

- Manter todas as listas de entregas de benefício alimentação organizadas; 

- Alimentação da planilha geral de benefício alimentação; 

- Encaminhamentos de E-mail CRAS (Consultas planilhas, setor CAD Único, alimentação 

de planilhas e respostas); 

- Resposta a e-mail de técnicos da rede de saúde e sócio assistencial; 

- Resposta a e-mail de usuários em atendimento pelo CRAS (INSS, Benefícios, etc). 

 

Contatos: 

E-mail: coo.crastrindade@pmf.sc.gov.br; crascentro2@gmail.com; 

coordenacaocrastrindade@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/CRAS-Centro-II 

Telefones: (48) 3338-1076 | (48)3338-1068 

WhatsApp: 3338-1068 

 

 CRAS Continente I (sede Balneário) – Estará aberto à população somente 

para atendimentos emergenciais, após avaliação dos técnicos, de segunda sexta-feira 

das 08:00 às 18:00, com prioridade para os seguintes casos: BPC com exigência de 

Cadastro Único, Benefícios que não sejam contemplados no atendimento por 

mailto:coo.crastrindade@pmf.sc.gov.br
mailto:crascentro2@gmail.com
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teletrabalho e processos que exijam a assinatura do usuário; e ocorrerão com 

agendamento prévio e conforme a escala de trabalho. Em cada atendimento será 

permitida a entrada de apenas 1 membro da família no CRAS, usando máscara e 

respeitando-se o intervalo de duas horas entre cada atendimento para higienização dos 

espaços. Quanto ao surgimento de demandas espontâneas, será afixado um cartaz no 

portão do CRAS com as orientações para que acessem primeiramente os canais remotos 

(telefone, e-mail, whatsapp ou facebook) para contato com os técnicos. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime presencial: 

- Atendimento Telefônico; 

- Entrega de Benefício; 

- Atendimento Presencial agendado PAIF e Benefícios; 

- Acompanhamento Familiar emergencial por telefone ou whatsaap; 

- Retorno via e-mail; 

- Processo de concessão de benefícios; 

- Atendimento presencial de Cadastro Único; 

- Situações de BPC (pendências e novos); 

- Esclarecimento/disseminação de informações através de redes sociais, cartazes e e-

mails. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime de teletrabalho: 

- Atendimentos e postagens no Facebook; 

- Inserção Prontuários SAFI; 

- E-mails envio e leitura; 

- Atendimento por whatsapp; 

- Organização da planilha no Drive (própria do serviço) e dados estatísticos de 

atendimentos; 

- Esclarecimento/disseminação de informações através de redes sociais, cartazes e e-
mails. 
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Contatos: 

E-mail: coordenacao.crascontinente1@pmf.sc.gov.br  

Facebook: https://www.facebook.com/crascontinente.crasi.5  

Telefones: (48) 3244-0683/(48) 3348-3150 

WhatsApp: 98472-7067 

 

 CRAS Continente II (sede Capoeiras) – Realizará atendimento remoto à 

população e executando escala presencial de trabalho, de segunda a sexta-feira, das 08 

às 18 horas. Disponibilizará informe em formato de cartaz visível através da grade do 

equipamento, com descrição simples e direta sobre as formas de acesso ao CRAS. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime presencial: 

- Atendimento Presencial agendado; 

- Atendimento Telefônico; 

- Entrega de Beneficio; 

- Cadastro Cestas básicas; 

- Atendimentos Individuais; 

- Atendimentos por e-mail; 

- Atendimentos In box Facebook; 

- Articulações com a Semas e organização logística do equipamento. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime de teletrabalho: 

- Atendimentos In box Facebook; 

- Inserção Prontuários SAFI; 

- Atendimentos por e-mail; 

- Acompanhamento das informações via whatsapp; 

- Organização logística do equipamento. 

 

Contatos: 

E-mail:coordenacao.crascapoeiras@pmf.sc.gov.br; 

mailto:coordenacao.crascapoeiras@pmf.sc.gov.br
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crascapoeiras@pmf.sc.gov.br 

Facebook: https://m.facebook.com/crascapoeirass 

Telefones: (48) 3348-6237/(48) 3240-1562/(48) 3240-1889 

WhatsApp: 98472-7146 

 

 CRAS Norte I (sede Canasvieiras) – O serviço oferecerá atendimento 

presencial (atendimento emergencial, benefício natalidade e funeral) com horário 

previamente agendados de segunda a sexta feira das 08:00 às 18:00h. O agendamento 

será feito por telefone, e-mail e whatsapp.  

Orientações aos usuários serão feitas por telefone, mural externo do CRAS, e-

mail, Facebook e Whatsapp.  

Atendimentos presenciais serão agendados com intervalo de 01:00h (nos casos 

extremamente necessários o atendimento presencial que não se esgote de outras forma 

o atendimento) entre um atendimento e outro sendo atendimentos individualizados. O 

usuário deverá fazer a higienização (com álcool em gel) antes de entrar para o 

atendimento o uso de máscara é obrigatório (caso o usuário não tenha será fornecida 

pelo CRAS).  

A entrega do benefício alimentação será por agendamento com intervalo de 10 

min entre uma entrega e outra. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime presencial: 

- Atendimento Presencial agendado; 

- Atendimento Telefônico; 

- Entrega de Beneficio; 

- Cadastro Único; 

- Agendamentos. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime de teletrabalho: 

- E-mail; 

- Facebook; 

mailto:crascapoeiras@pmf.sc.gov.br
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- Inserção Prontuários SAFi; 

- Consulta de Cadastro Único. 

 

Contatos: 

E-mail: crasnortepaif@gmail.com; crascanasvieiras@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/crascanasvieiras.semas.3 

Telefones: (48) 3369-0840/(48) 3369-4039 

WhatsApp: 3369-0840 

 

 CRAS Norte II (sede Ingleses) – No momento atual o serviço está 

funcionando das 08 ás 18 hs com atendimentos presenciais, sem acesso ao interior do 

equipamento pelos usuários, para entrega de cestas básicas, entrega de documentações 

e assinaturas de requerimentos e concessão de benefícios. 

Realizamos ainda atendimentos e acompanhamento através de contatos 

telefônicos, por e-mail e Facebook. 

Logo que for possível, e os riscos de contaminação estiverem abrandados e 

tivermos as condições adequadas, atenderemos presencialmente, estes atendimentos 

serão ofertados inicialmente para aqueles considerados emergenciais e com 

agendamento prévio, para não ocasionar aglomerações no equipamento. Estas agendas 

poderão ser feitas através dos canais de contato. 

As ofertas de atendimentos e as orientações, bem como as regras e normas de 

como estes irão acontecer, serão publicizadas a comunidade através dos nossos 

números de telefones, das nossas redes sociais (Facebook e Instagram), através de 

contato com a Rede de serviços do Território, tanto a socioassistencial quanto a 

intersetorial e no próprio Equipamento através de cartazes. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime presencial: 

- Atendimento por E-mail; 

- Atendimento Telefônico; 

- Entrega de Beneficio; 

mailto:crasnortepaif@gmail.com
mailto:crascanasvieiras@gmail.com


 

 

18 
 

 

- Atendimento Facebook; 

- Atendimento WhatsApp; 

- Consulta CadUnico; 

- Preenchimento Formulário Defesa Civil/SOMAR; 

- Recepção/Porta; 

- Processo de trabalho para concessão/requerimento de BE; 

- Elaboração relatório/Processos; 

- SAFI; 

- Respostas a Ouvidorias, justiça e Rede de serviços; 

- Atendimento/Acompanhamento Presencial agendado. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime de teletrabalho: 

- Consulta ao Cadastro Único e listagens do Bolsa Família, a fim de dar suporte a equipe. 

- Preenchimento do Formulário de solicitação de cesta básica da Defesa Civil/SOMAR. 

- Email; 

- Facebook; 

- Inserção Prontuários SAFI. 

 

Contatos: 

E-mail: coo.crasingleses@pmf.sc.gov.br  

Facebook: https://www.facebook.com/Cras Ingleses Floripa 

Telefone: (48) 3369-1302 

WhatsApp: 3369-1302 

 

 CRAS Norte III (sede Saco Grande) – O serviço encontrar-se-á com o 

portão da frente fechado, iremos abrir para os atendimentos agendados, conforme 

informado ao usuário pelos meios de comunicações disponibilizados: e-mail, telefone, 

whatsapp, e ampla divulgação pelo facebook.  O atendimento emergencial, 

acolhimento, seguiremos o protocolo destinado a este fim. Demais atendimentos 

presenciais serão efetivados através de agendamento prévio, onde o usuário será 

https://www.facebook.com/Cras
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informado de toda documentação necessária para realizar o atendimento e 

potencializarmos sua vinda ao serviço, com vias de sanar a necessidade de sua presença 

no equipamento com as orientações corretas. 

Protocolo de acolhimento primeiro atendimento: 

1- O acolhimento do usuário dar-se-á através de formulário do: 

https://forms.gle/MLBJbKybDX1vjaML8 lá além de coletarmos as demandas, 

coletaremos os documentos necessários para realizar uma primeira busca nas 

listagens existentes, bem como a prontuários e dados cadastrais, a fim de 

sermos mais efetivos na resposta ao usuário. O formulário irá auxiliar na 

priorização dos atendimentos. 

2- Para o usuário que não possui acesso a internet poderá estar realizando sua 

acolhida por telefone disponível nas segundas, terças e quintas das 13h as 17h.  

3- Após o recebimento do formulário preenchido faremos a gestão da demanda 

entrando em contato com o usuário pelos meios disponíveis em ordem de 

prioridade: e-mail, contato telefônico, atendimento online, atendimento 

presencial com agendamento prévio. 

4- Será sempre atualizada e disponibilizada a resposta padrão, por esta 

coordenadora, com apoio e complemento da equipe, para facilitar o processo de 

trabalho. 

Para realização do atendimento presencial serão organizadas agendas, de modo 

a tentar preconizar uma única ida ao serviço. Exemplo, solicitação de auxílio natalidade: 

atendimento para realizar ou complementar atendimento online, como a assinatura de 

documentos e/ou apresentação dos mesmos; realização do cadastramento único. O 

atendimento terá que ser necessariamente por agendamento e respeitará o número de 

técnicos presentes no serviço. O usuário terá que vir sozinho ao atendimento e não 

teremos mais de um usuário por sala de atendimento, podendo apenas ser 

concomitante um atendimento de Paif e um em cadastramento único. 

A concessão de benefício eventual auxílio alimentação ocorrerá com o mesmo 

protocolo já existente: 

https://forms.gle/MLBJbKybDX1vjaML8
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1- Aguardar a chegada do benefício no serviço, previmos a possibilidade de 

entregas para quarta e sexta-feira, espero que possamos alinhar a proposta de 

trabalho com a dinâmica de entrega de benefício pela gestão. 

2- Seguindo a tabela do drive realizar o chamamento dos usuários para retirada em 

um ou dois horários na data definida, preencher o recibo, deixando apenas 

assinatura e data em aberto, caso seja pelo sistema de informação o recibo vem 

previamente preenchido. 

3- Da entrega: necessidade de no mínimo 3 servidores. Um fica no portão, 

chamamos através da ordem do recibo 2 usuários de cada vez. A entrega se dá 

na parte externa ao serviço, fundos. Limpamos a caneta com álcool gel para que 

o próximo usuário possa utiliza-la.  

4- Ao final atualizamos na planilha do drive as entregas realizadas no dia de 

referência, e guardamos os recibos em um único envelope. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime presencial: 

- Atendimento Presencial agendado; 

- Atendimento Telefônico; 

- Entrega de Beneficio; 

- Acompanhamento informações oficiais sobre situação de emergência; 

- Repostas de e-mails; 

- Gerenciamento do formulário acolhimento inicial, e documentos do drive. Até o 

momento são 04 documentos: duas tabelas e duas respostas padrão, através da nova 

metodologia de porta de entrada serão aprimorados e/ou substituídos; 

- Cadastro de pessoas em formulário online ou sistema de informação SAFI; 

- Acompanhamento de grupos de whatsapp; 

- Criação de protocolos de atendimento, documentos compartilhados no drive, 

respostas a gestão e documentos de avaliação, monitoramento, fluxos, responsabilidade 

do relatório de atividades; 

- Monitoramento e gerenciamento das ações, presencial e tele, planejamento e 

coordenação de reuniões presenciais e virtuais. 
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Atividades planejadas para atendimento em regime de teletrabalho: 

- Consulta do sistema do cadastramento único e retorno para usuário e equipe; 

- Facebook atualização de informações e respostas a usuários; 

- Meta de atendimento da planilha de usuários do formulário 10 atendimentos por 

técnico dia através de mídias eletrônicas. 

 

Contatos: 

E-mail: coo.crassacogrande@pmf.sc.gov.br; crasnorte3@gmail.com; 

crassacogrande@pmf.sc.gov.br;  

Facebook: https://www.facebook.com/crasnorte3 

Telefones: (48) 3338-2610 | (48) 3238-4041 

WhatsApp: 98422-0612 

 

 CRAS Sul I (sede Saco dos Limões) – Neste momento não é possível abrir 

o CRAS para atendimento para busca espontânea por parte da população, tendo em 

vista, que não dispomos de profissionais de nível médio que ocupem o espaço da 

Recepção para garantir o primeiro contato do usuário que busca o equipamento.  

Serão fixados na parte externa do equipamento cartazes explicativos orientando 

as famílias a entrarem em contato conosco por telefone, e-mail’s, Facebook e 

realizaremos a triagem das situações apresentadas a fim de identificar a necessidade do 

atendimento presencial ou não da família, visando sua proteção. Continuaremos 

acolhendo as pessoas que nos buscam através do interfone e apresentam mais 

dificuldades de acesso por meio de redes sociais e/ou telefone, com isso, iremos até o 

usuário buscar os dados necessários para entendermos sua situação, se é público 

prioritário e retornaremos o contato com o mesmo, preferencialmente por telefone, 

salvo exceções. Lembrando que todas as orientações recebidas quanto aos cuidados 

diante desta Pandemia serão tomados, sendo assim, uso do Kit EPI, distância de 1,5m 

entre as pessoas, entendendo que o uso de máscara e higienização das mãos com álcool 

gel será obrigatório por parte dos usuários e dos profissionais para os atendimentos 

mailto:coo.crassacogrande@pmf.sc.gov.br
mailto:crasnorte3@gmail.com
mailto:crassacogrande@pmf.sc.gov.br
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presenciais. O profissional que estiver em atendimento particularizado não poderá se 

ausentar para atender telefone, se for o único servidor no Serviço o telefone não será 

atendido naquele momento. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime presencial: 

- Atendimento Telefônico; 

- Entrega de Beneficio; 

- Atividades de Gestão; 

- Cadastro Único - atendimentos prioritários presenciais; 

- Consulta de CadÚnico para apoio ao PAIF; 

- Encaminhamentos às demandas recebidas por telefone (Consultas planilhas, setor CAD 

Único, alimentação de planilhas, orientações aos usuários); 

- Recebimento de materiais e Benefícios Alimentação (Inclui conferência, Organização 

da informação); 

- Suporte aos profissionais que estão em teletrabalho. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime de teletrabalho: 

- Email; 

- Facebook; 

- Encaminhamentos de E-mail CRAS (Consultas planilhas, setor CAD Único, alimentação 

de planilhas e respostas); 

- Inserção Prontuários SAFI; 

- Organização do processo de trabalho diante das modificações constantes; 

- Alinhamentos de equipe via aplicativo de conversa pessoal. 

 

Contatos: 

E-mail: coo.crassacolimoes@pmf.sc.gov.br; crassulfloripa@pmf.sc.gov.br 

Facebook: https://www.facebook.com/Cras-Saco Dos Limões-Florianópolis 

Telefones: (48) 3225-3147/(48) 3222-9165 

WhatsApp: 3222-9165 

mailto:coo.crassacolimoes@pmf.sc.gov.br
mailto:crassulfloripa@pmf.sc.gov.br
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 CRAS Sul II (sede Tapera) – O CRAS Tapera não estará aberto à população 

para atendimentos presenciais/espontâneos; A oferta dos serviços, programas e 

benefícios socioassistenciais será realizada por atendimento remoto, evitando-se a 

aglomeração de pessoas nas salas de espera ou área externa, bem como o 

descolamento de usuários até o equipamento. Por atendimento remoto, compreende-

se os seguintes canais: telefone fixo; whatsapp, e-mail e facebook (messenger e feed). 

Para isto, foram divulgados amplamente os canais de atendimento à população. Bem 

como, foram afixados cartazes em mural na entrada do serviço. Desta forma, a 

população foi informada desde o primeiro dia de fechamento quais seriam as 

possibilidades de acesso e comunicação com a equipe. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime presencial: 

- O atendimento não se dará de forma presencial, priorizando as medidas de 

isolamento. De acordo com a avaliação coletiva realizada pela equipe do PAIF, as 

atividades essenciais ao funcionamento do serviço durante a pandemia COVID-19 serão 

distribuídas entre os membros da equipe, de modo a garantir o acesso dos usuários aos 

direitos socioassistenciais previstos nas normativas nacionais. Devido às necessárias 

medidas de segurança e proteção dos usuários e servidores, serão privilegiadas as 

opções de atendimento remoto, como ligação telefônica e canais eletrônicos, tais como 

facebook e email. Estas opções estarão disponíveis aos usuários durante todo o período 

de funcionamento do serviço, sendo desenvolvidas pelos servidores em regime de 

rotação de atividades. Estes recursos poderão ser mobilizados, inclusive, para situações 

em que o acompanhamento familiar se mostrar necessário, de acordo com a avaliação 

profissional dos técnicos da equipe PAIF e o interesse dos usuários. 

- Quanto aos benefícios socioassistenciais, os técnicos de nível superior serão 

responsáveis pela avaliação e encaminhamento das solicitações. Em relação ao 

benefício eventual alimentação, sendo mantida a prestação em forma de cesta básica, o 

processo logístico de sua dispensação ficará a cargo das articulações entre a gestão local 

do CRAS e demais atores do território. A medida tem o objetivo de descentralizar a 
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entrega dos benefícios, de modo a evitar aglomerações no serviço, ao mesmo tempo em 

que aproxima os pontos de entrega aos domicílios dos usuários – diminuindo a 

exposição da população ao contágio pelo COVID-19. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime de teletrabalho: 

- Atendimento por email; 

- Atendimento pelo messenger do Facebook;  

- Administração da página do facebook (CRAS Tapera Florianópolis), com publicações no 

feed a respeito do atendimento no CRAS e notícias relevantes a respeito de benefícios, 

entre outros, bem como resposta aos questionamentos dos usuários no feed;  

- Concessão de benefícios eventuais;  

- Acompanhamento familiar;  

- Gestão territorial; 

- Articulação intersetorial para entrega de cestas básicas.  

 

Contatos: 

E-mail: coo.crastapera@pmf.sc.gov.br 

Facebook: https://www.facebook.com/Cras Tapera Florianópolis 

Telefone: (48) 3338-1042 

WhatsApp: 3338-1042 

 

 CRAS Sul III (sede Morro das Pedras) – Funcionamento de Segunda à 

sexta-feira no horário das 08:00/18:00 horas 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime presencial: 

- realizar atendimento por telefone e presencial; 

- proceder entrega de benefício eventual alimentação mediante horário marcado; 

- manter lista do Dropbox atualizada;  

- contato permanente com a equipe em teletrabalho.  

 

https://www.facebook.com/Cras
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Atividades planejadas para atendimento em regime de teletrabalho: 

- Responder email e facebook; 

- Inserir as solicitações de BE alimentação nas plataformas SOMAR e SAFI;  

- Manter a lista atualizada com as informações necessárias do Cadúnico;  

- Organização da planilha de demandas/atendimentos; 

- Realizar contato telefônico para agendar a retirada do BE eventual alimentação no 

CRAS; 

- Apoiar com informações, os técnicos em atividade presencial.  

 

Contatos: 

E-mail: crassul3@pmf.sc.gov.br  

Facebook: https://m.facebook.com/CrasSul03 

Telefone: (48) 3337-4028 

WhatsApp: 98473-0691 

 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes 

Os seis CCFVs estão com as atividades presenciais suspensas, para evitar 

aglomeração e contágio de propagação do Coronavírus, em consonância com as  

orientações dos órgãos oficiais. Todavia, as ações socieducativas de convivência social e 

fortalecimento de vínculos, que são complementares ao trabalho social com famílias, 

estão sendo realizadas à distância, para, minimamente, manter a função da Proteção 

Social Básica em consonância com a dinâmica de cuidado no ambiente familiar. São 

encaminhadas semanalmente, atividades socioeducativas para as famílias via whatsapp, 

tendo como objetivo estimular a convivência social como método, e como finalidade  

fortalecer os vínculos  familiares no ambiente doméstico.  

As atividades socioeducativas que são encaminhadas envolvem vídeos de contação 

de histórias, construção de brinquedos com materiais recicláveis, receitas econômicas, 

exercícios físicos, confecção de máscaras, jogos e brincadeiras, atividades relacionadas à 
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saúde do corpo, higienização de espaços para evitar a propagação do COVID-19,  dentre 

outras, conforme planejamento de cada serviço.   

As equipes dos CCFVs são constituídas por coordenador, apoio adminitrativo, 

educadores sociais e profissionais cedidos pela Secretaria Municipal de Educação,  

sendo pedagogos e educadores físicos.  

Os CCFVs, neste contexto de anormalidade, exercem importante papel na vida 

cotidiana das famílias vinculadas a estes centros, uma vez que as equipes tem 

importante relação positiva juntos as famílias e crianças, contribuindo para o acesso  das 

principais informações para a prevenção à propagação do coronavírus,  acesso aos 

direitos socioassitencias e sugestões de atividades socieducativas de convivência no 

ambiente familiar.  São compartilhadas informações periodicamente, nos grupos de pais 

via whatsapp e também nas páginas no facebook, conforme links compartilhados 

abaixo:  

 CCFV-Costeira: https://www.facebook.com/ccfvcosteira.costeira.1   

 CCFV-Itacorubi: https://www.facebook.com/ccfvitacorubi.itacorubi.5 

 CCFV-Jardim Atlântico: https://www.facebook.com/fernando.ccfv.3  

 CCFV-Tapera: https://www.facebook.com/ccfv.tapera.18 

 CCFV- Monte Cristo: https://www.facebook.com/ccfvmontecristo/      

Eventualmente, são realizados trabalhos presenciais quando da necessidade do 

serviço.  Os CCFVs contribuíram no mapeamento das famílias para acesso a entrega dos 

auxílios calamidades (cestas básicas), respeitando as orientações oficiais para evitar 

aglomeração, contando com a utilização de EPIS (máscaras, luvas, álcool em gel) que 

foram disponibilizadas  pela SEMAS.  

As equipes são periodicamente sensibilizadas para manter e melhorar articulação 

com os CRASs, uma vez que as famílias vinculadas aos CCFVs são consideradas público 

prioritário no atendimento destes equipamentos, nas suas mais variadas necessidades 

básicas.  

São realizados trabalhos internos quando necessário, e em articulação com o CRAS 

para melhor auxiliar os usuários que frequentam os serviços, que são público prioritário. 
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Neste período de anormalidade, as reuniões de planejamento foram intensificadas  

e as equipes estão num processo de aprendizagem  de ferramentas de comunicação 

virtual, para a realização de reuniões on line. Há desafio na aprendizagem de novas 

ferramentas tecnológicas para a criação e educação de vídeos, socioeducativos com 

abordagem lúdica, de acordo com a faixa etária de 06 a 12 anos.  

Em meio as dificuldades e desafios, as equipes dos seis CCFVs verbalizam maior 

engajamento e união, com imenso exercício de empatia para com as famílias que 

enfrentam as diversas vulnerabilidades sociais e relacionais,  que fora agravada  pela 

pandemia.  Há relatos de muita saudade da rotina presencial e da convivência com as 

equipes, crianças e responsáveis.  Todos estão vivenciando um processo de bruscas 

restrições na convivência social, levando a todos à reflexão sobre novas estratégias, à 

distância, para prevenir e proteger as situações de vulnerabilidade e riscos sociais, de 

como fortalecer os vínculos familiares, comunitários e institucionais, em tempos de 

pandemia.  

 

Contatos: 
 

CCFV Agronômica 

Whatsapp coordenação do CCFV: 99958-2323 

E-mail: ccfvagronomica@pmf.sc.gov.br 

Facebook: https://www.facebook.com/ccfvagronomica 

 

CCFV Costeira 

Whatsapp coordenação: 99602-2506  

Email: ccfvcosteira@pmf.sc.gov.br 

Facebook: https://www.facebook.com/ccfvcosteira 

 

CCFV Itacorubi 

Whatsapp coordenação: 99611-2776   

Email: ccfvitacorubi.pmf@gmail.com 

mailto:ccfvagronomica@pmf.sc.gov.br
https://www.facebook.com/ccfvcosteira
mailto:ccfvitacorubi.pmf@gmail.com
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Facebook: https://www.facebook.com/ccfvitacorubi 

 

CCFV Jardim Atlântico 

Whatsapp coordenação: 99926-3916 

Email: coo.ccfvatlantico@pmf.sc.gov.br 

Facebook: https://www.facebook.com/fernando.ccfv.3 

 

CCFV Monte Cristo 

Whatsapp coordenação: 98419-4944  

Email: ccfvmontecristo@pmf.sc.gov.br 

Facebook: https://www.facebook.com/ccfvmontecristo 

 

CCFV TAPERA  

Whatsapp coordenação: 98811-6956  

Email: ccfvtapera@pmf.sc.gov.br; ccfvtapera .pmf@gmail.com  

Facebook:   https://www.facebook.com/ccfv.tapera.18 

Blog: http://cectapera.blogspot.com/ 

 

 CREAS CONTINENTE - O CREAS Continente está funcionando de segunda 

a sexta-feira, das 08h00 às 19h00 horas e atendimento aberto à população, para 

atendimento emergencial e por agendamento 09 às 17 horas. 

O CREAS Continente suspendeu todas as atividades coletivas, a exemplo dos 

grupos dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, bem como 

manteve os atendimentos às famílias em acompanhamento, sendo estes realizados 

preferencialmente por meio eletrônico (telefone, whatsapp, facebook e chamadas 

áudiovisuais), e, quando dos atendimentos individuais emergenciais na sede do CREAS 

Continente, além do agendamento com o(a) usuário(a), exige-se o uso de máscara por 

parte do mesmo e do(a) servidor(a), mantendo-se o distanciamento recomendado e 

ambiente arejado. 

https://www.facebook.com/ccfvitacorubi
https://www.facebook.com/fernando.ccfv.3
mailto:ccfvtapera@pmf.sc.gov.br
https://www.facebook.com/ccfv.tapera.18
http://cectapera.blogspot.com/
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Em relação às demandas espontâneas, as que são realizadas por meio de contato 

telefônico, whatsapp ou presencialmente, esse CREAS mantém as orientações e 

encaminhamentos devidos. Importa registrar que reduziu o número de demandas 

espontâneas presenciais, contudo, de modo geral, os que buscaram o serviço 

objetivavam dispor de informações em relação aos benefícios emergenciais e foram 

orientados quanto aos meios de contato com os CRAS de seu território, e/ou referente 

ao Cras Continente I que dispôs de instrumento online para cadastro das demandas dos 

usuários já se efetivou tal cadastro a partir dos dados repassados por estes. 

Na fachada do CREAS Continente, além da demarcação no chão sugerindo o 

distanciamento, há cartazes com informações acerca do:  

 Horário de funcionamento do CREAS no contexto da pandemia(de 

segunda a sexta-feira das 08h00 às 19h00). 

 Contatos do CREAS (telefone, whatsapp, e-mail e Facebook), sugerindo 

que o(a) usuário(a) que compareceu espontaneamente fora do horário 

acima descrito, priorize os canais de contato não-presencial;  

 O atendimento presencial é só para casos emergenciais, sendo estes 

agendados com antecedência por meio dos contatos disponibilizados. 

 Telefone do “Alô Saúde Floripa” para contato, em caso de sintomas e 

suspeita de coronavírus;  

 Funcionamento do conselho tutelar telefone de plantão  

 Cartaz DISQUE 100 (TELEFONE DE DENÚNCIAS DO DISQUE DIREITOS 

HUMANOS/Para denúncias de violências contra idosos, pessoas com 

deficiência, crianças e adolescentes ). E, disque 180 telefone de denúncias 

de violências contra a mulher.  

 Contatos dos CRAS da Região / cartaz se você procura orientação sobre 

acesso aos benefícios sócio-assistenciais procure o CRAS da sua região.  

 

Atividades planejadas para atendimento em regime presencial: 

- Atendimento Presencial agendado; 

- Demandas do acompanhamento familiar; 
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- Abordagem das famílias utilizando as questões norteadoras para o acompanhamento 

familiar em tempo de pandemia; 

- Entrega de Benefício; 

- Atendimento Telefônico de demanda espontânea; 

- Atendimento de demanda espontânea presencial; 

- Participação em reuniões de equipe. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime de teletrabalho: 

- Monitoramento e resolução das demandas que chegam pelos meios de comunicação 

facebook, whatsapp. Email, contatos com a rede de atendimento referente aos casos 

acompanhados; 

- Confecção de documentos/relatórios/registros dos atendimentos realizados no 

trabalho presencial e teletrabalho no SAFI e prontuários físicos que as famílias ainda 

dispõe; 

- Alimentar a página Facebook e outros veículos de comunicação; 

- Articulação com rede de saúde; 

- Articulação com rede de educação; 

- Articulação SGD; 

- Articulação Conselho Tutelar; 

- Articulação com a rede sócio-assistencial privada/ Casas Lar; 

- Participação de reuniões virtuais da equipe do CREAS Continente Administrativas e 

técnicas; 

- Leitura, estudos de documentos e orientações oficiais/ bem como, de reuniões e lives 

em meio virtual decorrentes da Pandemia; 

- Estudo de textos, filmes, documentários pertinentes as demandas dos serviços. 

 

Contatos: 

E-mail: creas.continente@pmf.sc.gov.br 

paefi.continente@pmf.sc.gov.br 

sepredi.continente@pmf.sc.gov.br 

mailto:creas.continente@pmf.sc.gov.br
mailto:paefi.continente@pmf.sc.gov.br
mailto:sepredi.continente@pmf.sc.gov.br


 

 

31 
 

 

lapsc.continente@pmf.sc.gov.br 
 
Telefones: 3348-0896/3348-9604 

Whatsapp: 9800-4761 

Facebook: www.facebook.com/Creas.Continente 

 

 
 CREAS ILHA - Está aberto à população de segunda a sexta-feira das 08h as 

19h, para atendimento emergencial ou por agendamento. 

Os Serviços LA-PSC, PAEFI e SEPREDI dispõem de atendimento emergencial para 

as famílias em acompanhamento, todos os dias da semana, no horário entre 8h as 19h. 

O atendimento é pré agendado com o técnico de referência do serviço correspondente, 

conforme telefones já divulgados em rede social. 

O equipamento também conta com o setor Escuta Qualificada, com horário das 

8h as 17h, que realiza a acolhida, orientações e encaminhamentos aos usuários que não 

estejam em acompanhamento junto aos Serviços do CREAS/Ilha. O atendimento é feito 

por meio dos telefones 3216-5232, 0800 643-1407, email: 

escutaqualificada@pmf.sc.gov.br e, em casos urgentes, agendado atendimento 

presencial. Tal medida vem de encontro com a recomendação de distanciamento social 

e higienização das salas; devido a pandemia Covid19. 

Para o atendimento presencial as técnicas da Escuta Qualificada e demais 

Serviços fazem o agendamento prévio (telefone, email) com o usuário e atendem em 

uma sala pré higienizada e com ampla ventilação. Tal atendimento é restrito a apenas 

um usuário e uma técnica, para que se possam manter os cuidados necessários em 

relação ao distanciamento social.  

Serão colocados cartazes na entrada do equipamento informando sobre os 

horários e agendamento dos Serviços do CREAS/Ilha, bem como divulgação em rede 

social (facebook.com/creasilha) e email (creas.ilha@pmf.sc.gov.br).  

 
Atividades planejadas para atendimento em regime presencial: 

Coordenação/Arquivo: 

mailto:lapsc.continente@pmf.sc.gov.br
http://www.facebook.com/Creas.Continente
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- Atividades Administrativas; 

- Cadastro de tombos, planejando e organizando novos processos e seus devidos 

documentos; 

- Organização e entrega de cestas básicas. 

 

Escuta Qualificada: 

- Atendimento Presencial agendado/procura espontânea; 

- Atendimento Telefônico; 

- Entrega de Beneficio; 

- Análise/ estudo de caso de encaminhamentos ao CREAS; 

- Elaboração/revisão de documentos; 

- Consulta informativos/lives/legislação para informações aos usuários/profissionais; 

- Articulação com Equipes do CREAS e Rede socioassistencial (emal/Whats); 

- Reuniões por vídeo conferência; 

- Atividades Administrativas; 

- Capacitações (online) SAFI, outras; 

- Email (verificação, respostas e encaminhamentos). 

 

LA-PSC: 

- Atendimento Presencial agendado (excepcional-mente); 

- Contato telefônico para atendimento remoto /informações /orientações as famílias; 

- Entrega de Beneficio; 

- Cadastro no SAFI; 

- Preenchimento de formulário para concessão de cesta básica; 

- Visita Domiciliar/Busca ativa; 

- Verificação/resposta  de email da coordenação do Serviço LA/PSC; 

- Acompanhamento email da equipe; 

- Atualização de prontuário físico dos casos em atendimento; 

- Suporte técnico a equipe; 

- Elaboração de Relatórios e Ofícios; 
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- Confecção de Planilhas e Estatísticos/ parte administrativa; 

- Estudo dos Autos que aguardam acompanhamento; 

- Petição e leitura dos processos no EPROC; 

- Contatos/ reuniões virtuais com a rede de medida socioeducativa e outras; 

- Estudos de caso. 

 

SEPREDI: 

- Atendimento Telefônico; 

- Entrega de Beneficio; 

- Atividades que envolvem rotinas administrativas/RH/Direcionamento de casos para 

atendimento/Elaboração de documentos e relatórios; 

- Acompanhamento familiar; 

- Articulações com outros Serviços da Rede (Saúde, Educação, Assistência, Conselho 

Tutelar, Centro Dia); 

- Solicitação de benefícios; 

- Preenchimento e controle de planilhas de benefícios, Prontuários SAFI e informações 

de usuários; 

- Planejamento das intervenções com as famílias em acompanhamento; 

- Estudo de caso com a dupla de trabalho e colegas; 

- Contatos via Whatsapp com colegas do CREAS para organizar as atividades 

administrativas. 

 

PAEFI: 

- Atendimento Emergencial Presencial agendado; 

- Visita Domiciliar Emergencial Presencial agendado; 

- Entrega de Beneficio; 

- Atendimento Telefônico; 

- Inserção e Acompanhamento Prontuários SAFI; 

- Elaboração de Documentos. 
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Atividades planejadas para atendimento em regime de teletrabalho: 

Coordenação/Arquivo: 

- Atividades Administrativas; 

- Verificação de e-mails, respostas  e encaminhamentos e monitoramento do grupo 

Whatsaap do CREAS; 

- Organização de cestas básicas. 

 

Escuta Qualificada: 

- Email (verificação, resposta e encaminhamentos); 

- Facebook; 

- Inserção Indivíduos SAFI; 

- Consulta e alimentação do sistema EPROC; 

- Elaboração/revisão de documentos; 

- Análise/ estudo de caso de encaminhamentos ao CREAS (documento físico, email e 

EPROC); 

- Reuniões por vídeo conferência 

- Articulação com Equipes do CREAS e Rede socioassistencial (emal/Whats); 

- Capacitações (online) SAFI, outras. 

 

LA-PSC: 

- Cadastro no SAFI; 

- Acompanhamento email da equipe; 

- Atualização de prontuário físico dos casos em atendimento; 

- Contato telefônico para atendimento remoto; 

- Acompanhamento dos grupos dos Serviços e teletrabalho via Whatsapp; 

- Elaboração de Relatórios/ Ofícios; 

- Participação de Lives de temas relacionados à Pandemia e ao serviço; 

- Suporte técnico a equipe pelo watsapp e contato telefônico; 

- Petição e leitura dos processos no EPROC; 
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- Contatos/ reuniões virtuais com a rede de medida socioeducativa e outras. 

 

SEPREDI: 

- Monitoramento de Email; 

- Inserção Prontuários SAFI e registros dos acompanhamentos; 

- Contato com a Rede de Serviços por telefone e por e-mail; 

- Contato com Famílias atendidas por telefone e por e-mail; 

- Elaboração de documentos/relatórios; 

- Atividades que envolvem rotinas administrativas/RH/Direcionamento de casos para 

atendimento; 

- Planejamento das intervenções com as famílias em acompanhamento; 

- Discussão de caso com colegas via whatsApp e outros aplicativos de mídia; 

- Leitura e estudo de documentos oficiais, bem como cursos de capacitação online com 

temáticas referentes público atendido; 

- Leitura e estudo de documentos oficiais; 

- Contatos via Whatsapp com colegas do CREAS para organizar as atividades 

administrativas 

 

PAEFI: 

- Email; 

- Atendimento Telefônico; 

- Inserção e Acompanhamento Prontuários SAFI; 

- Elaboração de Documentos. 

 

Contatos: 

Facebook: www.facebook.com/creasilha 

 

Coordenação: 

E-mail: creas.ilha@pmf.sc.gov.br 

Telefone: 3216-5240 

 

 

http://www.facebook.com/creasilha
mailto:creas.ilha@pmf.sc.gov.br
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Arquivo: 

E-mail: paefi.arquivo@pmf.sc.gov.br 

Telefone: 3216-5246 

 

Escuta Qualificada:   

E-mail: escutaqualificada@pmf.sc.gov.br 

Telefone: 3216-5232/0800643-1407 

 

LA-PSC 

E-mail: la.psc@pmf.sc.gov.br 

Telefone: 32165256 / 32165218 

 

SEPREDI 

E-mail: sepredi.ilha@pmf.sc.gov.br 

Telefone: 3216-5212/3216 - 5216/3216-522/ 3216 - 5250; 

 

PAEFI 

Administrativo PAEFI – 3216-5206 

Sala 1 PAEFI – 3216-5201/3216-5202/3216-5213 

Sala 2 PAEFI – 3216-5248/3216-5210 

 

 CREMV - O serviço está atendo a população com as demandas 

espontâneas, encaminhamentos da rede e atendimentos agendados de segunda a sexta 

das 9h às 17h presencialmente, além dos números de telefones disponibilizados e das 

redes sociais. 

Foram fixados na porta de entrada do serviço e na recepção do CREMV, em local 

visível, cartazes avisando da obrigatoriedade do uso da máscara (conforme Decreto 

Municipal), contato do serviço municipal Alô saúde (para acionamento mediante algum 

sintoma), bem como fixados cartazes no banheiro com dicas de como lavar as mãos, 

usar corretamente a máscara para prevenção da COVID 19.  

mailto:paefi.arquivo@pmf.sc.gov.br
mailto:escutaqualificada@pmf.sc.gov.br
mailto:la.psc@pmf.sc.gov.br
mailto:sepredi.ilha@pmf.sc.gov.br
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Só é permitida a entrada no serviço de quem estiver usando máscaras. Quem 

eventualmente não tiver, o serviço fornecerá. Ao entrar na recepção, as usuárias (e 

eventuais acompanhantes) são orientadas a passar álcool em gel nas mãos e o contato 

inicial é feito obedecendo ao máximo distanciamento físico possível. 

Considerando o espaço físico das dependências do CREMV, a regra estabelecida para 

o atendimento as mulheres se fez das técnicas atenderem na sala maior, com janelas 

abertas, mantendo máximo distanciamento e número mínimo de pessoas no ambiente.  

Da mesma forma, as técnicas foram orientadas a evitar atender em suas salas devido 

ao espaço menor. Após os atendimentos, a orientação é passar álcool em cadeiras e no 

que foi tocado, e sempre com máscaras, assim como a profissional terceirizada da 

limpeza foi orientada a reforçar a limpeza de áreas e utensílios passiveis de toque com 

maior frequência ou que se tenha a necessidade de compartilhamento de uso 

(maçanetas, telefones, teclados, mouse, etc) 

Caso ocorram mais de um atendimento no mesmo dia, a indicação é fazer um 

rodízio entre as salas, evitando a sala anteriormente utilizada, ainda que todas as 

profissionais adotem as medidas de higienização. 

Cada profissional se manterá em suas salas, com portas e janelas abertas, usando 

máscaras evitando aglomerações, desta forma, ficará por dia no serviço em média três 

pessoas por turno, conforme rodízio estabelecido. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime presencial: 

- Atendimento Presencial agendado; 

- Atendimento Telefônico e whatsapp; 

- Entrega de Beneficio. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime de teletrabalho: 

- Email; 

- Facebook; 

- Produção de textos para o facebook; 

- Produção de relatórios; 
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- Inserção Prontuários SAFI; 

- Atendimentos ao telefone via Whatsapp. 

 

Contatos: 

E-mail: cremv@pmf.sc.gov.br 

Telefones: 32247373/ 3224-6605 

Whatsapp social: (48) 9 9193-4241 de segunda a sexta das 9h às 16h 

Whatsapp Psi:     (48) 9 9157-0519 de segunda a sexta das 9h às 16h 

Facebook: www.facebook.com/cremv.cremvfloripa.1 

 

 CENTRO POP - Está aberto à população de segunda a sexta-feira das 9 às 

17 horas para atendimento emergencial e por agendamento com os técnicos e com os 

educadores sociais. 

Para evitar a aglomeração no Serviço, os usuários são agendados de acordo com o 

número de profissionais para atendê-los, entrando no equipamento três usuários de 

cada vez, de acordo com o horário agendado, pois teremos dois educadores e um 

técnico para cada horário disponibilizado. Desta forma, serão afixados cartazes na porta 

de entrada orientando sobre a necessidade de agendamento por telefone. Caso seja 

uma demanda na porta, o educador responsável pela agenda do dia irá realizar o 

agendamento. Caso seja uma situação emergencial, por exemplo, família com 

criança/adolescente, a equipe avaliará para realizar o encaixe deste atendimento. 

No momento da entrada no equipamento, os usuários serão orientados sobre o uso 

de máscara, caso não possua, será ofertado uma máscara por usuário. Também será 

ofertado álcool para que o usuário possa passar na entrada e na saída do equipamento.   

Neste momento, os atendimentos serão individuais. A equipe técnica terá 

atendimentos agendados a cada 40 minutos; a agenda dos educadores será a cada 20 

minutos (dois educadores para cada dois usuários, ou seja, 6 usuários atendidos por 

hora). Os usuários que estiverem sendo atendidos no equipamento deverão respeitar o 

distanciamento de 1,5m entre si e os profissionais. 

 

mailto:cremv@pmf.sc.gov.br
http://www.facebook.com/cremv.cremvfloripa.1
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Atividades planejadas para atendimento em regime presencial: 

- Atendimento Presencial agendado; 

- Atendimento Telefônico/Agenda; 

- Atendimento Abordagem – manhã (presencial e telefone); 

- Atendimento Abordagem Telefone – Tarde. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime de teletrabalho: 

- Inserção Prontuários SAFI; 

- Relatórios de Atendimentos. 

 

Contatos: 

Centro POP: 3333-7885 

E-mail: centropop@pmf.sc.gov.br 

Abordagem Social: 99957-2148 

 
 

Neste momento de pandemia o atendimento na Passarela da Cidadania foi 

ampliado, sendo executado em parceria entre a SEMAS, ABA e Rede com a Rua, 

formada pelas seguintes entidades:  

 Instituto Vilson Groh 

 Projeto Resgate 

 Instituto Arco Iris de Direitos Humanos 

 Amigos da Sopa Floripa 

 Grupo Morrua 

 Grupo Geben 

 Coletivo Repor 

 Canja Solidária 

 Espaço Pixurum 

 Projeto Além dos Olhos 

 Amigos Solidários 

mailto:centropop@pmf.sc.gov.br
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 Projeto Caminho do Afeto 

 Caieira Direitos Humanos 

 Coletivo Buva 

 Grupo da Shira 

 Moradores de Rua e seus Cães 

 Movimento Nacional da População de Rua 

 Voluntários do Bem 

 
Desde o dia 9 de abril, o município conta também com o programa Resgate Social. A 

execução do Projeto ocorre por meio de parceria entre a SEMAS e o Instituto Arco-íris 

de Direitos Humanos. 

O Serviço garante atendimento à população em situação de rua da Capital, faz 

atendimento emergencial e de inserção da população na rede de serviços 

socioassistenciais, como os serviços da Passarela da Cidadania, e desde o início da 

pandemia tem contribuído para que pessoas em situação de rua estejam em isolamento 

social.  

A equipe também atua em caso de suspeitas de COVID-19 nessa população, 

realizando todos os atendimentos necessários em conjunto com outros locais da 

Prefeitura de Florianópolis, como os Centros de Saúde, Unidades de Pronto 

Atendimento e Consultório na Rua, por exemplo. Ofertas de higiene e atendimentos 

psicológicos também podem ser feitas.  

O projeto realiza diariamente mais de 20 atendimentos com enfermeiros, psicólogos 

e assistentes sociais, que atendem chamados da população quando encontram alguma 

pessoa em situação de rua. O serviço realiza abordagem e busca efetiva a pessoas em 

situação de rua bem como deslocamento e conduções necessárias conforme avaliação 

da equipe interdisciplinar, durante 24h por dia, todos os dias da semana, incluindo finais 

de semana e feriados. Os pedidos de resgate social devem ser enviados para o número 

99182-6870. 
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 Serviços de Alta Complexidade: 

 

ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – MENINOS 

Este equipamento permaneceu fechado até 05/05/2020, sendo que os meninos 

que estavam acolhidos encontravam-se sob responsabilidade de alguns Educadores 

Sociais. Para isso, a equipe do Abrigo recebeu autorização judicial prévia, bem como 

também, a concordância da Secretaria de Assistência Social, para procederem com esta 

modalidade de atendimento e regime de trabalho dos servidores, como forma de 

prevenção de Contágio pelo COVID 19 e enfrentamento da situação de pandemia, no 

âmbito Institucional. 

A partir de 06/05/2020, por determinação judicial, o equipamento foi reaberto 

atendendo 24 horas por dia, todos os dias da semana, para acolhimento de 

adolescentes com atendimento técnico de familiares e/ou público externo, somente 

durante os dias úteis, por agendamento. 

O abrigo de Meninos da PMF, na modalidade de Abrigo Institucional para 

adolescentes, não realiza atendimentos ao público em geral, apenas aos familiares dos 

acolhidos e atendimentos a Rede quando para ações em prol dos adolescentes ali 

acolhidos.  

Assim, a demanda espontânea que por ventura possa se apresentar para 

atendimento na estrutura do Abrigo seguirá de orientação pessoal direta dos 

profissionais do serviço (com respeito de limite entre o distanciamento social necessário 

entre as partes), sobre as regras e normas para atendimentos externos, tendo em vista 

que estas investidas caracterizam-se como esporádicas, não sendo uma particularidade 

de atendimento no serviço. 

Em relação aos procedimentos já adotados como medidas de Prevenção ao 

COVID 19/Coronavírus nas Unidades de Acolhimento Institucional informamos que este 

Serviço de Acolhimento Institucional tem estado atento as medidas orientadas pela 

Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde e demais autoridades 

sanitárias locais, bem como também as orientações prestadas pelo MINISTÉRIO DA 
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CIDADANIA, MINISTÉRIO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS no PROCESSO Nº 

71000.018129/2020-74, NOTA PÚBLICA, que descreve detalhadamente as 

características da doença e a parametrização epidemiológica informada pelo Ministério 

da Saúde.  

Seguindo as orientações, o Abrigo de Meninos da PMF adotou as seguintes 

medidas de Prevenção ao contágio e Transmissão do COVID 19: 

1) Orientação individual e coletiva aos acolhidos e servidores públicos do abrigo, acerca 

de medidas básicas de saúde e higiene (como lavagem das mãos com água e sabão de 

forma frequente e na impossibilidade deste, a utilização de álcool gel em 70% para 

desinfecção das mãos e objetos de uso; “etiqueta” do espirro, higiene nasal e/ou tosse; 

não compartilhamento de objetos de uso pessoal e sobre a necessidade de manter os 

espaços limpos, arejados e a higiene adequada dos objetos de acesso ao uso coletivo; os 

adolescentes foram orientados ainda, quando da necessidade de ausentarem-se do 

espaço “doméstico”, sobre a importância de posterior higiene pessoal e banho quando 

de seu retorno, com seguida lavagem das roupas pessoais recém utilizadas, para evitar 

contágio por COVID 19). Nisso acrescentamos aqui que todos os acolhidos foram 

dispensados inicialmente de suas atividades externas de escola, trabalho como Jovem 

Aprendiz e Contra turno, em virtude da pandemia, assim como também, todas as 

consultas com profissionais especialistas de saúde pré agendadas, foram canceladas 

com previsão de posterior agendamento. Isso para atendimento adequado dos Decretos 

Municipal e Estadual para o período necessário de quarentena da população. 

2) Com relação ao ambiente do Abrigo, foi disponibilizado e afixado em locais visíveis no 

espaço institucional e via WhatsApp para os servidores, material informativo sobre o 

protocolo municipal para atendimento de casos suspeitos de COVID 19, bem como 

produzido material visual simples de alerta para a adoção de medidas de prevenção ao 

contágio, por todas as pessoas que circulam no ambiente institucional. A Equipe de 

Apoio recebeu orientação direta sobre a necessidade de intensificar os procedimentos 

de higiene e limpeza de todos os espaços do abrigo (maçanetas, torneiras, portas, 

equipamentos, etc., além daqueles já habituais), bem como se intensificou a 

disponibilidade de acesso a recurso de Álcool gel para todas as pessoas que circulam 
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diariamente no espaço institucional. Orientou-se pela manutenção dos ambientes bem 

ventilados e arejados, mantendo-se as janelas abertas sempre que possível, assim como 

também, sobre a distância mínima entre pessoas e recursos mobiliários. 

3) Foram suspensas temporariamente visitas familiares e visitas domiciliares e 

institucionais previstas, bem como reuniões de rede presenciais, que não atendam aos 

parâmetros de isolamento social e não tenham caráter de urgência. Ficou estabelecido 

que todos os acolhidos poderão contatar familiares, parentes, padrinhos e amigos 

através de contato telefônico e chamadas de vídeo para aqueles que possuem telefone 

celular. 

4) Com relação ao convívio social, todos os acolhidos foram orientados e estimulados ao 

processo de conscientização sobre a importância de manterem o distanciamento social 

adequado, para evitar o contágio pelo COVID 19, tendo todos eles apresentado 

processo cooperativo em torno disso.  

 

ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – MENINAS 

Este equipamento permaneceu fechado até 05/05/2020, sendo que as meninas 

que estavam acolhidas encontravam-se sob responsabilidade de alguns Educadores 

Sociais. Para isso, a equipe do Abrigo recebeu autorização judicial prévia, bem como 

também, a concordância da Secretaria de Assistência Social, para procederem com esta 

modalidade de atendimento e regime de trabalho dos servidores, como forma de 

prevenção de Contágio pelo COVID 19 e enfrentamento da situação de pandemia, no 

âmbito Institucional. 

A partir de 06/05/2020, por determinação judicial, o equipamento foi reaberto 

atendendo aberto 24 horas por dia, todos os dias da semana, para acolhimento de 

adolescentes, com atendimento técnico de familiares e/ou público externo, somente 

durante os dias úteis, por agendamento. 

O Abrigo Municipal de Coqueiros, na modalidade de Abrigo Institucional para 

adolescentes, não realiza atendimentos ao público em geral, apenas aos familiares dos 

acolhidos e atendimentos a Rede quando para ações em prol dos adolescentes ali 

acolhidos. Neste momento, o abrigo encontra-se com apenas duas adolescentes 
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acolhidas seguindo todas as orientações de segurança estabelecidas pelas autoridades 

da vigilância epidemiológica. Os contatos realizados com os familiares são realizados por 

telefone. 

 As demandas por novos acolhimentos serão atendidas e as adolescentes novas 

serão colocadas em um quarto separado durante o período de 14 adias, seguindo as 

demais orientações dos profissionais do serviço (com respeito de limite entre o 

distanciamento social necessário entre as partes), sobre as regras e normas para 

atendimentos externos, tendo em vista que estas investidas caracterizam-se como 

esporádicas, não sendo uma particularidade de atendimento no serviço.  

Em relação aos procedimentos já adotados como medidas de Prevenção ao COVID 

19/Coronavírus nas Unidades de Acolhimento Institucional, informamos que este 

Serviço de Acolhimento Institucional tem estado atento as medidas orientadas pela 

Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde e demais autoridades 

sanitárias locais, bem como também as orientações prestadas pelo Ministério Da 

Cidadania, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos no Processo Nº 

71000.018129/2020-74, Nota Pública, que descreve detalhadamente as características 

da doença e a parametrização epidemiológica informada pelo Ministério da Saúde.  

Seguindo as orientações, o Abrigo Municipal de Coqueiros da PMF adotou as 

seguintes medidas de Prevenção ao contágio e Transmissão do COVID 19:  

1) Orientação individual e coletiva aos acolhidos e servidores públicos do abrigo, 

acerca de medidas básicas de saúde e higiene (como lavagem das mãos com água e 

sabão de forma frequente e na impossibilidade deste, a utilização de álcool gel em 70% 

para desinfecção das mãos e objetos de uso; “etiqueta” do espirro, higiene nasal e/ou 

tosse; não compartilhamento de objetos de uso pessoal e sobre a necessidade de 

manter os espaços limpos, arejados e a higiene adequada dos objetos de acesso ao uso 

coletivo; os adolescentes foram orientados ainda, quando da necessidade de 

ausentarem-se do espaço “doméstico”, sobre a importância de posterior higiene pessoal 

e banho quando de seu retorno, com seguida lavagem das roupas pessoais recém 

utilizadas, para evitar contágio por COVID 19). Nisso acrescentamos aqui que todos os 

acolhidos foram dispensados inicialmente de suas atividades externas de escola, 
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trabalho como Jovem Aprendiz e Contra turno, em virtude da pandemia, assim como 

também, todas as consultas com profissionais especialistas de saúde pré agendadas, 

foram canceladas com previsão de posterior agendamento. Isso para atendimento 

adequado dos Decretos Municipal e Estadual para o período necessário de quarentena 

da população.  

2) Com relação ao ambiente do Abrigo, foi disponibilizado e afixado em locais 

visíveis no espaço institucional e via WhatsApp para os servidores, material informativo 

sobre o protocolo municipal para atendimento de casos suspeitos de COVID 19, bem 

como produzido material visual simples de alerta para a adoção de medidas de 

prevenção ao contágio, por todas as pessoas que circulam no ambiente institucional. A 

Equipe de Apoio recebeu orientação direta sobre a necessidade de intensificar os 

procedimentos de higiene e limpeza de todos os espaços do abrigo (maçanetas, 

torneiras, portas, equipamentos, etc., além daqueles já habituais), bem como se 

intensificou a disponibilidade de acesso a recurso de Álcool gel para todas as pessoas 

que circulam diariamente no espaço institucional. Orientou-se pela manutenção dos 

ambientes bem ventilados e arejados, mantendo-se as janelas abertas sempre que 

possível, assim como também, sobre a distância mínima entre pessoas e recursos 

mobiliários.  

3) Foram suspensas temporariamente visitas familiares e visitas domiciliares e 

institucionais previstas, bem como reuniões de rede presenciais, que não atendam aos 

parâmetros de isolamento social e não tenham caráter de urgência. Ficou estabelecido 

que todos os acolhidos poderão contatar familiares, parentes, padrinhos e amigos 

através de contato telefônico e chamadas de vídeo para aqueles que possuem telefone 

celular.  

4) Com relação ao convívio social, todos os acolhidos foram orientados e 

estimulados ao processo de conscientização sobre a importância de manterem o 

distanciamento social adequado, para evitar o contágio pelo COVID 19, tendo todos eles 

apresentado processo cooperativo em torno disso.  
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CASA DE PASSAGEM PARA MULHERES 

A Casa de Passagem é um serviço de acolhimento institucional, que tem como 

objetivo principal proteger mulheres das situações de violência e/ou situações de rua 

que culminaram no seu encaminhamento, para tanto o serviço funciona 24 horas.A 

capacidade de atendimento é de 20 vagas para mulheres adultas e seus filhos(as) com 

idade até 18 anos incompletos. Não obstante, em virtude da prevenção e das 

orientações das autoridades de saúde para manter o distanciamento físico entre as 

camas, estamos com esta capacidade reduzida. Atualmente estamos com 8 mulheres 

acolhidas e 4 crianças.  

Constitui porta de entrada para acolhimento na Casa de Passagem os Serviços de 

Média Complexidade da Assistência Social Especializados. Os Serviços Centro Pop e 

Abordagem Social (no caso das mulheres em situação de rua) e CREMV (no caso das 

mulheres em situação de violência). No horário extra comercial, o acolhimento poderá 

ser feito de forma emergencial nos casos de violência, desde que se tenha registro de 

Boletim de Ocorrência encaminhado pela Delegacia Especializada (6ª DP). Ou ainda, por 

encaminhamento do conselho tutelar em casos de mulheres com crianças em situação 

de rua. A permanência da usuária na Casa de Passagem ficará sujeita à avaliação da 

equipe técnica que deverá ser realizada no dia útil seguinte. 

O prazo de permanência das usuárias preterível (apontado em Projeto Político 

Pedagógico do Serviço de 2019) é de 0 a 03 meses. O público alvo são mulheres adultas 

moradoras de Florianópolis, ou em trânsito pelo município, que estejam vivenciando 

situação de rua e/ou violência doméstica e familiar, acompanhadas ou não de seus 

filhos. 

O processo de desligamento da Casa se dá mediante o cumprimento dos objetivos 

traçados no PIA, ou por solicitação da usuária. No caso de mulheres acompanhadas de 

seus filhos, o Conselho Tutelar será comunicado na ocasião do acolhimento e do 

desligamento. O não cumprimento de regras previstas no regimento interno da Casa de 

Passagem também é passível de desligamento, com vistas a garantir condições mínimas 

de segurança e respeito e características domiciliares no âmbito do acolhimento 

institucional. 
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CASAS DE ACOLHIMENTO/CASA DE PASSAGEM - PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 

Os Serviços de Acolhimento Provisório (Casa de Apoio Capoeiras, Casa de Apoio 

Centro e Casa de Passagem) funcionam de forma ininterrupta (24hs), conforme 

prerrogativas previstas na Tipificação de Serviços Socioassistenciais, aprovada por meio 

da Resolução CNAS nº 109/2009. Tem como característica o desenvolvimento do 

trabalho social a partir do equipamento residencial, em ambiente acolhedor, dentro os 

quais sua ação tende a ser desenvolvida em ambientes coletivos, promovendo relações 

mais próximas das pessoas em característica de ambiente familiar. 

Neste sentido, torna-se o desafio para o serviço, discutir e planejar ações de 

isolamento social, em um equipamento, que por sua natureza é coletiva. Ponderamos 

ainda que, a totalidade dos atendidos, estão enquadrados em grupo de risco, e uma 

parcela significativa apresenta doença/transtorno mental, daqual  neste período de 

pandemia, retração da rede de cuidado, tende a se acentuar e reincidir crises e pioras 

clinicas. 

Considerando o perfil dos sujeitos atendidos e nível de concentração de pessoas 

no ambiente de trabalho, o serviço organizou o revezamento das equipes por turnos. 

Ponderamos que se ficar grande quantidade de profissionais em espaços pequenos, o 

risco de contaminação aumenta, sendo necessário revezamento e período em 

teletrabalho. 

As atividades coletivas estão sendo desenvolvidas através de grupos de discussão 

em whastsapp com a equipe de trabalho. Devido às características do serviço e 

estrutura da casa, é impossível realizar isolamento em ambientes fechados entre os 

sujeitos atendidos. Desta forma, muitos atendimentos acontecem respeitando o 

distanciamento, mas com características grupais, como por exemplo, informar sobre as 

ações que estão sendo tomadas frente a pandemia e as políticas inclusivas que estão 

sendo planejadas eefetivadas. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime presencial: 

- Atendimento Presencial Espontâneo e agendado; 

- Atendimento Telefônico; 
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- Orientação e acompanhamento da rotina do serviço; 

- Acompanhamento em consultas; 

- Articulação com a rede Socioassistencial; 

 - Atendimento Individual; 

- Mediação de Conflito; 

- Discussão de caso; 

- Planejamento de ações no serviço; 

- Atividades administrativas; 

- Mediação (a distância) com a Rede Familiar/Afetiva/comunitária; 

- Desenvolvimento atividades socioeducativas; 

- Desenvolvimento atividades instrumentais de registro das atividades; 

- Planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; 

- Acompanhamento psicossocial dos usuários; 

- Preparação destes sujeitos para o desligamento; 

- Elaboração de relatórios; 

- Participação de grupo de discussão e estudos sobre temas relacionados ao trabalho via 

web, lives, e demais grupos remotos de discussão. 

 

Atividades planejadas para atendimento em regime de teletrabalho: 

- Email; 

- Contato/articulação com a rede Socioassistencial; 

- Inserção Prontuários SAFI; 

- Atendimento remoto com os sujeitos acolhidos sua rede afetiva/familiar; 

- Discussão de caso com os profissionais; 

- Planejamento de ações ( via canais de comunicação); 

- Mediação familiar; 

- Participação de roda de conversa via live da Secretaria de Estado de Assistência Social 

e FECAM sobre temas relacionadas a politica em questão; 

- Elaboração de relatórios; 

- Elaboração de mapas de atendimentos; 
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- Articulação com a rede socioassistencial, via canais de comunicação; 

- Discussão e Planejamento de ações do serviço; 

- Elaboração de encaminhamentos. 

A Secretaria Municipal de Assistência Social em conjunto com a Secretaria 

Municipal de Saúde estabeleceram um fluxo de encaminhamento para acolhimento nos 

serviços de acolhimento institucional. Para a elaboração deste fluxo, consideramos 

serviço de acolhimento institucional a Casa de Apoio Social ao Morador de Rua, Casas de 

Acolhimento Centro, a Casa de Passagem Municipal e o Albergue Noturno Manoel 

Galdino Vieira. O Hotel, utilizado pela Prefeitura para isolamento dos pacientes 

sintomáticos respiratórios em situação de rua, foi considerado como local de suporte 

para descartar a possibilidade de transmissão do coronavírus por pessoas em situação 

de rua sem sintomas, a fim de serem encaminhadas aos serviços de acolhimento de 

forma a não oferecer risco às pessoas já acolhidas. 

Fluxograma: 
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Quando o usuário estiver sem sintomas respiratórios ou sem contato com 

pessoas sintomáticas, a porta de entrada para a demanda de acolhimento institucional 

será o Centro POP, onde deverá agendar atendimento psicossocial. Após analisar a 

demanda, a prioridade e a disponibilidade de vagas, a equipe irá fazer contato com os 

serviços de acolhimento institucional para verificar a possibilidade de vaga e o usuário 

será encaminhado para consulta médica na Unidade Local de Saúde Prainha com coleta 

de BAAR, onde é encaminhado para isolamento em hotel para permanecer por 14 dias 

(ou 10 dias caso seja possível realização de teste rápido - hipótese a ser verificada pela 

equipe de saúde). Durante o período de isolamento, o usuário será acompanhado pela 

equipe do Centro POP remotamente e terá monitoramento de saúde com a equipe do 

Consultório na Rua. Após o período de isolamento, se a pessoa se mantiver 

assintomática e/ou tiver teste negativo, será acolhida em serviço de acolhimento 

institucional conforme o acordado no atendimento inicial. 

 No caso dos usuários sintomáticos, não há necessidade de atendimento 

presencial no Centro POP. A equipe de saúde, após atendimento e encaminhamento ao 

hotel, pode comunicar a demanda de acolhimento institucional para o Centro POP, que 

realizará atendimento telefônico com o usuário para analisar a demanda e verificar a 

possibilidade de vaga com os serviços de acolhimento institucional. Após o período de 

isolamento definido pela equipe de saúde, se a pessoa estiver assintomática e/ou tiver 

teste negativo, será acolhida em serviço de acolhimento institucional previamente 

acordado. 

 No caso dos usuários assintomáticos, serão considerados casos prioritários as 

pessoas a partir dos 60 (sessenta) anos de idade; as pessoas que comprovem histórico 

de doença crônica respiratória ou com comprometimento imune, tuberculose e 

gestantes. 

 A disponibilidade de vagas para isolamento no hotel para pessoas assintomáticas 

será definida e reavaliada periodicamente pela equipe de saúde, estando sujeita à 

demanda de casos sintomáticos. 
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 Programa Floripa Feliz Idade: 

Atendimento dos coordenadores via telefone esclarecendo e tirando dúvidas; 

Conversas com os professores acts em relação a planejamento e estratégia para melhor 

atender os idosos; Encaminhamento de informações repassadas pela Prefeitura 

referente a pandemia, via whats; Gravação de vídeos-aula pela equipe para os idosos 

realizarem atividade física em casa. 

 

5. Oferta de Benefícios Eventuais e orientações sobre Programas de Transferência de 

Renda 

Considerando que a questão social tende a agravar-se, uma vez que a maioria 

das pessoas está submetida a trabalhos informais, outras trabalham como autônomos 

sem rendimentos fixos, outras tantas desempregadas, tais situações vão impactar 

diretamente na renda familiar e condições de sobrevivência.  

 

5.1 Benefícios Eventuais 

Os Benefícios Eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS) e oferecidos pelo município aos cidadãos e às suas famílias que não têm 

condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de situações adversas ou 

que fragilize a manutenção do cidadão e sua família. 

O benefício eventual deve ser oferecido nas seguintes situações: 

- Nascimento: para atender as necessidades do bebê que vai nascer; apoiar a mãe nos 

casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento; e apoiar a família 

em caso de morte da mãe. 

- Morte: para atender as necessidades urgentes da família após a morte de um de seus 

provedores ou membros; e atender as despesas de urna funerária, velório e 

sepultamento, desde que não haja no município outro benefício que garanta o 

atendimento a estas despesas. 

- Vulnerabilidade Temporária: para o enfrentamento de situações de riscos, perdas e 

danos à integridade da pessoa e/ou de sua família e outras situações sociais que 

comprometam a sobrevivência. 
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- Calamidade Pública: para garantir os meios necessários à sobrevivência da família e do 

indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia das 

pessoas e famílias atingidas. 

Os benefícios eventuais são fundamentais neste momento de pandemia, o 

município tem o dever de conjuntamente com os demais entes, dispor de benefícios 

eventuais e transferência de renda as famílias, que proporcione a mitigação dos efeitos 

da crise e assistencial social emergencial e imediata às famílias. 

Por ser ano eleitoral teríamos diversas vedações, porém devido ao momento que 

vivemos, com comprovada decretação de estado de emergência, que exige providências 

de nossas autoridades diferenciadas e adequadas a pandemia, o município fica 

autorizado legalmente, desde que não tenha fins eleitoreiros e sim técnicos, a realizar 

compras por dispensa de licitação mediante justificativa, bem como ampliar a oferta 

para além da média dos últimos anos e ainda criar novos programas e provisões para 

atender as necessidades específicas deste período. 

O Município de Florianópolis instituiu normativas e regulamentações para 

ampliar o acesso aos benefícios eventuais, conforme segue: 

Parecer da Procuradoria Geral do Município, através da Manifestação 007-PMG-

SBSIJUD-2020; 

Elaboração de formulário no Sistema SAFI (Sistema de Acompanhamento da 

Família e Indivíduo), para concessão de benefício alimentação e benefício calamidade; 

Portaria 018/SEMAS/2020, que prorroga os prazos para concessão dos benefícios 

natalidade e funeral; 

Alteração e inclusão de dispositivos na Lei nº 10.444/18, através da sanção da Lei 

10.702/2020. 
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Neste norte, e sabendo do seu compromisso, o município reorganizou a oferta 

dos benefícios da seguinte forma: 

Para garantir a agilidade no acesso e prontidão na oferta, orientamos a utilização 

do formulário SAFI, das listas de beneficiários dos Programas de Transferência de Renda, 

famílias cadastradas no Cadastro Único, famílias em acompanhamento familiar, porém, 

cada profissional e equipe têm autonomia, podendo utilizar os instrumentos e técnicas 

que entender necessário. 

Serão priorizados para o acesso aos benefícios eventuais as famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa Família, famílias com deficientes e idosos beneficiários do Benefício 

de Prestação Continuada – BPC, famílias cadastradas no Cadastro Único – Cadun, 

famílias com crianças e adolescentes que em virtude da suspensão das aulas estão com 

maior vulnerabilidade.  

         Os profissionais de nível superior das equipes de referência do CRAS, CREAS e 

demais serviços são responsáveis pela operacionalização, conforme disposto na Lei 

Municipal.  

 De acordo com a Portaria  nº 58/2020, publicada no DOU em 15 de abril de 2020, 

que aprova a Nota Técnica nº 20/2020, 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. 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, considerando as especificidades da situação, já definido em Lei Municipal 

10444/2018 e alterada pela Lei 10.702/2020. 

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 nº 377 do Ministério da Cidadania, de 24 de 
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março de 2020 quanto à adoção de medidas de enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. 

No âmbito do trabalho social com famílias, a oferta ou concessão NÃO é 

simplesmente a disponibilização do benefício eventual, mas sim o ato 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 técnicas e técnicos de nível superior das equipes de 

referência do SUAS, conforme regulamentação local. 

Não é necessário instrumental privativo de uma profissão, como o parecer social, 

para justificar a concessão do benefício eventual. Em Florianópolis, foi disponibilizado 

formulário no SAFI, ferramenta de gestão do SUAS com o propósito de qualificar, agilizar 

e efetivar o trabalho social de gestores e trabalhadores do SUAS, atendendo às 

necessidades de qualificação e informatização de dados do SUAS no município, ao 

mesmo tempo em que instrumentaliza as Secretarias de Assistência Social e fortalece a 

gestão e o trabalho social junto à famílias e indivíduos. 

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. 

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. 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. 
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 BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO/CALAMIDADE 

 Com a alteração da Lei nº 10.444/18, através da sanção da Lei 10.702/2020, 

em 22 de abril de 2020, os técnicos podem conceder os benefícios somente com a 

apresentação do CAD Único, sem a necessidade da apresentação da documentação 

exigida no artigo 5º da Lei 10.444/18. 

Desta forma, as equipes dos Serviços vão solicitar à Gerência de Benefícios e 

Transferência de Renda a quantidade necessária de cestas básicas para concessão do 

Benefício, e a Gerência fará a entrega aos Serviços conforme combinado. 

Os técnicos dos Serviços farão o preenchimento do formulário SAFI e ao findar 

emitirão um recibo, o qual deverá ser assinado pelo requerente do Benefício 

Alimentação ou Calamidade e pelo técnico no momento da entrega da cesta básica, e 

posteriormente o recibo deverá ser encaminhado, via Comunicação Interna, para a 

Diretoria de Proteção Social Básica. 

Informamos que em 20 de maio de 2020, foi publicado o Pregão Eletrônico nº 

241/SMA/DSLC/2020 para contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de administração, gerenciamento, implementação, emissão e fornecimento de 

cartão magnético ou eletrônico do tipo vale alimentação – Benefício Eventual 

Emergência/Calamidade. O Pregão ocorreu em 27 de maio de 2020 e estamos 

aguardando a homologação do resultado. 

  

 BENEFÍCIO TRASPORTE I (Passagem intermunicipal e interestadual) 

O Benefício Transporte I possui uma Ata de Registro de Preços com saldo e com 

vigência até dezembro de 2020, porém em virtude do Decreto Estadual 515/2020 que 

proibiu a circulação de veículos de transporte coletivo urbano, municipal, intermunicipal 

e interestadual de passageiros, neste momento, estamos com o Benefício suspenso 

temporariamente, já que não conseguimos encaminhar os usuários sem o transporte. 

 

 TRANSPORTE II (Vale Transporte Municipal) 

O Benefício Transporte II possui saldo, porém em virtude do Decreto Estadual 

515/2020 que proibiu a circulação de veículos de transporte coletivo urbano, municipal, 
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intermunicipal e interestadual de passageiros, neste momento, estamos com o 

Benefício suspenso temporariamente, já que não conseguimos encaminhar os usuários 

sem o transporte. 

 

 BENEFÍCIO NATALIDADE 

O Benefício Natalidade é constituído de uma parcela única de R$ 953,46, 

reajustado anualmente de acordo com o índice de INPC, conforme Lei 10.444/18 e caso 

tenha situação de gemelares, o valor unitário será multiplicado pelo número de 

gemelares.  

Os processos recebidos até o dia 10 de cada mês serão pagos no mês 

subsequente. A equipe da Gerência de Benefícios fará a conferência dos pagamentos e 

encaminhará para os Equipamentos/Serviços uma lista com a relação dos benefícios 

pagos no mês. Havendo inconsistências nas informações encaminhadas pelos serviços, 

que inviabilizem o pagamento do benefício, estes deverão no prazo de 15 dias, 

encaminhar retificação à Gerência. 

Com a alteração da Lei 10.444/18 os técnicos poderão conceder o Beneficio 

Natalidade, somente com a apresentação do CAD.  

A família que possui o Cadastro Único (CADÚNICO) deverá fazer contato com os 

Serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social via meios eletrônicos como 

Facebook e e-mail ou contato telefônico e poderá ser atendida pelos Serviços e 

encaminhar seu requerimento, desde que tenha possibilidade de se deslocar, sendo 

necessário o agendamento, para assinatura de requerimento. 

A família que não possui CAD deverá fazer contato com os Serviços da Secretaria 

Municipal de Assistência Social via meios eletrônicos como Facebook e e-mail ou 

contato telefônico para inserir sua solicitação em lista de espera para que, tão logo seja 

possível, identificada a necessidade e mediante agendamento prévio através dos canais 

de comunicação disponíveis (meios remotos), seja realizado atendimento de natureza 

presencial. Conforme Portaria 18/SEMAS/2020, o prazo foi prorrogado. 
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 BENEFÍCIO FUNERAL 

O Benefício Funeral consiste na oferta de serviços que compreendem o Artigo 5º 

da Lei 6.923/2006 e seu paragrafo único, bem como está regulamentado na Lei 

10.444/18. 

A família deverá procurar diretamente a Central de Óbitos do Município, na R. 

Pastor William Richard Schisler Filho, 296 - Itacorubi, Florianópolis - SC, 88034-110, 

telefone: 3065-5500, anexa às funerárias para fazer a solicitação do sepultamento 

utilizando-se do Benefício Funeral e, posteriormente, de posse do Termo de Ciência que 

é assinado na Central de Óbitos quando o sepultamento se realizará com Benefício 

Funeral, a família deverá procurar os serviços/equipamentos desta Secretaria para 

requerer o Benefício.     

Neste período de Pandemia, devido ao Decreto Estadual nº 515/2020, que 

proíbe aglomerações, foi informado à Central de Óbitos e funerárias que devido a 

readequação das possibilidades de acesso dos usuários aos equipamentos da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, resguardadas as orientações de combate a 

contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), neste momento o prazo será 

prorrogado, conforme Portaria 18/SEMAS/2020, para que não haja prejuízo às famílias. 

Em hipótese alguma será ofertado valor em pecúnia, desta forma, se a família 

realizar qualquer pagamento antes da requisição do Benefício nos 

serviços/equipamentos não será possível a Prefeitura de Florianópolis ressarcir o valor. 

A família que possui o Cadastro Único (CADÚNICO) deverá fazer contato com os 

Serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social via meios eletrônicos como 

Facebook e e-mail ou contato telefônico e poderá ser atendida pelos Serviços e 

encaminhar seu requerimento, desde que tenha possibilidade de se deslocar, sendo 

necessário o agendamento prévio para retirar as autorizações que devem ser entregues 

na funerária e no cemitério. 

A família que não possui CAD deverá fazer contato com os Serviços da Secretaria 

Municipal de Assistência Social via meios eletrônicos como Facebook e e-mail ou 

contato telefônico para inserir sua solicitação em lista de espera para que, tão logo seja 

possível, identificada a necessidade e mediante agendamento prévio através dos canais 



 

 

58 
 

 

de comunicação disponíveis (meios remotos), seja realizado atendimento de natureza 

presencial. 

 Neste período de pandemia o município instituiu alguns benefícios 

emergenciais com vistas a minimizar o impacto vivenciado diante do isolamento social:  

 Cartão merenda – Benefício no valor de R$ 100,00 por mês para cada 

estudante, por intermédio de um cartão merenda. Os beneficiários são 

estudantes da rede municipal de ensino – creches e neims ou 

conveniadas da prefeitura. Para ter acesso ao benefício é preciso ainda 

que as famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família. 

 Cartão Alimentação para autônomos – Benefício no valor de R$ 100,00, 

destinado a autônomos beneficiários do Programa Bolsa Família. 

 Cesta Básica a famílias que não atendem os critérios da Lei nº 10.444, de 

18 de outubro de 2018 – Cestas captadas por doações de voluntários do 

Somar Floripa e adquiridas com recursos do Fundo Municipal da Defesa 

Civil. Priorizadas famílias com casos suspeitos ou confirmados de 

coronavirus, composição familiar com grupo de risco, famílias com 

crianças que não receberam o cartão merenda e famílias com outras 

vulnerabilidades sociais. A concessão é realizada mediante avaliação 

técnica. 

 Cesta Básica Entidades de PSB e PSE de Média Complexidade parceiras 

(FMAS) – A PORTARIA Nº 016/SEMAS/2020, publicada em 01 de abril de 

2020, e a PORTARIA Nº 017/SEMAS/2020, publicada em 13 de abril de 

2020, autorizam e recomendam, em caráter excepcional, a utilização dos 

recursos da parcela prevista para repasse no mês de abril de 2020, com 

exceção daqueles já previstos no Plano de Trabalho vigente como 

necessários às suas obrigações legais, para a aquisição de cestas básicas 

pelas OSC’s parceiras. O efeito das referidas portarias foram prorrogadas 

por meio das Portarias nº 20 e 21/SEMAS/2020, publicadas em 08 de 

maio de 2020, para utilização da parcela prevista para o mês de maio e 
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Portarias nº 23 e 24/SEMAS/2020, publicadas em 09 de junho de 2020, 

para utilização da parcela prevista para o mês de junho 

As referidas cestas básicas deverão ser encaminhas às famílias dos 

usuários habitualmente atendidos pela OSC parceira, conforme critérios a 

serem estabelecidos por esta, na tentativa de minimizar o impacto da 

crise na renda destas famílias. 

 Benefício Eventual Emergência/Calamidade – aguardando homologação 

do resultado do Pregão Eletrônico nº 241/SMA/DSLC/2020. 

 
 Os profissionais de nível superior das equipes de referência dos CRAS, CREAS e 

demais serviços são responsáveis pela operacionalização, observando o disposto na Lei 

Municipal nº 10.444⁄2018. 

 Por fim, é importante que os profissionais orientem os usuários de que não são 

Benefícios Eventuais da Assistência Social os itens sob a responsabilidade da política de 

Saúde, Educação, Habitação, Segurança Alimentar e Nutricional e outras políticas 

setoriais, devendo ser atendidos pelas respectivas políticas. Desta forma, itens 

referentes à órteses, próteses (ex.: aparelhos ortopédicos e dentaduras), cadeiras de 

rodas, muletas, óculos, medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro 

para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leites e dietas de 

prescrição especial, fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidade de uso, bem 

como outros itens da área de saúde não são Benefícios Eventuais. 

 

5.2 Programa Bolsa Família e Cadastro Único 

O Setor de Cadastro Único deverá fazer seus atendimentos mediante 

agendamento e priorizará as situações urgentes. 

O Programa Bolsa Família conforme previsto na Legislação Federal tem seu 

calendário específico e permanece seguindo suas regras previamente estabelecidas 

pagando conforme último número do NIS. As famílias sacam seus benefícios 

diretamente através de lotérica ou a própria rede bancária, com cartão de conta 

individual ou cartão bolsa família, em data específica conforme calendário amplamente 
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divulgado. A Gestão do Bolsa Família no município, permanece recebendo as demandas 

e prestando as orientações em relação ao recebimento, liberação de cartões e senha, 

onde e qual a melhor forma de procurar os serviços bancários tendo em vista os 

horários estarem alterados e com regras específicas. 

O Ministério da Cidadania adotou medidas especiais, por meio da publicação da 

Portaria nº 335, de 20 de março de 2020, para a gestão do Programa Bolsa Família, 

Cadastro Único e do BPC e as ações especiais prevêem suspensão por 120 dias da 

averiguação cadastral 2020, dos efeitos decorrentes do descumprimento de 

condicionalidades e da ação de não localizados na educação.  

A Medida Provisória nº 950 de 08 de abril de 2020, dispõe sobre medidas 

temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico e altera a lei nº 12212, de 20 de 

Janeiro de 2010, no período de 1 de abril a 30 de junho, que trata sobre a tarifa social de 

energia elétrica a população de baixa renda inscrita no Cadastro Único. 

A Gestão do município fez contato com a Concessionária de Energia Elétrica de 

SC - CELESC e aguarda orientações sobre operacionalização deste benefício, conforme as 

definições a gestão fará as devidas adequações para o atendimento dos usuários. 

As informações em relação ao Programa Bolsa Família estão explicadas no link a 

seguir que direciona ao Boletim do Programa Bolsa Família 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/sala_de_imprensa/boletins/boletim_bolsa_famili

a/2020/mar%C3%A7o/boletim_BFInforma706.html 

 

5.3 Benefício de Prestação Continuada – BPC 

Para o BPC foi editada portaria nº 330, 18 de março de 2020 que prevê o 

adiamento do cronograma de inscrição dos beneficiários do BPC - Benefício de 

Prestação Continuada que já recebiam o benefício no Cadastro Único pelo prazo de 120 

dias. 

Desta forma durante este período nenhuma família terá seu benefício bloqueado 

ou cancelado por qualquer um destes motivos.  

Para novas solicitações de BPC - Benefício de Prestação Continuada atualmente 

seguimos respeitando a portaria nº 412 de 20 de março de 2020, onde todos os 
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atendimentos presenciais no INSS estão suspensos até dia 30/04. Após essa data será 

aguardado os próximos desdobramentos em relação ao atendimento presencial nas 

Agências do INSS, para a organização dos atendimentos deste público nos serviços da 

Assistência Social. 

 

5.4 Auxílio Emergencial 

Foi criado e está sendo implementado pelo Governo Federal, através da PL nº 

1066/2020 – Auxilio Emergencial, para assegurar uma renda mínima para as pessoas 

mais vulneráveis durante a pandemia da COVID-19. 

Durante o período de implantação o desafio foi criar estratégias em que a 

população pudesse ter acesso ao benefício sem riscos de provocar aglomerações. 

Inicialmente a proposta era realizar o pagamento somente através do Cadastro 

Único, porém, desta forma seriam contemplados somente aqueles já cadastrados. Uma 

outra parcela da população ficaria descoberta e as famílias precisariam procurar os 

serviços para fazerem os cadastros. Por este motivo, foi pensado em 3 formas de 

contemplar as famílias criando regras únicas e cada grupo organizado de forma 

diferente: 

 

1 – Famílias sem Cadastro Único –As pessoas que não estavam no Cadastro Único até 

20/03, mas que têm direito ao auxílio poderão se cadastrar no site auxilio.caixa.gov.br 

ou pelo APP CAIXA|Auxílio Emergencial. 

 

2 – Famílias com Cadastro Único – dentro dos critérios estabelecidos para recebimento, 

com cadastros inseridos na base até dia 02/04/2020, mesmo desatualizados não 

precisarão fazer nenhum tipo de atualização. Mesmo que a família esteja com uma 

renda no cadastro e atualmente não tenha mais, avaliação será feita de forma 

automática pelo Dataprev (Empresa de Tecnologia da Previdência) e o pagamento 

conforme calendário estabelecido. 
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3 – Famílias com Bolsa Família – dentro dos critérios estabelecidos para recebimento, 

receberão o benefício conforme calendário de pagamento do Bolsa Família de forma 

automática. 

 

Para ter direito ao auxílio emergencial, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

mensal, pago pelo período de 3 meses, o trabalhador deve cumprir todas as seguintes 

regras: 

 Ter mais de 18 anos de idade ou ser mãe adolescente; 

 Não ter emprego formal ativo; 

 Não receber benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS),como aposentadoria, pensão ou Benefício de Prestação Continuada (BPC); 

 Não ser beneficiário do seguro desemprego, seguro defeso ou de programa de 

transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família; 

 Estar em família com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 

522,50) ou com renda mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.135,00); 

 Em 2018, não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte 

e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), ou seja, em 

2018 não precisou declarar imposto de renda; e 

 Ser microempreendedor individual, contribuinte individual do Regime Geral de 

Previdência Social ou trabalhador informal inscrito no Cadastro Único. 

 

No máximo 2 pessoas da mesma família poderão receber o auxílio emergencial. Se 

na mesma família houver mais de 2 pessoas com trabalho informal, somente 2 pessoas 

serão contempladas. A ordem de preferência para o recebimento é:  

 Mulheres;  

 Pessoas mais velhas;  

 Com renda individual mais baixa; ou 

 Para o desempate, considerando a ordem alfabética no primeiro nome. 
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Desde que atenda às regras do Auxílio, quem já está cadastrado no Cadastro Único 

até 02 de abril de 2020, ou recebe o benefício Bolsa Família, receberá o auxílio 

automaticamente. 

O Auxílio Emergencial do Governo Federal foi operacionalizando de forma que as 

pessoas recebessem o benefício sem precisar alterar o cadastro neste momento em que 

não é recomendado aglomerações, tanto que a base de informações contidas foi até dia 

02/04/2020, independente da data de atualização cadastral e independente da renda 

informada no cadastro. Todas as informações posteriores não serão contabilizadas e 

todos os cadastros passarão pela avaliação do DataPrev (Empresa de Tecnologia da 

Previdência ligada ao Ministério da Economia). 

A gestão do Auxílio Emergencial é totalmente do Governo Federal, o município 

recebeu a lista contemplando as famílias do Programa Bolsa Família que foram 

selecionadas conforme as regras previstas. 

Esse auxílio pode variar entre R$600,00 a R$1.800,00, dependendo do 

enquadramento da família as regras definidas e será pago em 3 parcelas.   

Todas as solicitações de auxílio emergencial passam por avaliação do DATAPREV. 

As famílias beneficiárias do PBF terão o benefício suspenso pelo Ministério enquanto 

receberem o Auxílio Emergencial. Após o recebimento das 3 parcelas do Auxílio, a 

família voltará a receber o benefício do PBF. Mas caso o valor do benéfico do Bolsa 

Família seja maior do que o valor do auxílio a família não receberá o auxílio emergencial, 

e continuará recebendo o benefício do Bolsa Família. 

 

A concessão do auxílio será da seguinte maneira: 

Trabalhadores que fazem parte de famílias beneficiárias do PBF:  

Será pago da mesma forma que o benefício do Bolsa Família. O pagamento será feito 

em nome do Responsável Familiar, mesmo quando o beneficiário que tem direito ao 

auxílio for outro membro da família. Auxílio Emergencial poderá ser sacado pela família 

beneficiária do PBF com o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.  

Trabalhadores que fazem parte de famílias cadastradas no Cadastro Único - não PBF: 

Será pago em conta poupança da CAIXA, que esteja em nome do trabalhador, ou em 
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conta do Banco do Brasil. Para quem não tiver a conta identificada, será aberta 

automaticamente pela CAIXA uma conta poupança social digital.  

Demais trabalhadores - Extracad:  

Para os demais trabalhadores que fizerem a solicitação pelo site ou aplicativo CAIXA - 

Auxílio Emergencial, o auxílio será disponibilizado em conta corrente ou poupança de 

qualquer banco, em nome do requerente, ou na conta poupança social digital solicitada 

no site ou aplicativo. 

 

Cabe destacar que as gestões municipais não receberam material informativo 

previamente ou informações complementares, desta forma, todas as publicações 

divulgadas durante o processo estão sendo apreendidas e os técnicos poderão 

contribuir com as orientações e encaminhamentos dos usuários de acordo com os 

conhecimentos percebidos. 

Esse Programa, é importante destacar, faz parte dos benefícios eventuais da 

Assistência Social.  

Segundo dados do Portal da Transparência do Governo Federal, mantido pela 

Controladoria Geral da União (acessado em 10/06/2020), no município de Florianópolis 

99.785 pessoas foram beneficiadas com a primeira parcela do Auxílio Emergencial 

totalizando um repasse de R$ 67.516.800,00. Neste lançamento, estão publicados os 

recursos da primeira parcela do Auxílio Emergencial, com pagamentos disponibilizados 

até a folha de abril para o grupo Bolsa Família, até 15 de maio para os inscritos no 

CadÚnico e até o dia 22 de maio para os do Extracad. Os valores apresentados no Portal 

se referem às parcelas disponibilizadas em conta aos beneficiários, não sendo possível 

afirmar que o recurso foi efetivamente sacado. 

 

6. Plano de Ação enfrentamento a COVID-19 

Para fins deste Plano de Contingência os prazos de execução das ações previstas 

estão sendo assim considerados: 

Curto prazo: 18/03/2020 – 31/05/2020 

Médio prazo: 01/06/2020 – 31/08/2020 
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Longo prazo: a partir de 01/09/2020 

 

 Ações Ações 
de 

Curto 
prazo 

Ações 
de 

Médio 
prazo 

Ações de 
Longo 
prazo 

Recursos a 
utilizar 

Serviços 
Socioassistenciais 

Organização do funcionamento dos 
serviços durante a pandemia 
(estruturado pelas equipes de acordo 
com sua realidade local) 

X   Sem custo 

Elaboração de um Protocolo de 
Atendimento para padronização mínima 
de funcionamento dos serviços 
(solicitação do CMAS) 

 X  Sem custo 

Benefícios 
Eventuais 

Parecer da Procuradoria Geral do 
Município, através da Manifestação 007-
PMG-SBSIJUD-2020 que autoriza a 
concessão de benefícios eventuais sem 
a apresentação de documentação aos 
usuários inscritos no CADÚnico  

X   Sem custo 

Alteração e inclusão de dispositivos na 

Lei nº 10.444/18, através da sanção da 

Lei 10.702/2020. 

X   Sem custo 

Elaboração de formulário no Sistema 
SAFI (Sistema de Acompanhamento da 
Família e Indivíduo), para concessão de 
benefício alimentação e benefício 
calamidade 

X   Sem custo 

Publicação da Portaria 
018/SEMAS/2020, prorrogando os 
prazos para concessão dos benefícios 
natalidade e funeral 

X   Sem custo 

Implantação do Cartão merenda X   Próprio 

Implantação do Cartão Alimentação 

para autônomos 
X   Próprio 

Publicação de Portarias autorizando e 

recomendando que as entidades 

parceiras que executam serviços de 

Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial de Média Complexidade, 

utilizem os recursos da parceria, em 

caráter excepcional(com exceção 

daqueles já previstos no Plano de 

Trabalho vigente como necessários às 

suas obrigações legais) para a aquisição 

de cestas básicas a serem concedidas 

aos usuários atendidos. 

X   Próprio 

Parceria com o Somar Floripa e Defesa X   
Doações e 

Fundo 
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Civil para destinação de Cesta Básica aos 

usuários atendidos pelos serviços 

socioassistenciais 

Municipal da 
Defesa Civil 

Implantação de benefício eventual 

calamidade por meio de cartão 

eletrônico, tipo vale alimentação - 

Pregão Eletrônico nº 

241/SMA/DSLC/2020 

 X  
Estadual e 

Próprio 

Atendimento 
População de 
Rua/Grupo de 

Risco 

Ampliação no atendimento a população 

de rua na Passarela da Cidadania, sendo 

disponibilizado anexos da Passarela para 

que o atendimento desta população 

fosse concentrado em um só espaço 

X X  
Parceria 

com ONGs 

Adequação do espaço da Passarela para 

atendimento a população de rua: 

instalação de ventiladores, chuveiros, 

iluminação, locação banheiros químicos 

e chuveiros móveis 

X   Próprio 

Assinatura de termo de colaboração 

com o Instituto Arco Iris para execução 

do Programa Resgate Social 

X X X Próprio 

Credenciamento de hotel destinado a 

pessoas em situação de rua, conforme 

fluxo de encaminhamento para 

acolhimento nos serviços de 

acolhimento institucional, bem como a 

pessoas com determinação de 

isolamento ou restrição ao domicílio – 

Credenciamento nº260/SMA/DSLC/2020 

 X X Federal 

Aquisição de alimentos ricos em 

proteínas a serem destinados a pessoas 

idosas acolhidas e pessoas com 

deficiência atendidas em Centro Dia e 

Similares (ACIC e APAE) 

 X X Federal 

Publicação de dispensa de chamamento 

público para repasse de recursos as 

entidades que executam serviço de 

acolhimento institucional para idosos a 

serem utilizados especificamente com 

ações de prevenção e enfrentamento a 

COVID-19 

 X  Federal 

Assinatura de termo de colaboração X   FMDCA 
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para repasse de recursos as entidades 

que executam serviço de acolhimento 

institucional para crianças e 

adolescentes a especificamente com 

ações de prevenção e enfrentamento a 

COVID-19 – Dispensa de Chamamento 

Público nº 001/SEMAS/FMDCA/2020 

Gestão do 
Trabalho 

Aquisição de EPI para disponibilização 

aos profissionais do SUAS 
X X X 

Próprios e 
Federal 

Adoção de regime de teletrabalho X X  Sem custo 

Adoção de regime de jornada em turnos 

de revezamento 
X X  Sem custo 

Remanejamento de profissionais para 

atendimento nos CRAS 
X   Sem custo 

Educação 
Permanente 

Aplicação de pesquisa junto aos 

trabalhadores do SUAS para 

levantamento de temas de interesse 

para capacitações online neste contexto 

de pandemia 

 X  Sem custo 

Organização de capacitações online a 

partir dos temas informados na pesquisa 
 X X Sem custo 

Ações 
Intersetoriais 

Parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação para concessão do Benefício 

Cartão merenda 

X   Sem custo 

Parceria com a Secretaria Municipal da 

Saúde para construção e execução do 

fluxo de encaminhamento para 

acolhimento nos serviços de 

acolhimento institucional 

X X X Sem custo 

Parceria com a Secretaria Municipal da 

Saúde para atendimento as pessoas em 

situação de rua alojadas na passarela 

X X  Sem custo 

Parceria com a COMCAP para limpeza do 

espaço da Passarela onde está sendo 

realizado atendimento a população de 

rua 

X X  Sem custo 

Parceria com a Guarda Municipal para 

atuação na Passarela da Cidadania 
X X  Sem custo 

Instituição do Comitê de Crise na 

Assistência Social 
 X  Sem custo 
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7. Política de Comunicação da Assistência Social 

Deve ser organizada a Política de Comunicação, sabemos que a população precisa 

ser informada sobre Coronavírus – COVID 19, que em geral está sendo realizada pela 

Secretaria de Saúde dos Municípios, mas a Assistência Social pode contribuir muito, além 

disso, precisamos orientar a população sobre a forma de acesso aos serviços e ações da 

Assistência Social. 

Ações realizadas: 

 Utilização e alimentação das redes sociais; 

 Utilização de veículos de comunicação (rádio e televisão); 

 Comunicados periódicos aos profissionais e rede; 

 Produção de materiais de divulgação. 

 

8. Importância da Vigilância e principais ações no município 

O setor de Vigilância Social nos municípios em que está instituído deverá auxiliar 

na produção de informação territorializada, no acompanhamento da situação do 

município, mantendo as equipes informadas e acima de tudo auxilie na identificação de 

possíveis situações que permitiriam a proliferação do vírus com maior facilidade;  

 

9. Importância da Política de Educação Permanente 

 Indicar cursos disponíveis que podem ser realizados pelos profissionais; 

 Pensar e realizar junto com o setor de Comunicação a orientação à 

comunidade sobre o COVID – 19; 

 Realização de Pesquisa junto aos profissionais do SUAS para levantamento de 

temas de interesse neste momento de pandemia; 

 Organização de Capacitações on line de acordo com os temas levantados na 

pesquisa com os profissionais do SUAS. 
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10. Gestão do Trabalho 

A gestão do trabalho no Sistema Único de Assistência Social –SUAS, compreende 

o planejamento, a organização e a execução das ações relativas à valorização do 

trabalhador e à estruturação do processo de trabalho institucional, envolvendo os 

desenhos organizativos, avaliação de desempenho, adequação dos perfis profissionais às 

necessidades do SUAS, mesa de negociação, planos de cargos, carreira e salários – PCCS, 

observatórios de práticas profissionais, concursos públicos. 

Neste momento, torna-se ainda mais importante à atuação da Gestão do 

Trabalho, no sentido de acolher as demandas dos profissionais, identificar os desafios 

postos e ser auxiliar na construção de condições dignas de trabalho. 

Serão disponibilizados equipamentos de segurança EPIs aos profissionais 

devendo ser usado conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

11. Campanhas de arrecadação de alimentos e outros bens junto à comunidade 

Vivemos em uma comunidade solidária, e por mais que a Assistência Social seja 

considerada política pública de estado, garantidora de direitos, estamos cientes das 

nossas limitações orçamentárias, desta forma, nada impede que façamos parceria com as 

entidades e a comunidade em geral para campanhas de arrecadação e alimentos, além 

de outros materiais essenciais. 

 Ações a serem organizadas e orientadas: 

 As doações estão centralizadas na SOMAR Floripa,que está responsável por 

organizar as pessoas para trabalhar na separação e organização, entre outras 

providências. As doações são repassadas a Secretaria Municipal de 

Assistência Social, sendo esta responsável pelo gerenciamento das doações 

para que, por meio de avaliação técnica, as doações se destinem aos usuários 

do SUAS de forma mais efetiva. 

 Evitar que cada entidade faça sua campanha, e se elas fizerem de forma 

independente, deixar claro a população que não tem participação da 

Prefeitura Municipal. 
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12. Orçamento e Financiamento 

 Ações em busca de orçamento são extremamente necessárias e fundamentais, os 

recursos previstos na Lei Orçamentária eram correspondentes a atuação em um estado 

de normalidade, porém estamos vivenciando um momento atípico de emergência em 

que a Assistência Social é convocada a agir de forma rápida e emergencial, garantindo o 

disposto na seguridade social, atuando em conjunto com a saúde e previdência social. 

 Serão realizadas as seguintes ações: 

 Levantar os recursos que a Assistência Social tem para o exercício de 2020; 

 Remanejar o orçamento conforme a necessidade; 

 Levantar dos valores previstos na Lei Orçamentária Anual – LOA para atuação 

em situações de Calamidade ou Emergência e pleitear parte deles para a 

Assistência Social visando utilizar especialmente na oferta dos benefícios 

eventuais. Observando que por ser ano eleitoral não poderia ultrapassar a 

média de anos anteriores e nem criar novos, porém em virtude da situação 

de emergência e calamidade, esta condição se altera, podendo o município 

atuar de forma diferenciada buscando atender à necessidade provocada pela 

epidemia; 

 Dialogar com Prefeito para disponibilização de orçamento para a Assistência 

Social; 

 Captar recursos do estado e união; 

 Participar nas lutas dos movimentos para fortalecimento e ampliação do 

financiamento da Assistência Social. 

 

 

12.1 Recursos do FMAS destinados ao enfrentamento a COVID-19 

 Com intuito de possibilitar maior transparência na utilização dos recursos 

destinados ao enfrentamento a COVID-19 foi criada uma nova fonte de recursos (Fonte 

501 – específica da Assistência Social) no orçamento municipal que possibilita a 

identificação de todas as despesas relacionadas a pandemia. 
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Recursos Próprios 

Processo Licitatório Valor Destinação 

Dispensa de Licitação 132/SMA/DSLC/2020 R$ 275.700,00 Cartão merenda 

Dispensa de Licitação 175/SMA/DSLC/2020 R$ 122.600,00 Cartão autônomo 

Ata 190/FMAS/2020 R$ 243.600,00 Cesta Básica 

Pregão Eletrônico nº 241/SMA/DSLC/2020 R$ 3.500.000,00 Cartão Calamidade 

Total R$ 4.141.900,00 

 

 

Recursos Estaduais 

Normativa 
Valor total do 

repasse 

Quantidade de 

Parcelas 
Destinação 

Resolução CEAS nº 01/2020 

Resolução CEAS nº 06/2020 
R$ 596.734,59 03 

Benefício Eventual 

Calamidade 

Total R$ 596.734,59 

  

Importante esclarecer que os recursos estaduais acima mencionados foram 

pactuados na CIB, em reunião realizada no dia 12/03/2020, na cidade de Jaraguá do Sul e 

referem-se ao cofinanciamento estadual pactuado anualmente, não sendo recursos 

destinados exclusivamente ao enfrentamento a COVID-19. No entanto diante do 

contexto vivenciado pelo município, este optou pela utilização total dos recursos na 

concessão de benefício eventual calamidade. 

 

Recursos Federais 

Normativa 
Valor total do 

repasse 

Quantidade de 

Parcelas 
Destinação 

Portaria MC nº 369/2020 R$ 431.550,00 02 

Aquisição de EPIs para os 

trabalhadores das unidades 

públicas de atendimento do 

SUAS 

Portaria MC nº 369/2020 R$ 623.760,00 02 

Aquisição de alimentos 

ricos em proteínas para 

pessoas idosas acolhidas 

em Serviço de Acolhimento 

Institucional e pessoas com 

deficiências atendidas em 

Centro Dia e Similares (ACIC 

e APAE) 

Portaria MC nº 369/2020 R$ 02 Ações Socioassistencias, 
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3.516.000,00 conforme plano de ação a 

ser aprovado pelo CMAS.  

Portaria MC nº 378/2020 R$ 924.600,00 02 

Incremento ao Bloco da 

Proteção Social Básica a ser 

utilizado na preservação da 

oferta regular e essencial 

dos serviços 

socioassistenciais 

Portaria MC nº 378/2020 
R$ 

1.072.045,20 
02 

Incremento ao Bloco da 

Proteção Social Especial a 

ser utilizado na preservação 

da oferta regular e 

essencial dos serviços 

socioassistenciais 

Total R$ 6.567.955,20 

 

 

13. Remanejamento de pessoal para as ações estratégicas do Plano de Contingência e 

para suprir necessidades advindas da crise 

 Neste item apresentamos as orientações do Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina sobre a atribuição à servidores de atividades distintas do seu cargo ou 

emprego para trabalhar em situações de emergência e calamidade pública: 

 

É possível atribuir a servidores atividades distintas do seu cargo ou 

emprego, temporariamente, para situações de interesse ao combate da 

pandemia do coronavírus (Covid-19)? Seguindo a lógica da regra 

constitucional do concurso para o ingresso na administração pública 

(artigo 37, II, da CF), o servidor, ao ingressar no quadro de pessoal de um 

órgão ou entidade, deve desempenhar as atribuições legais específicas 

para o cargo ou emprego que foi investido. Assim, via de regra, não pode 

o servidor exercer atribuições diversas do cargo ou emprego para o qual 

foi nomeado, sem possuir a devida habilitação, sob pena de o 

procedimento caracterizar o desvio ilegal de função. Todavia, em 

situações excepcionais, como a presente pandemia do coronavírus 
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(Covid19), em que se requer a proteção iminente da vida (bem jurídico 

maior a ser tutelado) e da saúde da coletividade, poder-se-ia admitir, por 

meio de Decreto regulamentando as situações específicas, que 

determinados servidores exerçam, em caráter de urgência e de modo 

temporário, atividades distintas do cargo ou emprego para o qual foram 

nomeados, desde que possuam habilitação específica para exercer o 

mister a que forem designados. Adverte-se que a contratação temporária 

de pessoal por prazo determinado é a modalidade de admissão prevista 

para atender situações de excepcionalidade de interesse público. 

Contudo, se tal medida, no caso específico e concreto, for mais onerosa 

financeiramente ao ente público, face à peculiaridade da situação 

emergencial/calamitosa, torna-se possível atribuir a servidores atividades 

distintas para atender às situações de interesse ao combate da pandemia, 

atento ao princípio da indisponibilidade do interesse público e ao da 

continuidade dos serviços públicos. 

 

14. Monitoramento e Avaliação do Plano de Contingência  

 O Plano de Contingência será monitorado e avaliado sistematicamente pelo 

Comitê de Crise na Assistência Social, composto por representantes da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Assistência Social, Fórum 

Municipal dos Trabalhadores do SUAS, Fórum Municipal dos Usuários do SUAS e Fórum 

de Políticas Públicas de Florianópolis. 

 

15. Vigência do Plano 

A vigência deste plano vai além do período de quarentena, ele compreenderá 

todo o período de emergência, bem como o período de 06 meses após o término da 

vigência do decreto de estado de calamidade pública. 
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ANEXOS 

 

DECRETOS MUNICIPAIS – COVID-19 

 

 Decreto Nº 21340 de 13 de março de 2020 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 

PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA 

PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21347 de 16 de março de 2020 

ALTERA O DECRETO Nº 21.340, DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA 

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

INTERNACIONAL DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS 

(COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21352 de 17 de março de 2020 

DECLARA SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, EM RAZÃO DA PANDEMIA 

DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), O 

AVANÇO DAS INFECÇÕES NO BRASIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21354 de 18 de março de 2020 

APRIMORA AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ALTERA O DECRETO 

Nº 21.340, DE 2020, SUSPENDE OS EFEITOS DO DECRETO Nº 12.374, DE 2013, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21357 de 19 de março de 2020 

PROÍBE O ACESSO À ORLA DAS PRAIAS, PROÍBE O TRÁFEGO DE VEÍCULOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO E TURÍSTICO DE PESSOAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

http://leismunicipa.is/mixsw
http://leismunicipa.is/wimsx
http://leismunicipa.is/sxwgo
http://leismunicipa.is/opwxs
http://leismunicipa.is/rswbx
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 Decreto Nº 21359 de 20 de março de 2020 

ESTIPULA MEDIDAS DE AVALIAÇÃO DOS PASSAGEIROS QUE DESEMBARCAREM NO 

AEROPORTO INTERNACIONAL HERCÍLIO LUZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21360 de 20 de março de 2020 

ALTERA O ART. 30 DO DECRETO Nº 21.347, DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS 

MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21361 de 21 de março de 2020 

DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO EXTRAORDINÁRIO NAS UNIDADES EDUCATIVAS 

DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21363 de 24 de março de 2020 

DETERMINA A LIMITAÇÃO DE EMPENHOS E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO 

ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E APROVA O QUADRO DE COTAS 

FINANCEIRAS/ORÇAMENTÁRIASPARA OS ÓRGÃOS DA UNIDADE CENTRAL E DAS 

UNIDADES GESTORAS QUE COMPÕEM O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, PARA O 

EXERCÍCIO DE 2020. 

 Decreto Nº 21365 de 25 de março de 2020 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DAS PARCELAS DO IMPOSTO 

SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISS) FIXO DO ANO 2020 EM 

DECORRÊNCIA DA PANDEMIA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19). 

 Decreto Nº 21368 de 27 de março de 2020 

PRORROGA AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21381 de 31 de março de 2020 

REVOGA DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº 21.368, DE 2020. 

 Decreto Nº 21388 de 1 de abril de 2020 

ESTABELECE AS REGRAS DE OPERAÇÃO DO PROGRAMA JURO ZERO FLORIPA 

http://leismunicipa.is/jlxwt
http://leismunicipa.is/wjltx
http://leismunicipa.is/wjxlt
http://leismunicipa.is/wthpx
http://leismunicipa.is/phtwx
http://leismunicipa.is/weuxn
http://leismunicipa.is/xuqwf
http://leismunicipa.is/fxvwe
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DURANTE A VIGÊNCIA DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ALTERA O 

DECRETO Nº 17.809, DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21389 de 2 de abril de 2020 

ESTABELECE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA O CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA 

COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DECORRENTES DAS 

MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21401 de 3 de abril de 2020 

ESTABELECE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA O CONTROLE DA DESPESA PÚBLICA 

COM PUBLICIDADE NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS DURANTE AS MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO AO COVID-19. 

 Decreto Nº 21421 de 7 de abril de 2020 

PRORROGA AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21423 de 7 de abril de 2020 

RETIFICA O DECRETO Nº 21.352, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 

 Decreto Nº 21421 de 7 de abril de 2020 

PRORROGA AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 Lei Ordinária Nº 10700 de 9 de abril de 2020 

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DOS RECURSOS PREVISTOS NO §7º DO ART. 88 

DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS QUE ESTÃO DESCRITOS NA LEI 

ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2020 - LEI Nº 10.672, de 2019. 

 Decreto Nº 21444 de 12 de abril de 2020 

PRORROGA AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ALTERA O DECRETO 

Nº 21.340, DE 2020, SUSPENDE OS EFEITOS DO DECRETO Nº 12.374, DE 2013, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21459 de 17 de abril de 2020 

AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DURANTE A EMERGÊNCIA DE 

SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA INFECÇÃO 

HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

http://leismunicipa.is/wfkxv
http://leismunicipa.is/wfkxv
http://leismunicipa.is/vxwqn
http://leismunicipa.is/wsqvx
http://leismunicipa.is/qvwxs
http://leismunicipa.is/wsqvx
http://leismunicipa.is/dfhye
http://leismunicipa.is/hdygb
http://leismunicipa.is/jciyf
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 Decreto Nº 21471 de 21 de abril de 2020 

AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DURANTE A EMERGÊNCIA DE 

SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA INFECÇÃO 

HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NOS TERMOS DA 

REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 Decreto Nº 21478 de 22 de abril de 2020 

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DURANTE A 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE 

DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 Lei Ordinária Nº 10701 de 22 de abril de 2020 

AUTORIZA O REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES DE APRENDIZAGENS NÃO 

PRESENCIAIS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

FLORIANÓPOLIS, PARA FINS DE VALIDAÇÃO DA CARGA HORÁRIA MÍNIMA ANUAL 

EXIGIDA PARA O CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO DE 2020, EM CONSONÂNCIA 

COM A PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21506 de 27 de abril de 2020 

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA DE IDOSOS DURANTE A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO 

NOVO CORONAVÍRUS(COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21509 de 29 de abril de 2020 

ALTERA O INCISO III DO ART. 2º DO DECRETO Nº 21.478, DE 2020, QUE 

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DURANTE A 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL 

DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS(COVID-19), E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

http://leismunicipa.is/kbyda
http://leismunicipa.is/kfhcy
http://leismunicipa.is/fkhcy
http://leismunicipa.is/cyhjl
http://leismunicipa.is/ymgab
https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/decreto/2020/2147/21478/decreto-n-21478-2020-estabelece-criterios-para-o-funcionamento-de-atividades-durante-a-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-da-infeccao-humana-pelo-novo-coronavirus-covid-19-e-da-outras-providencias
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 Decreto Nº 21514 de 29 de abril de 2020 

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO 

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. 

 Decreto Nº 21518 de 29 de abril de 2020 

DISPÕE SOBRE O USO RACIONAL DE ÁGUA DURANTE OS PERÍODOS DE ESTIAGEM. 

 Decreto Nº 21513 de 29 de abril de 2020 

CRIA NOVA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO DE DESPESA E A FONTE 

DE RECURSO JUNTO AO QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA JUNTO 

AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. 

 Decreto Nº 21519 de 29 de abril de 2020 

ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO DE MASCARAS NA CIDADE DE 

FLORIANÓPOLIS, COMO MEDIDA ESSENCIAL AO ENFRENTAMENTO DA 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL 

DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Lei Ordinária Nº 10707 de 8 de maio de 2020 

NORMATIZA O USO DE RECURSOS DESTINADOS À PROPAGANDA OFICIAL 

DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 

 Decreto Nº 21545 de 11 de maio de 2020 

DECLARA SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, NOS TERMOS DO 

COBRADE Nº 1.5.1.1.0 - DOENÇAS INFECCIOSAS VIRAIS - EM RAZÃO DA 

PANDEMIA DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS 

(COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21546 de 11 de maio de 2020 

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DURANTE A 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL 

DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

http://leismunicipa.is/bagym
http://leismunicipa.is/baygm
http://leismunicipa.is/bmagy
http://leismunicipa.is/mybag
http://leismunicipa.is/ajygn
http://leismunicipa.is/ybdng
http://leismunicipa.is/bdyng
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 Decreto Nº 21554 de 12 de maio de 2020 

REGULAMENTA AS DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 13.992, DE 2020 E LEI 

ESTADUAL Nº 17.939, DE 2020 QUE TRATAM DA SUSPENSÃO DA 

OBRIGATORIEDADE DA MANUTENÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E 

QUALITATIVAS CONTRATUALIZADAS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21559 de 13 de maio de 2020 

ESTABELECE MEDIDAS A SEREM APLICADAS DURANTE A EMERGÊNCIA DE SAÚDE 

PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA INFECÇÃO 

HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21569 de 15 de maio de 2020 

CONSOLIDA AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 

PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA INFECÇÃO 

HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21584 de 19 de maio de 2020 

CRIA NOVA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO DE DESPESA E A FONTE 

DE RECURSO JUNTO AO QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA JUNTO 

AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. 

 Decreto Nº 21585 de 19 de maio de 2020 

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO 

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. 

 Decreto Nº 21593 de 20 de maio de 2020 

REFORÇA AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 

PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA INFECÇÃO 

HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) EM VIRTUDE DO FERIADO 

PROLONGADO NA CIDADE DE SÃO PAULO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  Decreto Nº 21603 de 26 de maio de 2020 

INSERE O INCISO XXIX NO ART. 11 DO DECRETO Nº 21.569, DE 15 DE MAIO DE 

2020, QUE CONSOLIDA AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 

DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA 

http://leismunicipa.is/ajyng
http://leisestaduais.com.br/sc/lei-ordinaria-n-13992-2007-santa-catarina-institui-o-programa-pro-emprego-e-estabelece-outras-providencias
http://leisestaduais.com.br/sc/lei-ordinaria-n-17939-2020-santa-catarina-suspende-ate-o-dia-31-de-dezembro-de-2020-a-obrigatoriedade-de-manutencao-das-metas-quantitativas-e-qualitativas-contratualizadas-pelos-prestadores-de-servico-de-saude-de-media-e-alta-complexidade-no-ambito-das-gestoes-estadual-e-municipais-bem-como-da-politica-hospitalar-catarinense
http://leismunicipa.is/gynjd
http://leismunicipa.is/nyagj
http://leismunicipa.is/lnkyb
http://leismunicipa.is/lnykb
http://leismunicipa.is/lknby
http://leismunicipa.is/chioy
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INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21609 de 27 de maio de 2020 

ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS NO DECRETO Nº 21.569, DE 15 DE MAIO DE 

2020, QUE CONSOLIDA AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 

DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA 

INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21612 de 28 de maio de 2020 

INCLUI O §3º NO ART. 3º, DO DECRETO Nº 21.569, DE 2020, QUE CONSOLIDA AS 

MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO 

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21620 de 2 de junho de 2020 

ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS NO DECRETO Nº 21.569, DE 15 DE MAIO DE 

2020, QUE CONSOLIDA AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 

DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA 

INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21627 de 4 de junho de 2020 

ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº 21.569, DE 2020, QUE CONSOLIDA AS 

MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO 

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto Nº 21635 de 8 de junho de 2020 

ALTERA O DECRETO Nº 21.569, DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA 

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

INTERNACIONAL DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

http://leismunicipa.is/okfyd
http://leismunicipa.is/lokyh
http://leismunicipa.is/kjmyo
http://leismunicipa.is/cgdyp
http://leismunicipa.is/cgydp
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 Decreto Nº 21637 de 8 de junho de 2020 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS REFERENTES AO SERVIÇO 

ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA 

RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19). 

 Decreto Nº 21642 de 10 de junho de 2020 

RECONHECE COMO AUTORIDADES DE SAÚDE OS MILITARES E SERVIDORES DA 

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DAS MEDIDAS 

DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

INTERNACIONAL DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. 

 Lei Complementar nº 696 de 12 de junho de 2020 

AUTORIZA A AUTARQUIA DE MELHORAMENTOS DA CAPITAL (COMCAP) A 

PRORROGAR OS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO DE GARIS DE COLETA E 

MOTORISTAS, VINCENDOS DURANTE A PANDEMIA DE INFECÇÃO HUMANA POR 

CORONAVÍRUS (COVID-19). 

 Decreto nº 21.652 de 16 de junho de 2020 

ACRESCENTA O INCISO XXXIII NO ART. 11 DO DECRETO Nº 21.569, DE 15 DE MAIO 

DE 2020, QUE CONSOLIDA AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL 

DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto n. 21.659 de 17 de junho de 2020 

PRESERVA O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DO CARTÃO DEFICIENTE DURANTE O 

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

INTERNACIONAL DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 Decreto n. 21.673 de 22 de junho de 2020  

ALTERA O DECRETO N. 21.569, DE 2020, QUE CONSOLIDA AS MEDIDAS PARA 

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

http://leismunicipa.is/pcdyg
http://leismunicipa.is/kcypg
http://leismunicipa.is/ckgyp
https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/decreto/2020/2156/21569/decreto-n-21569-2020-consolida-as-medidas-para-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-da-infeccao-humana-pelo-novo-coronavirus-covid-19-e-da-outras-providencias
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INTERNACIONAL DECORRENTE DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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