
 
 

Nota Técnica CEAS / TO nº 001/2020 

 

Dispõe sobre orientações, recomendações 

e procedimentos a serem adotados na prevenção 

de contágio pelo Coronavírus – Covid 19 e oferta 

dos serviços e programas executados pela Política 

de Assistência Social no Estado e Municípios sejam 

diretamente ou por meio de parcerias com as 

organizações da sociedade civil. 

 

 

Prezados/as Gestoras/res Municipais de Assistência Social. 

 

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – SETAS e o Conselho 

Estadual de Assistência Social – CEAS – TO informam e orientam aos 

municípios acerca dos atendimentos prestados pelos serviços 

socioassistenciais nesse momento de pandemia causada pelo COVID-19. 

 

Diante da necessidade de manter a oferta dos serviços socioassistenciais do 

estado do Tocantins, tendo em vista a previsão elevação na procura de ajuda 

por parte da população menos favorecida. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de orientações aos municípios quanto a 

construção de estratégias para o atendimento das famílias mais vulneráveis; 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30-01-2020, 

em decorrência da Infecção Humana pelo Covid-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de ações de prevenção para evitar a 

ocorrência de transmissão e óbitos por Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o Decreto nº 6.072, de 21 de março de 2020, que declara 

estado de calamidade pública em todo o território do estado do Tocantins 

afetado pelo COVID-19; 

CONSIDERANDO o decreto nº 10.282 de 20 de março de 2020 que 

regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, onde em seu artigo 3º 

define os serviços públicos e atividades essenciais indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados 



 
aqueles que, se não atendidas colocam em perigo a sobrevivência da pessoa 

humana, a saúde ou a segurança da população. No inciso II prevê como 

essencial a assistência social e atendimento à população em estado de 

vulnerabilidade; 

CONSIDERANDO a portaria nº 337 de 24 de março de 2020 que dispõe acerca 

de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública 

internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social; 

CONSIDERANDO que a Assistência Social é uma política de proteção social 

destinada a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco 

pessoal e social. E que em momento de epidemia afeta intensamente os que 

vivem em desigualdade, por isso essenciais as ações desta política; 

CONSIDERANDO as atribuições que competem ao Conselho Estadual de 

Assistência Social do Estado do Tocantins de acordo com o Art. 2º do 

regimento interno, em seus incisos: 

II - o acompanhamento e o controle da execução da política estadual de 

assistência social; 

IV - a normatização das ações e a regularização de prestação de serviços de 

natureza pública e privada no campo da assistência social, de acordo com as 

diretrizes propostas pelas Conferências Estaduais de Assistência Social e pela 

Política Nacional de Assistência Social, inclusive com a definição de critério de 

qualidade e demais normativas da área; 

IX - o zelo pela efetivação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; 

RECOMENDAM:  

I - 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: 

a) Realização de atendimentos individuais em ambientes amplos, arejados 

e limpos, atentando para a garantia de sigilo e privacidade do 

atendimento. 

b) Suspensão temporária de todas as atividades comunitárias (reunião, 

comemorações, oficinas, etc). 

c) 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. 

 



 
 

II – Adotar medidas de prevenção, cautela e redução de riscos de transmissão 

preservando a oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios 

socioassistenciais. 

III – Recomenda-se aos gestores a aquisição de insumos necessário a garantir 

a segurança e a saúde dos trabalhadores do SUAS, por meio de materiais de 

higiene e equipamentos de proteção individual – EPI. 

IV – Regime de jornada de trabalho em turnos de revezamento, a fim de evitar 

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

V – Os serviços realizados nas unidades de acolhimento devem seguir as 

orientações da nota pública, divulgada pelo Ministério da Cidadania, Ministério 

da Mulher, Família e Direitos Humanos, em 20/30/2020. 

VI - Manter as famílias informadas por meio de telefone, cartazes, whatsapp, 

sobre as medidas de prevenção e sua importância para a prevenção de 

contaminação, conforme orientação do Ministério da Saúde, principalmente às 

pessoas consideradas dos grupos de riscos, tais como: idosos, gestantes e 

lactantes. 

VII – Sugere-se que se organize em plantão social com os técnicos dos 

municípios para concessão dos benefícios eventuais, e que se utilize como 

critério os dados do Cadastro Único, ficando dispensada a visita domiciliar e 

garantir novos cadastros do PBF. 

VIII – Cada município deverá fazer ampla divulgação entre os beneficiários do 

programa Bolsa Família da PORTARIA Nº 335, DE 20 DE MARÇO DE 2020 do 

Ministério da Cidadania que suspendeu por 120 dias o andamento dos 

processos de atualização, averiguação e revisão cadastral, assim como a 

aplicação de medidas decorrentes ao descumprimento destas etapas; 

IX – Cada município deverá fazer ampla divulgação da Portarianº 330, de 18 de 

março de 2020 que estabelece o adiamento por 120 (cento e vinte) dias do 

cronograma de bloqueio de pagamentos e de suspensão do Benefício do 

Prestação Continuada – BPC 

X - Colocar dispensadores com álcool em gel em locais de fácil acesso à 

equipe e aos Usuários, realizar a limpeza de todos os ambientes com solução 

desinfetante regularmente. Higienizar maçanetas, corrimãos, mesas, cadeiras, 

teclados, telefones e todas as superfícies metálicas constantemente com álcool 

70%. 

Parágrafo Único: Estas recomendações poderão ser alteradas de acordo a 

novas recomendações das autoridades de saúde e de assistência social, ou 



 
conforme o avanço ou recuo do COVID-19 em todo o estado, objetivando  

garantir a proteção dos trabalhadores e usuários. 

 

Palmas – TO, 26 de março de 2020 

 

 

   Amilson Rodrigues Silva                                         Jose Messias   

Conselheiro Presidente do CEAS                  Secretário Desenv. Social -SETAS 

 


