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APRESENTAÇÃO

Este plano de contingência pretende orientar os trabalhadores da política de
Assistência Social e orgõas vinculados de âmbito municipal da Secretaria de
Assistência Social, Cidadania e Empreendedorismo – SMASCE, no período de Estado
de Calamidade e situação de emergência em saúde pública em decorrência da
pandemia do coronavírus (COVID-19).
Importante salientar

que

as estratégias,

levam

em consideração

as

determinações e recomendações do Governo Federal, Estadual e Municipal.
Assim, são elencadas providências na perspectiva de contribuir para que a
política de assistência social se fortaleça e contribua, de fato, no enfrentamento e
superação da pandemia de COVID19 de acordo com as suas competências, de forma a
garantir que as medidas adotadas pelo Poder Público na atual crise sejam realizadas
de forma a assegurar a justiça social, reconhecendo as múltiplas desigualdades que
estruturam nosso País.

1. JUSTIFICATIVA

Considerando a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua
classificação mundial como pandemia, instituídas na Declaração de Emergência em
Saúde Pública Internacional da Organização Mundial de Saúde de janeiro de 2020, na
situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, declarada pela
Portaria nº 188, de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, e no reconhecimento da
situação de calamidade pública, pelo Decreto Legislativo nº 6, de março de 2020, o
Ministério da Cidadania – MC emitiu a Portaria Nº337, de 24 março de 2020 e a
Portaria Nº 54 de 1º de abril de 2020 do Ministério da Cidadania que dispõem acerca
de medidas e recomendações aos gestores e trabalhadores do Suas dos Estados,
Municípios e do Distrito Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de
serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com as condições que garantam
a segurança e a saúde dos usuários e profissionais da assistência social.
Nesse cenário, reforça-se a importância de garantir a continuidade das ações
4
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da Gestão do Sistema Único de Assistência Social de modo a contribuir para o
aprimoramento da gestão e da oferta dos serviços, programas e benefícios
socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em riscos pessoal e social
nos municípios cearenses.

2. INTRODUÇÃO

A política pública de Assistência Social, tipificada pela Lei Orgânica de Assistência
Social – LOAS (LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993) e pelas demais
legislações complementares é uma ação de estado com vistas à garantia de direitos de
cidadania e de garantias da dignidade. Neste sentido, a população deve ter garantida a
proteção social, com primazia pelo estado, com a qualidade e critérios técnicos.
É sabido que no mundo e, mais recentemente no Brasil, que temos passado por
uma experiência brusca de mudança de rotina, bem como de impactos de saúde e
impactos sociais, por conta da pandemia de COVID-19 (novo Coronavírus). Neste
cenário, diversos serviços públicos e privados tiveram que ser suspensos totalmente ou
parcialmente, exceto os serviços essenciais de manutenção da estrutura básica e de
saúde pública.
A política pública de Assistência Social também é uma política pública essencial
para garantia de direitos fundamentais para sua população referenciada. Contudo, é
preciso fazer algumas ponderações sobre as condições de funcionamento dos
equipamentos e serviços da referida política pública em um contexto de pandemia em
que há a necessidade sanitária de isolamento social e demais medidas de restrição de
funcionamento e mobilidade de indivíduos e coletivos.
Este plano de contingência pretende orientar usuários, trabalhadores e gestores
da política de Assistência Social sobre a necessidade de restrição/redução temporária
de atendimento de alguns equipamentos, com a adaptação de prestação remota de
serviços, bem como a mínima exposição dos trabalhadores para a prestação presencial
de serviços. Todos estes funcionamentos devem seguir as normas de biossegurança
necessárias em momentos de emergência de saúde conforme preconiza a legislação.
Nas seções posteriores, serão elencadas providências e fundamentações para o
funcionamento dos serviços como indicação técnica com vistas à garantia de direitos
dos usuários e, ao mesmo tempo, estabelecer condições elementares de segurança
dos (as) trabalhadores (as) da Política de Assistência Social.
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3. BASE LEGAL E TÉCNICA CONSULTADA PARA AS MEDIDAS PROPOSTAS

As atividades aqui propostas estão técnica, ética e legalmente embasadas nas
seguintes normativas referências:

I-

No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde OMS
decretou situação de “emergência de saúde pública de importância
internacional” e, em seguida, no dia 11 de março de 2020, declarou a
pandemia de COVID-19; CONSIDERANDO que o novo Coronavírus (COVID19 CID 10: B34.2) é uma doença viral, altamente contagiosa, que provoca,
inicialmente, sintomas de resfriado, podendo causar manifestações graves
como a Síndrome Respiratória Aguda Grave e Síndrome Respiratória do
Oriente Médio;

II-

O MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020, POR
MEIO DA PORTARIA GM/MS Nº 188/2020 , DECLAROU “EMERGÊNCIA EM
SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL”, EM DECORRÊNCIA DA
INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS, À VISTA QUE A SITUAÇÃO
ATUAL

DEMANDA

O

EMPREGO

URGENTE

DE

MEDIDAS

DE

PREVENÇÃO, CONTROLE E CONTENÇÃO DE RISCOS, DANOS E
AGRAVOS À SAÚDE PÚBLICA;

III-

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ELABOROU O PLANO DE CONTINGÊNCIA
NACIONAL PARA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS COVID-19 ,
SITUANDO O 2 BRASIL, NO MOMENTO, NO NÍVEL DE RESPOSTA 3:
“EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL
(ESPIN)”;

IV-

OS ESTADOS E MUNICÍPIOS VÊM ELABORANDO SEUS PLANOS DE
CONTINGÊNCIA LOCAIS, INCLUSIVE ACATANDO RECOMENDAÇÕES
EXPEDIDAS PELO MPCE; CONSIDERANDO QUE O GOVERNO DO
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ESTADO DO CEARÁ, POR MEIO DO DECRETO Nº 33.510, DE 16 DE
MARÇO DE 2020, DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE,
DEVIDO AO AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS SUSPEITOS E A
CONFIRMAÇÃO DE CASOS DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 NO
ESTADO DO CEARÁ, DISPONDO SOBRE DIVERSAS MEDIDAS PARA
ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO
CORONAVÍRUS;

V-

O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 4º DO ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GARANTEM A TODA CRIANÇA E
ADOLESCENTE,

COM

ABSOLUTA

FUNDAMENTAIS,

ASSEGURANDO-LHE

PRIORIDADE,
PRIMAZIA

EM

DIREITOS
RECEBER

PROTEÇÃO E SOCORRO, PRECEDÊNCIA NO ATENDIMENTO NOS
SERVIÇOS PÚBLICOS, PREFERÊNCIA NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS
E DESTINAÇÃO PRIVILEGIADA DE RECURSOS PARA SUA PROTEÇÃO;

VI-

O CARÁTER ESSENCIAL DO SERVIÇO PRESTADO PELOS CONSELHOS
TUTELARES, CONFORME ARTS. 131 A 137 DO ESTATUTO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), DEVENDO O MUNICÍPIO PROVER
AS

INSTALAÇÕES,

SERVIDORES

E

ASSEGURAR

O

INTEGRAL

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS CONSELHOS TUTELARES;

VII-

O CONSELHO TUTELAR É ÓRGÃO PERMANENTE E AUTÔNOMO, NÃO
JURISDICIONAL, ENCARREGADO PELA SOCIEDADE DE ZELAR PELO
CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
CONFORME INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 131 DA LEI 8069/90;

VIII-

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (LEI ORGÂNICA DA SAÚDE),
EM ESPECIAL OS TERMOS DO ART. 6º, ITEM III (A ORDENAÇÃO DA
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE SAÚDE);

IX-

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 (DISPÕE SOBRE A
ORGANIZAÇÃO
PROVIDÊNCIAS);

DA

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

E

DÁ

OUTRAS
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X-

LEGISLAÇÕES PERTINENTES DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA;

XI-

PLANO DE CONTINGÊNCIA NACIONAL PARA INFECÇÃO HUMANA PELO
NOVO CORONAVÍRUS COVID-19– MINISTÉRIO DA SAÚDE;

XII-

DECRETO ESTADUAL DO CEARÁ Nº33.519, DE 19 DE MARÇO DE 2020.
INTENSIFICA AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO
HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS. (E NORMAS COMPLEMENTARES
NESTE MESMO MÉRITO);

XIII-

PLANO ESTADUAL DO CEARÁ DE CONTINGÊNCIA PARA RESPOSTA ÀS
EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA NOVO CORONAVÍRUS (2019NCOV);

XIV-

PORTARIA

Nº

54,

DE

1º

DE

ABRIL

DE

2020,

QUE

APROVA

RECOMENDAÇÕES GERAIS AOS GESTORES E TRABALHADORES DO
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) DOS ESTADOS,
MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL COM O OBJETIVO DE GARANTIR
A

CONTINUIDADE

DA

OFERTA

DE

SERVIÇOS

E

ATIVIDADES

ESSENCIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM MEDIDAS E CONDIÇÕES
QUE GARANTAM A SEGURANÇA E A SAÚDE DOS USUÁRIOS E
PROFISSIONAIS DO SUAS;

XV-

PORTARIA Nº 335, DE 20 DE MARÇO DE 2020, QUE ESTABELECE
MEDIDAS EMERGENCIAIS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,
CRIADO PELA LEI Nº 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004, E DO
CADASTRO

ÚNICO

PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO

GOVERNO

FEDERAL, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 6.135, DE 26 DE
JUNHO DE 2007, EM DECORRÊNCIA DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL;

XVI-

PORTARIA/MC Nº 337, DE 24 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE
MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE
PÚBLICA

DE

IMPORTÂNCIA

INTERNACIONAL

DECORRENTE

DO

CORONAVÍRUS, COVID-19, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL;
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XVII- PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 2 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPÕE
ACERCA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO COFINANCIAMENTO
FEDERAL NO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DE
ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

XVIII- DECRETO Nº 10.316, DE 7 DE ABRIL DE 2020 REGULAMENTA A LEI Nº
13.982, DE 2 DE ABRIL DE 2020, QUE ESTABELECE MEDIDAS
EXCEPCIONAIS

DE

PROTEÇÃO

SOCIAL

A

SEREM

ADOTADAS

DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE
SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO
CORONAVÍRUS ( COVID-19 );

XIX-

DECRETO MUNICIPAL Nº 011, DE 17 DE MARÇO DE 2020 QUE DISPÕE
SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA
INFECÇÃO VIRAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS;

XX-

DECRETO Nº 014, DE 20 DE MARÇO DE 2020, E DEMAIS ALTERAÇÕES
LEGAIS, QUE INTENSIFICA AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA
INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS;

XXI-

DECRETO MUNICIPAL Nº 024, DE 06 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETA
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA
E O DECRETO MUNICIPAL N. 012, DE 18 DE MARÇO DE 2020, QUE
DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA, ALTERADO POSTERIORMENTE PEO
DECRETO Nº 025, DE 06 DE ABRIL DE 2020.

4. DA NECESSIDADE E IMPORTÂNCIA DO TELETRABALHO E REGIME DE ESCALA
EM DIAS DE REVEZAMENTO COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO DOS (AS)
TRABALHADORES (AS) E DOS (AS) USUÁRIOS (AS) DO SUAS

É de conhecimento público que o trabalho majoritário da política de Assistência
Social deve ser feito de forma presencial em razão de diversas disposições técnicas, tais
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como o vínculo e o manejo da matricialidade socioassistencial.
Contudo, diante da pandemia de COVID-19, a manutenção do trabalho
presencial em sentido estrito trará diversos riscos aos trabalhadores, pois a realização
deste tipo de trabalho exigirá Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em larga
escala para que o serviço possa ser prestado com condições de biossegurança
conforme determina a Norma Regulamentadora nº 06 do Ministério do Trabalho.
Portanto, a prioridade da maior parte dos serviços da política de Assistência Social
(proteção social básica e proteção social especial) podem funcionar de forma remota
para reduzir os riscos e racionar os EPIs (que em razão da pandemia estão escassos
no mercado) para o cuidado das pessoas adoecidas nos hospitais e demais
equipamentos de saúde, bem como para serem utilizados nos equipamentos da alta
complexidade e da segurança alimentar e nutricional da política de assistência que não
podem ser descontinuados.
Em consonância ao Decreto federal 10.282/2020 e as Portaria do MC 337 e 54
de 2020:
“Nas diferentes esferas, deve-se assegurar a continuidade
da oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência
Social

voltados

ao

atendimento

da

população

mais

vulnerável e em risco social, observando-se medidas e
condições que garantam a segurança e a saúde dos
usuários e profissionais do SUAS. Estas medidas devem
abranger o funcionamento do SUAS como um todo, incluindo
a gestão e a rede socioassistencial, pública e privada”.

A possibilidade do teletrabalho e regime de escala em dias de revezamento está
resguardada pelos itens II e IV do art. 3º da PORTARIA Nº 337, DE 24 DE MARÇO DE
2020 do Ministério da Cidadania e deve ser disponibilizado em larga escala para
proteção de todos os envolvidos, bem como para andamento básico dos processos de
trabalho via despacho eletrônico de processos, manutenção de sistemas de
informação, atendimentos ou orientações por telefone e aplicativos de internet junto a
população.
Considerando as determinações, recomendações e orientações nacionais, do
Governo Federal, Estadual e Municipal, compreendendo a importância de garantir a
continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência Social, para o
fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social na gestão e na oferta dos
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, reorganizando as ofertas
de serviços e atendimentos, considerando as demandas locais da população mais
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vulneráveis e em risco social e a segurança de usuários e profissionais, conforme a
realidade e necessidade dos territórios georreferenciados adotaremos as seguntes
estratégias para o funcionamento do SUAS no município de Jaguaretama, objetivando
minimizar o prejuízo de atendimento à população, através do regime de teletrabalho e
revezamento dos profissionais em setores, como:
:


Intensificação do uso de tecnologias para o atendimento remoto, visando

evitar aglomerações nos equipamentos socioassistenciais, além de apoiar o isolamento
social, com implantação de 06(seis) canais de atendimento remoto à população;


Ficarão canceladas de forma imediata todas as atividades coletivas, tais

como: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, Serviço de
Proteção e Atendimento Integral às Famílias – PAIF, Reuniões de Famílias,
Brinquedoteca e qualquer outra atividade de gere aglomerações de pessoas.


Serão dispensados das atividades de trabalho todo funcionário ou

prestador de serviço que apresente febre ou quaisquer sintomas respiratórios (tosse
seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e
batimento das asas nasais) ou que tenha retornado de viagem internacional, nos
últimos dez dias (desde que devidamente comprovadas as situações supracitadas).


Também serão dispensados das atividades de trabalho todos os

funcionários que se enquadram como população de risco ao COVID-19, principalmente
aqueles com faixa etária acima de 60 anos.


Ficará ainda a obrigatoriedade da higienização dos servidores e

funcionários na entrada e na saída do ambiente de trabalho durante todo o período em
que permanecer a pandemia do COVID-19.


O Setor de Gestão do SUAS ficará com o funcionamento interno na sede

da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Empreendedorismo com
atendimento ao público apenas em situações urgentes, onde haja o perecimento do
direito do cidadão, contando com o revezamento entre os profissionais do setor;


O Setor de Emissão de Documentos terá seu funcionamento pelo regime

de teletrabalho, com atendimento ao público apenas em situações urgentes;


Organização

socioassistenciais

da

oferta

preferencialmente

dos
por

serviços,

programas

agendamento

remoto,

e

benefícios

priorizando

os

atendimentos individualizados graves ou urgentes e evitando a aglomeração de
pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades;


Acompanhamento remoto dos usuários, por meio de ligação telefônica ou

aplicativos de mensagens - como WhatsApp, principalmente daqueles tidos como
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grupos de risco, tais como idosos, gestantes e lactantes, visando assegurar sua
proteção;


Realização de atendimentos individuais, quando necessário, respeitando

o distanciamento de, pelo menos, 1 metro entre as pessoas atentando para a garantia
de sigilo e privacidade do atendimento, ainda que se opte por realizá-los.
Assim, adotaremos o regime de teletrabalho e escala de revezamento,
viabilizando, contudo, a oferta dos serviços e atividades essenciais e a adequação das
atividades às recomendações sanitárias para assegurar a proteção de trabalhadores e
usuários.

5. DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DEVEM SER
CONSIDERADOS AS SEGUINTES PROVIDÊNCIAS:

Os profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS I e II,
desenvolverão suas atividades laborais através de revezamento e regime de
teletrabalho, visando o não prejuízo ou ausência de atendimento à população usuária
dos serviços dos CRAS e 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.
Será

necessário

pensar

continuamente

na

reorganização

das

ofertas,

considerando o que pode ser temporariamente suspenso ou adiado, assim como o que
precisa ser intensificado e implementado, observando medidas e condições que
garantam a segurança e a saúde de usuários e profissionais:


Manter os equipamentos abertos e suspender temporariamente as
atividades coletivas, reorganizando o atendimento para contemplar a
atenção às demandas no campo da Assistência Social relacionadas ao
contexto da pandemia;



Flexibilizar

as

atividades

presenciais,

priorizando-se

atendimentos

individualizados apenas para as situações graves ou urgentes, evitandose a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção das
unidades;


Considerar outros espaços disponíveis no território que possam também
ser utilizados para as atividades dos CRAS e CREAS, de modo a prevenir
aglomerações;
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Disponibilizar canais remotos de atendimento, por meio de ligação
telefônica ou aplicativos de mensagens - como WhatsApp, com ampla
divulgação à população;



Redirecionar o atendimento presencial para as situações que não
puderem ser asseguradas por meio de atendimentos remotos, fazendo
com que a população não fique desprotegida;



Planejar

de

modo

criterioso

as

visitas

domiciliares

que

sejam

extremamente relevantes e urgentes nesse momento, considerando as
medidas necessárias para a proteção e segurança da saúde dos usuários
e trabalhadores (uso de EPI, distanciamento de pelo menos 1 metro entre
as pessoas, utilização de espaços mais arejados para conversar com a
família e outras medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias
locais).
Assegurar atividades essenciais, considerando a realidade e as demandas
locais, como por exemplo:


Disponibilização de benefícios eventuais;



Suporte para pessoas de grupos de risco morando sozinhas(em parceria com os
conselhos municipais de direito do idoso e da criança e do adolescente).
As visitas domiciliares do PAIF (Serviço de Proteção Integral às Famílias)

estarão restritas as situações de urgência, de acordo com a avaliação da equipe
técnica de profissionais. Todas as atividades dps grupos dos Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos – SCFV, estarão suspensas podendo ser prorrogadas
enquanto permanecer a pandemia do COVID-19, bem como as atividades que geram
aglomerações, como as reuniões de referência e contrarreferência, palestras, e outras
ações internas.
Nesta perspectiva, nesse momento, é necessário adotar medidas para identificar
serviços e atividades essenciais em cada localidade e reorganizar as ofertas, dando
condições aos nossos servidores para desenvolverem suas atividades, onde deverão
ser observadas medidas de prevenção recomendadas pelo Ministério da Saúde e pelo
órgão gestor local de saúde, de modo a minimizar riscos quando necessário o
atendimento presencial.
No atual contexto de pandemia, cabe intensificar o uso de tecnologias para o
atendimento

remoto,

visando

evitar

aglomerações

nos

equipamentos

socioassistenciais, além de apoiar o isolamento social.
Assim,

implantaremos

06

(seis)

Centrais

Telefônicas/Watsapp

para

o
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atendimento remoto:
1. Central de Atendimento Remoto CRAS I;
2. Central de Atendimento Remoto CRAS II;
3. Central de Atendimento Remoto para o acompanhamentos dos usuários de
Benefícios de Prestação Continuada – BPC, em virtude de termos uma
grande

demandas de usuários na analise dos requerimentos e outras

situações emergências;
4. Central de Atendimento Remoto do Cadastro Único e Programa Bolsa
Família;
5. Central de Atendimento Remoto para dúvidas sobre o Auxílio Emergencial;
6. Central de Atendimento Remoto para o Prpgrama Criança Feliz, que
atendemos 200 famílias através de visitas domiciliares.

Considerar possibilidades de suporte do SCFV para indicação, por meio remoto,
de atividades que possam apoiar famílias e indivíduos já em situação de isolamento,
levando-se em conta os diferentes ciclos de vida, os impactos do isolamento e a
necessidade de organização de uma nova rotina de vida;
Considerar possibilidades de somar esforços junto ao CRAS, de modo articulado
à Estratégia de Saúde da Família, para orientações, monitoramento e suporte remoto a
pessoas e famílias em situação de maior vulnerabilidade no contexto da pandemia,
como por exemplo, grupos de risco, idosos e suas famílias e idosos morando sozinhos.
Nesses casos, deve-se assegurar articulação sistemática com os CRAS, de modo a
atender demandas identificadas no suporte remoto e realizar encaminhamentos para
garantir a proteção dos usuários e o apoio ao isolamento social.
Adotaremos um canal interativo no facebook e grupos de watsapp, com vídeos
realizados diariamente com profissionais do SUAS, com viés informativo, interativo e
de orientações sobre as estratégias utilizadas para melhor atendermos e acolhermos a
população

e os usuários da política de assistência social do Município de

Jaguaretama.
Adotaremos

acompanhamentos

para

os

Serviços

de

Convivência

e

Fortalecimentos de Vínculos para pessoa Idosa, Crianças e Adolescentes através de
grupos de Whatsapp e redes sociais diante do isolamento social do coronavírus.
Adotaremos acompanhamentos via ligações telefônicas, através de uma
Psicóloga e uma Assistente Social para o público de idosos que não possuem a
ferramenta tecnológica para o uso do aplicativo whatsapp. Assim como, também é
realizado esse procedimento para o publico do grupo do whatsapp quando identificada
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situações emergenciais.
Adotamos grupo de estudos no whatsapp, direcionado através de um técnica de
referência do PAIF(Assistente Social) com os orientadores sociais, fortalecendo e
nivelando a politica de assistência Social.

6. SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

O

Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, desenvolvendo atividades essenciais à população jaguaretamense,
conforme previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Lei Municipal Nº
1.017/2019.
O funcionamento do Conselho Tutelar, excepcionalmente e temporariamente, se
dará na forma de regime de escala de trabalho/revezamento, a teor do Decreto
Municipal nº 014/2020, enquanto perdurar a determinação de Isolamento Social
exarada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme condições e limites
adiante estabelecidos.
Considerando que o funcionamento do Conselho Tutelar é ininterrupto, o
Conselho Tutelar funcionará de segunda a sexta-feira, na sede do Órgão, das 8h às
14h, com a presença, no mínimo, de 03 (três) conselheiros, de acordo com a escala de
trabalho/revezamento, ficando os demais conselheiros a disposição, podendo ser
requisitados caso haja necessidade.
Além da revezamento mediante escala de trabalho, fica estabelecido o regime de
sobreaviso, 24h por dia, por meio do telefone: (88) 98108-5437.
O atendimento via telefone, deve ser disponível e ininterrupto, sob pena de
responsabilização do conselheiro,

que deixa-lo fora de área,

desligado ou

descarregado, como, também, via e-mail, com ampla divulgação desta informação e
dos telefones e endereços eletrônicos para a comunidade.
Orientar e comunicar à população quanto às restrições dos atendimentos na
forma presencial, os quais devem ser reservados, excepcionalmente, para casos
emergenciais, para evitar a aglomeração de pessoas.
Devem ser previstas ações voltadas para as situações de emergência
envolvendo violência ou outras violações de direitos. Também nesses casos, destacase a necessidade de articulação e ação coordenada com a política de saúde e órgãos
de defesa de direitos para a continuidade do fluxo de atendimento para crianças ou
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adolescentes

vítimas

ou

testemunhas

de

violência

de

forma

ágil

e

encaminhamentos que possam ser acionados por meio remoto, inclusive para
encaminhamento, observada as legislações, mantendo-se articulados aos outros atores
da rede local.

Medidas para a proteção e segurança dos integrantes do órgão e dos usuários
(como uso de EPI, distanciamento de pelo menos 1 metro entre as pessoas, utilização
de espaços mais arejados para conversar com a família, medidas recomendadas pelas
autoridades sanitárias locais, etc), que terão à sua disposição os EPI necessários ao
desempenho de suas funções e receberão as orientações necessárias quanto ao uso
destes equipamentos - especialmente quando desempenharem atividades que
requeiram contato direto com o público.. Para tanto, o cenário de Emergência em
Saúde Pública exige esforços sinérgicos, ainda, entre Sistema Único de Saúde - SUS e
SUAS, entre a gestora local da Assistência Social e a gestora do SUS para as devidas
orientações e concessões de EPI.
O órgão terá materiais de limpeza para garantir a desinfecção dos ambientes e
das superfícies de trabalho, bem como EPI para os trabalhadores do serviço,
profissional de limpeza e limpeza dos espaços na unidade, incluindo os espaços
abertos, em que haja maior circulação de pessoas, deve ser realizada com maior
frequência;
Sempre que possível, o atendimento deve ser realizado em áreas com boa
ventilação.
É de responsabilidade do gestor da Assistência Social o fornecimento de
adequadas

condições

-

equipamentos

necessários,

condições

dos

espaços,

19

comunicação à distância e transporte para deslocamentos seguros das equipes,
visando à realização das atividades de trabalho - a fim de que os conselheiros
permaneçam executando os serviços e as atividades essenciais com segurança.
A organização e adequação das rotinas administrativas internas de trabalho, de
modo que as atividades do órgão não sofram descontinuidade (registro dos
atendimentos/ registro de presença/plantão/manutenção de contato com demais órgãos
do sistema de garanta de direitos).
A conselheira (somente uma) pertencente ao grupo de risco não realizará
atendimento

presencial,

sendo

suas

atividades

integralmente

realizadas

por

teletrabalho. Onde assinará a autodeclaração de servidor – grupo de risco – novo
coronavírus (COVID-19).
Será assegurada a regularidade do apoio administrativo, do fornecimento de
veículo, telefones móveis, internet, uso de correios eletrônicos, dentre outras medidas
necessárias ao efetivo desempenho das atividades dos conselheiros tutelares.
Adotaremos a inclusão do Orgão do Conselho Tutelar no canal interativo no
facebook e grupos de watsapp, da Proteção Social Básica, através dos Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS), com vídeos, informes e artes com viés
informativo, interativo e de orientações sobre as estratégias utilizadas para melhor
atendermos e acolhermos a população e os usuários da política de assistência social
do Município de Jaguaretama.

7. SOBRE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DURANTE O PERÍODO DE
PANDEMIA:

A prestação de benefícios eventuais em situações de emergência e calamidade
está prevista no caput do Art. 22 da LOAS, Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e
foi regulamentada pelo Decreto nº 6.307/07, que define emergências como situações
que causam perdas, riscos e danos à integridade pessoal e familiar, podendo-se
englobar a atual pandemia pelo Coronavírus nessa definição;
Durante uma calamidade, famílias em situação de vulnerabilidade podem ter sua
condição agravada, ao tempo em que famílias que anteriormente não precisavam de
suportes da Assistência Social podem passar a demandá-los, sendo importante
assegurá-los localmente, de acordo com as demandas apresentadas ao SUAS.
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A concessão dos Benefícios Eventuais (que comtemplam: Auxilio Natalidade, e
Auxílio Funeral) se dá via Centro de Referência da Assistência Social (CRAS),
respeitando as normativas federais que regulam e estipulam critérios de doação. A
SMASCE respeitando as normativas municipais: Lei Municipal dos Benefícios
Eventuais (Lei nº 902/2015) e Decreto Municipal que regula os Benefícios Eventuais em
âmbito Municipal (Decreto nº 020-A/2015).
Assim, em período de pandemia e calamidade pública (chuvas intensas), tendo
sido decretado estado de emergência no Estado do Ceará e no Município de
Jaguaretama, fica estabelecida como se dará a concessão dos beneficio eventuais,
respeitando as normativas de todas as esferas estatais. Serão priorizadas para a
concessão famílias que já estejam em acompanhamento pelos Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS I e II).
Posterior ao atendimento das Famílias em acompanhamento serão priorizadas
as famílias em situação de risco e vulnerabilidade social.
A família que será beneficiada, passará inicialmente por critério de avaliação de
profissional de serviço social da equipe PAIF, o qual fará a entrega do benefício por meio
de visita domiciliar (evitando aglomerações nos equipamentos sociais). No ato da
concessão, o beneficiário assinará termo de recebimento do benefício, tomando ciência
do caráter de eventualidade, fornecendo cópias de seus documentos por meio digital
(foto ou documento scaneado) para arquivamento da Secretaria de Assistência Social,
Cidadania e Empreendedorismo de Jaguaretama - Ce. Será anexado ainda as
comprovações de concessão, relatório social fornecido e assinado (e carimbado com nº
de Registro Profissional) por profissional de Serviço Social da Equipe PAIF
comprovando a necessidade e a vulnerabilidade da família beneficiada.

8. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ DEVEM SER
CONSIDERADOS AS SEGUINTES PROVIDÊNCIAS:

O Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, irá manter as suas
atividades através de visitas remotas e escala de revezamento entre os visitadores,
minimizando ao máximo o prejuízo à população atendida pelo programa, porém
primando e zelando pela saúde de seus funcionários e dos participantes do programa, a
qualquer sinal de sintomas respiratórios que possam ser suspeitos de COVID19, tanto
por parte do funcionário, como por parte dos usuários, as atividades serão
imediatamente suspensas das visitas domicialeres.
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9.

PARA OS ATENDIMENTOS E PROCESSOS DE DESPACHO DO PROGRAMA

BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DEVEM SER CONSIDERADOS AS
SEGUINTES PROVIDÊNCIAS:

O Cadastro Único e Programa Bolsa Família, funcionará em regime de
revezamento entre os profissionais, porém estão suspensas temporariamente
(enquanto durar a pandemia do COVID-19): visitas domiciliares, atualização cadastral,
averiguação cadastral, requerimento de cadastro novo, emissão de carteira do idoso e
declarações.
Permanecerão em funcionamento a oferta de serviços urgentes, com objetivo de
não prejudicar o recebimento dos benefícios por parte dos usuários: Cadastramento de
usuário com BPC em situação de bloqueio, averiguação de bloqueio de benefício do
PBF, e emissão de comprovante de cadastramento para usuários que tem data
agendada no INSS. A qualquer sinal de sintomas respiratórios que possam ser suspeitos
de COVID-19, tanto por parte do funcionário, como por parte dos usuários, as
atividades serão imediatamente suspensas, e os serviços de saúde serão acionados.

10. SOBRE O NUCA- NÚCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES

O núcleo é um grupo composto por adolescentes (meninas e meninos) de 12 a 17
anos de idade, que se organizam em rede, discutem questões importantes para seu
desenvolvimento, implementam ações e levam suas reivindicações à gestão pública
municipal. Uma estratégia do Selo UNICEF nos municípios que organiza e cria espaços
e/ou instâncias de participação de adolescentes.
As adolescências brasileiras são plurais. Além das características pessoais que
definem valores, desejos e jeitos de ser de cada um, em cada uma das diferentes
regiões do país, aspectos socioeconômicos, ambientais e culturais influenciam a
maneira como essa fase da vida é vivenciada. Compreender e respeitar o contexto em
que vivem os(as) adolescentes é fundamental para potencializar essa fase de
desenvolvimento

como

uma

fase

de

oportunidades,

marcada

por

intenso

desenvolvimento físico, psíquico, mental, social e intelectual. A adolescência é um
período propício para que os(as) jovens troquem ideias, conheçam pessoas, elaborem
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planos, ajam coletivamente para o próprio desenvolvimento e para a melhoria do local
onde vivem.
Todos ganham com a participação de adolescentes. Ao dialogar com
adolescentes, os(as) gestores(as) conseguem perceber a perspectiva de quem está na
ponta das políticas públicas, ou seja, das pessoas que precisam de serviços de
qualidade para se desenvolver por meio de educação, saúde, esporte e lazer,
convivência familiar e comunitária. Sem esse diálogo, os responsáveis pelas políticas
públicas não teriam acesso à riqueza das informações que os(as) adolescentes podem
transmitir.
Além disso, ao investir em adolescentes, fortalecendo a capacidade de responder
às suas demandas, o município cresce acompanhando o crescimento das gerações
mais jovens, garantindo que assumam a posição de tomadores(as) de decisão com
mais conhecimentos, mais habilidades e atitudes favoráveis ao seu próprio
desenvolvimento e ao bem-estar coletivo de suas famílias e suas comunidades.
Assim, seguiremos promovendo a participação cidadã de adolescentes. As
ações aqui propostas complementam os esforços de gestores(as) de políticas públicas
e da sociedade civil na busca por um município com menos desigualdades. A
realização das atividades do núcleo de cidadania dos adolescentes é condição
fundamental para fortalecer a participação das meninas e dos meninos nas discussões
sobre políticas públicas que os impactem diretamente, diante do novo Covid-19.
O NUCA continuará com suas atividades por meio remoto, que possam apoiar
adolescentes, famílias e indivíduos já em situação de isolamento, os impactos do
isolamento e a necessidade de organização de uma nova rotina de vida.
Realizando as possibilidades de somar esforços junto a Rede de Proteção,
assegurando a articulação sistemática com a Mobolizadora do NUCA de Jaguaretama Ce, de modo a atender demandas identificadas no suporte remoto e realizar
encaminhamentos para garantir a proteção dos adolescentes/famílias e o apoio ao
isolamento social.
Seguindo com o canal interativo no facebook e grupos de watsapp, com vídeos
realizados diariamente em parceria com os profissionais do SUAS, com viés
informativo, interativo e de orientações sobre as estratégias utilizadas para melhor
atendermos e acolhermos os(as) adolecentes do Município de Jaguaretama.
Usaremos o grupo do whatsapp existente, direcionando através da Mobilzadora
do NUCA e Articuladora do Selo UNICEF para fortalecer e nivelar as informações.
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11. DA NECESSIDADE DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E
DA OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO FORNECÊ-LO.

Para os serviços e equipamentos da Proteção Social Básica, que também
responde pela média e alta complexidade da política de Assistência Social que não
podem ser descontinuados, faz-se necessário providenciar o maior números de EPIs. No
contexto de pandemia da COVID-19 (coronavírus) a prestação de serviços presenciais,
quando extremamente necessários, devem ser feitos respeitando as condições de
biossegurança em conformidade e analogia de mérito com os Procedimentos
Operacionais Padrão (POP) do Ministério da Saúde e com os planos de contingência
que versam sobre atendimento eventual de público para serviço essencial. O
fundamento de segurança para os (as) trabalhadores (as) e o fornecimento de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) por parte da gestão é assentada nas
determinações da Norma Regulamentadora nº 06 – do Ministério do Trabalho.
Portanto, todos os procedimentos operacionais padrão sugeridos neste plano de
contingência devem ser seguidos quando envolver abertura eventual ou regular de
serviços, bem como devem seguir as normas básicas de biossegurança para evitar a
propagação do contágio do COVID-19 e para a segurança, em especial, dos
trabalhadores.
As equipes da Assistência Social precisam ter à sua disposição os EPI
necessários ao desempenho de suas funções e devem receber as orientações
necessárias

quanto

ao

uso

destes

equipamentos

-

especialmente

quando

desempenharem atividades que requeiram contato direto com o público ou cuidado de
pessoas em situação de dependência. Para tanto, o cenário de Emergência em Saúde
Pública exige esforços sinérgicos, ainda, entre Sistema Único de Saúde - SUS e SUAS,
entre as gestoras local da Assistência Social que articule junto à gestão local do SUS a
possibilidade de capacitação e orientações. Destaca-se que devem ser consideradas
as orientações sobre EPI para a ampliação do bem-estar e das medidas de cuidados
integrais com a saúde da população mais vulnerável.
As unidades de atendimento do SUAS devem possuir materiais de limpeza para
garantir a perfeita desinfecção dos ambientes e das superfícies de trabalho, bem como
EPI para os trabalhadores do serviço e profissionais de limpeza. A limpeza dos espaços
nas unidades do SUAS, incluindo os espaços abertos, em que haja maior circulação de
pessoas, deve ser realizada com maior frequência;
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Os espaços de uso público, recepção e banheiros devem ser dotados de
materiais para higienização;
Sempre que possível, o atendimento deve ser realizado em áreas com boa
ventilação;
Considerando que o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como
máscaras, luvas, álcool gel e similares são bens de consumo imprescindíveis para o
trabalho social nesse momento, considera-se mantida a relação direta dos serviços
adquiridos com a "finalidade" estabelecida pela União e quanto ao cumprimento do
"objetivo" dos serviços socioassistenciais. Logo, esses equipamentos serão adquiridos
através da parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Município;
É de responsabilidade do gestor da Assistência Social o fornecimento de
adequadas

condições

-

equipamentos

necessários,

condições

dos

espaços,

comunicação à distância e transporte para deslocamentos seguros das equipes,
visando à realização das atividades de trabalho - a fim de que os trabalhadores
permaneçam executando os serviços e as atividades essenciais com segurança.

12. PROTOCOLO DE CONDUTA COM TRABALHADORES QUE VENHAM A
ADOECER EM FUNÇÃO DA COVID 19: PARA OS TRABALHADORES QUE
ESTIVEREM SINTOMÁTICOS PREVIAMENTE OU QUE VENHAM A APRESENTAR
SINTOMAS

DURANTE

O

DESENVOLVIMENTO

DE

SUAS

ATIVIDADES

ESSENCIAIS, DEVEM SER CONSIDERADOS AS SEGUINTES PROVIDÊNCIAS:

● Preventivamente, os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
com idade igual ou superior a 60 anos, bem como os demais trabalhadores
pertencentes à grupos de riscos estão não devem realizar atendimento presencial,
sendo suas atividades integralmente realizadas por teletrabalho;
● Caso o trabalhador apresente sintomatologia de gripe em casa, deve informar pela
via eletrônica a chefia imediata, procurar uma unidade de saúde, seguir os
procedimentos prescritos e começar o isolamento de 14 dias conforme protocolo da
autoridade sanitária;
● Caso o trabalhador apresente sintomatologia de gripe durante o desenvolvimento de
trabalho essencial, deve a equipe:
a) Manter o distanciamento protocolar do trabalhador com sintomas;
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b) Manter o trabalhador sintomático em ambiente o mais isolado possível de forma a
restringir contato com outras pessoas;
c)

De preferência, encaminhar o trabalhador sintomático para unidade de saúde e

posteriormente para isolamento de 14 dias conforme protocolo da autoridade sanitária;
● A gestão irá monitorar a possibilidade de manter escala de trabalho diante da
conjuntura de adoecimento de trabalhadores, reforçar a quantidade de EPIs e os
protocolos de cuidado para os serviços essenciais.
●Priorizar o teletrabalho para evitar aumento de contaminação e re-contaminação.

13.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este plano de contingência deve servir de base para que os diversos
equipamentos da política de Assistência Social possam garantir direitos dos usuários
sem que haja risco de biossegurança para todos os envolvidos neste processo. É
importante ressaltar que a saúde de usuários, trabalhadores e gestores deve ser
prioridade neste momento de pandemia de forma a que esta política pública possa ter
seus recursos humanos preservados de sequelas de saúde oriundas do processo de
trabalho. A tônica deste documento é preservar ao máximo a integridade de todos e
todas e esta deve ser a postura, em especial, de gestores e trabalhadores. Este plano
está aberto a adaptações e sugestões de acordo com cada realidade, contudo é
fundamental destacar que não se pode improvisar quando o assunto é a garantia da
biossegurança dentro da política pública de Assistência Social. Este documento foi
elaborado pela Equipe técnica da gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social,
Cidadania e Empreendedorismo de Jaguaretama, passando e pelo crivo e sendo
aprovado por meio de resolução do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).
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ANEXOS
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Canal interativo no facebook e grupos de watsapp, com vídeos realizados
diariamente com profissionais do SUAS, com viés

informativo, interativo e de

orientações sobre as estratégias utilizadas para melhor atendermos e acolhermos a
população

e os usuários da Política de Assistência Social do Município de

Jaguaretama.
18 de Março – Primeiro Informe

23 de Março – 2º Informe à População
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26 de março às 19:55 ·
Público
ANTECIPAÇÃO DA LIBERAÇÃO
Parcelas em Conta
Atenção população de Jaguaretama que está inclusa no cadastro do Cartão Mais Infância
Ceará, parcela já está disponível para saque.
O Governo do Estado do Ceará antecipou a transferência do recurso financeiro para as famílias
do Cartão Mais Infância Ceará-CMIC.
Priorize o uso em compras no débito ou faça saques no autoatendimento, evitando as filas de
banco.
Fique em casa e nos ajude a combater o coronavírus.
ORIENTAÇÃO PARA USO COM O CARTÃO DE DÉBITO
Faz-se necessário, diante do combate a disseminação do Corona Vírus, a orientação aos
beneficiários para ficarem de quarentena; evitar aglomerações e contato social; lavar as mãos,
quando tiver em ambientes sem acesso a água e sabão, se possível, usar o álcool gel; limpeza
das superfície se objetos;na ida ao comércio para aquisição de alimentos e/ou remédios, se
necessário, manter distância de outras pessoas; não colocar a mão no rosto próximo as áreas
do olho, boca e nariz, entre outras medidas que estão sendo disseminadas para serem
adotadas.
Os vírus respiratórios como o Corona Vírus se espalham pelo contato, por isso a importância
da prática da higiene frequente, a desinfecção de objetos e superfícies tocadas com frequência,
como celulares, brinquedos, maçanetas, corrimão, são indispensáveis para a proteção contra o
vírus. Até mesmo a forma de cumprimentar o outro deve mudar, evitando abraços, aperto de
mãos e beijo no rosto. Estas são as maneiras mais importantes pelas quais as pessoas podem
proteger a si e sua família de doenças respiratórias, incluindo corona vírus. Difícil pois temos
uma educação de hábitos de cumprimentar de forma muito calorosa e receptiva, porém
necessário.
Atenciosamente,
Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Empreendedorismo
Telefone(Watsapp): (88) 9.8142-1911
e-mail: social@jaguaretama.ce.gov.br
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27 de Março – Lançamos nossa 1ª Central Online de Atendimento Via Whatsapp
Bem-vindo ao atendimento online, via watsapp, da Secretaria Municipal de Assistência Social,
Cidadania e Empreendedorismo do Município de Jaguaretama.

27 de março às 18:41 ·
Público
ESCLARECIMENTO IMPORTANTE
Esse auxílio ainda está no processo de aprovação, encontra-se tramitando em Brasília, logo,
ainda não temos informações suficientes e exatas para repassar a população.
Apesar de já sabermos:
Valor, critérios e público, não sabemos como se dará o processo de acesso a esse auxílio por
parte que quem irá se enquadrar nele.
O que surgir antes de ser aprovado, será mera especulação.

28 de março às 16:20 ·
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Público
Fake News
A votação no senado se dará só na segunda-feira, à partir da 16h.
Então, até lá não temos os procedimentos claros de como será o acesso a esse novo auxílio

28 de março às 18:54 ·
Público
INFORME
NÃO É O AUXÍLIO EMERGENCIAL DE R$ 600,00 que estamos divulgando e sim NOVAS
FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
261 Novas Famílias de Jaguaretama foram Beneficiadas com o Programa Bolsa Família, do
Governo Federal, para o Mês de Abril de 2020.
A relação nominal das famílias encontra-se no site oficial da Prefeitura Municipal de
Jaguaretama, através do link:
https://www.jaguaretama.ce.gov.br/arquivos/377/PROGRAMA%20BOLSA%20FAMILIA_01_202
0_0000001.pdf
ORIENTAÇÕES PARA SAQUE DO BENEFÍCIO:
Algumas famílias que já possuem cartão cidadão, caixa fácil ou o próprio cartão do bolsa
família, poderão está recebendo nesses cartões;
As famílias que não possuem esses cartões, poderão está procurando a Agência da Caixa
Econômica Federal de JAGUARIBE, levando documento com foto e CPF, de acordo com o
calendário de pagamento do Programa Bolsa família, para efetuar o saque.
A Medida Provisória nº 929 permite que, neste momento difícil das famílias brasileiras em
virtude do coronavírus, mais 1,2 milhão de famílias sejam inseridas no programa. São famílias
que têm vulnerabilidade e que o Bolsa vai proteger e ajudar aumentar o poder de compra das
famílias mais vulneráveis , e afeta positivamente o faturamento do comércio no município que,
através do benefício, reduz a pobreza, proporcionando aos beneficiários maior poder de
compra e como esses gastos são distribuídos no momento em que recebem o auxílio,
impactando na economia do município de Jaguaretama, na sua economia local, estadual e em
todo Brasil, com os impactos e a capacidade de amortização da desigualdade social e
econômica n, destacando os efeitos positivos que o programa oferece a economia local.
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29 de março às 22:43 ·
Público
Cartão Mais Infância Ceará
Parcela de Março Também já Disponível para Saque
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30 de março às 21:42 ·

Público
Últimas informações sobre o Auxílio de R$ 600,00
AINDA PRECISAMOS AGUARDAR!!!
O projeto de lei que autoriza o auxílio emergencial foi votado nesta segunda-feira pelo Senado,
após já ter tido aval da Câmara.
Onyx explicou que, após a aprovação do texto, o governo ainda precisa cumprir três etapas:
sanção presidencial;
decreto para regulamentar os saques;
e edição de uma medida provisória (MP) para liberar os recursos do Orçamento.
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31 de março às 22:54 ·
Público
INFORME
MEDIDAS ADOTADAS PARA AMENIZAR O IMPACTO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS E DE
PREVENÇÃO A INFECÇÃO PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) PARA OS PROCESSOS E
AÇÕES DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO)/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
(PBF)/BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
(PORTARIA Nº 335, EM 20/03/2020):
→ SUSPENSO POR 120 DIAS (⇒):
(⇒) A Averiguação Cadastral e a Revisão Cadastral, a contar do dia 20 de março, com efeitos
na Folha de Pagamentos do Bolsa Família do mês de abril:
· Não haverá novos cancelamentos dos benefícios do PBF ou da Tarifa Social de Energia
Elétrica (TSEE) nos meses de abril, maio e junho de 2020, exceto nos casos de cancelamentos
já realizados em função da listagem de fevereiro de 2020;
· O prazo para as famílias do grupo FEV/2020 atualizarem os cadastros e evitarem o bloqueio
do benefício do PBF será adiado por quatro meses para os benefícios do PBF do grupo de
FEV/2020(divergência por 3 meses consecutivos e com renda familiar per capita recalculada de
até ½ (meio) salário mínimo: 3MESC) está adiado para setembro e o cancelamento para
novembro e exclusão lógica em Jun/2021; o Grupo de averiguação de fev/2020 com renda
superior a ½ salário mínimo foi cancelado na folha de março/2020;
· Não haverá convocação das famílias do grupo de FEV/2020, por meio de mensagens no
extrato de pagamento, para atualizarem os cadastros nos meses de março, abril, maio e junho
de 2020;
· Os prazos de bloqueio e cancelamento dos benefícios das famílias em Revisão Cadastral
serão adiados por 120 dias.
(⇒) As ações especiais de pagamento do Programa Bolsa Família, a contar do dia 01 de abril
de 2020;
(⇒) A aplicação dos efeitos decorrentes do descumprimento das condicionalidades do
Programa Bolsa Família, a contar do início de abril de 2020. Dessa forma, em abril, serão
liberados os benefícios que foram suspensos no mês de março em decorrência do
descumprimento de condicionalidade. Além disso, não haverá as repercussões de maio e julho;
· Não será realizado a coleta de informações da frequência escolar do 1º período de
acompanhamento escolar do ano 2020, referente aos meses de fevereiro e março/2020.
************************************************
BPC
(⇒)Inclusão no Cadastro Único de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
· Adiado o cronograma de bloqueio e suspensão do BPC para aqueles beneficiários que não
realizaram a inscrição no Cadastro Único.
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· Atenção: Os beneficiários não cadastrados que fazem aniversário em setembro não terão o
BPC suspenso e terão a data limite para realizar o cadastramento até o dia 30 de junho de
2020. Já os beneficiários com aniversário de outubro a dezembro que ainda não estiverem no
Cadastro Único terão o período de bloqueio e a data limite para o cadastramento adiados por
quatro meses: aniversário setembro/2020: data limite Cadastro no CadÚnico: 30/06/2020;
aniversário outubro/2020: data limite Cadastro no CadÚnico: 30/07/2020; aniversário
novembro/2020: data limite Cadastro no CadÚnico: 30/08/2020; aniversário dezembro/2020:
data limite Cadastro no CadÚnico: 30/09/2020.
O BPC é destinado a muitos idosos e pessoas com doenças crônicas, que são justamente o
público mais vulnerável ao Coronavírus,
· Atenção: Procurem informações confiáveis: a equipe da secretaria, prefeitura,sites oficiais do
governo federal, estadual e municipal.

1 de abril às 18:57 ·
Público
AINDA PRECISAMOS AGUARDAR
O ministro Onyx Lorenzoni detalhou como deve funcionar a operação para pagamento do
auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais, microempreendedores individuais e
desempregados que se enquadrem na lei. Confira algumas das informações mais importantes
sobre a medida.
Saiba mais: https://bit.ly/39sIbBq
AINDA FALTA:
O governo cumprir três etapas:
sanção presidencial;
decreto para regulamentar os saques;
e edição de uma medida provisória (MP) para liberar os recursos do Orçamento.
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1 de abril às 19:31 ·
Hoje 01 de Abril de 2020.
Mais um mês que se inicia e desejamos a todos ,dias de Esperança, para que venham novos
sorrisos, novas histórias e novos momentos de dias melhores para a Humanidade.
É com essa Mensagem que a Secretaria de Assistência Social Cidadania e
Empreendedorismo através da Secretária de Assistência
Pricila Cunha
e toda sua Equipe de profissionais dos Centros de Referencia e Assistência Social- CRAS,
Gestão, Setor do Cadastro Único, Setor da Emissão de Documentos, Programa Criança Feliz,
Conselho Tutelar e Conselhos Municipais estão buscando
estratégias para continuarmos atendendo aos usuários que necessitam dos Serviços desta
Politica mantendo a nossa Responsabilidade e Compromisso assegurando assim o acesso aos
seus direitos e a Proteção para os que mais necessitam
.
Durante esse período que se faz necessário o Distanciamento e Isolamento Social
estaremos diariamente com vídeos informativos, interativos e de orientações sobre as
estratégias utilizadas para melhor atendermos a população do Município de Jaguaretama,nessa
nossa pagina.
Hoje nossa Dica é: Uma das coisas que precisamos é cuidar de nossa saúde Mental e assim
enfrentarmos positivamente essa Pandemia Conhecida como CORONAVIRUS!
Convidamos vocês a se mexer um pouco sem sair de Casa com o nosso Educador Social
Eder Lima
que tem Formação na área de Educação Física.
#FiqueEmCasa
#FicaremosaquiDiariamenteComVocês
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VÍDEO
2 de abril às 10:26 ·
Como Combinado, estamos aqui, em mais um dia com vocês!
Diariamente estaremos com vídeos informativos, interativos e de orientações sobre as
estratégias utilizadas para melhor atendermos a população do Município de Jaguaretama.
HOJE NOSSA DICA É: Não valorize os PENSAMENTOS NEGATIVOS, deixe-os fora da sua
vida substituindo-os por qualquer coisa que lhe cause felicidade e alegria.
Convidamos vocês hoje, para ouvir o convite da nossa Pedagoga
Samara Paiva
sobre como será as atividades da Brinquedoteca Municipal Elys Pinheiro.
#FiqueEmCasa
#FicaremosaquiDiariamenteComVocês

VÍDEO
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2 de abril às 20:03 ·
Público
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO
Parcela de Abril já em Conta
Atenção população de Jaguaretama que está inclusa no Cartão + Família Jaguaretama, parcela
já está disponível para saque.
O Governo Municipal de Jaguaretama antecipou o pagamento, visando o apoio e acesso a
direitos e proteção dos mais vulneráveis.
Priorize o uso em compras no débito ou faça saques no autoatendimento, evitando as filas de
banco.
Fique em casa e nos ajude a combater o coronavírus.

3 de abril às 10:35 ·
MENSAGEM EM ESPECIAL AOS IDOSOS DO NOSSO MUNICÍPIO

Olá para todos que nos acompanham na nossa Rede Social. É com grande satisfação que
estamos mais um dia aqui com vocês.
Como estamos sempre informando, Diariamente, estaremos com vídeos informativos,
interativos e de orientações sobre as estratégias utilizadas para melhor atendermos e
acolhermos a população do Município de Jaguaretama.
HOJE NOSSA DICA VEM ATRAVÉS DO PENSAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL
MARILDA IAMAMOTO:
O momento que vivemos é um momento PLENO DE DESAFIOS. Mais de que nunca é preciso
ter Coragem, é preciso ter Esperanças para enfrentar o presente. É preciso Resistir e Sonhar. É
necessário alimentar os sonhos e concretiza-los dia a dia nos horizontes de novos tempos mais
humanos, mais justos, mais solidários.
Com essas palavras de Coragem, Fé e Esperança, Convidamos vocês hoje, para ouvir a
nossa Assistente Social Amanda Borges, no nosso vídeo do dia!
Abraço Virtual em Todxs!
#FiqueEmCasa
#FicaremosaquiDiariamenteComVocês
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VÍDEO
4 de abril às 11:08 ·
Olá, o final de Semana Chegou e nós não nos esquecemos de vocês!
Estaremos, diariamente, com vídeos informativos, interativos e de orientações sobre as
estratégias utilizadas para melhor atendermos e acolhermos a população do Município de
Jaguaretama.
HOJE NOSSA DICA É: Que tenhamos todos, Força, Coragem e Determinação. Três
palavras que podem mudar qualquer futuro.
É Com essas palavras que hoje vamos afastar as coisas negativas de nossos pensamentos
e vamos nos exercitar. Topam? Então vamos lá acompanhar e exercitar as atividades com
nossa Educadora Física da Assistência Social Mekinha.
Abraços Virtual em Todxs!
#FiqueEmCasa
#FicaremosaquiDiariamenteComVocês

VÍDEO
5 de abril às 11:54 ·
Olá! E o nosso fim de Semana Continua! E é claro que estamos aqui, juntinho com vocês!
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Estaremos, diariamente, com vídeos informativos, interativos e de orientações sobre as
estratégias utilizadas para melhor atendermos e acolhermos a população do Município de
Jaguaretama.
HOJE NOSSA DICA É: LEMBREM DOS ABRAÇOS! Quantos abraços inesquecíveis já
receberam? Quantos abraços já ofertaram? E quantos também deixamos de realizar, pois o
tempo não deixava? Pois é, hoje não podemos nos abraçar, mas, podemos lembrar-nos do
abraço universal que é O abraço de Deus, que é o melhor remédio para qualquer Tristeza.
Tudo isso vai passar e vamos certamente nos abraçar com Muito Amor transbordando de em
nossos Corações
.
É com essas palavras que hoje vamos levar nossos Abraços para todos os Idosos e
ressaltar os que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da
Secretaria de Assistência Social que semanalmente estávamos nos encontrando e nos
abraçando. Estamos com muitas Saudades! E nossa Pedagoga
Samara Paiva
vai cantar isso para vocês.
Beijos e Abraços Virtual em Todxs!
#FiqueEmCasa
#FicaremosaquiDiariamenteComVocês

VÍDEO
6 de abril às 10:55 ·
Olá! Mais uma semana que se inicia e nossa programação se mantem Firme e Forte com
vocês.Desejamos que as mudanças desta nova SEMANA possam dar espaço para as
mudanças da próxima, e da próxima, e da próxima… De passo em passo, você chegará aos
seus objetivos!
E de passo em passo nós estaremos, diariamente, com vídeos informativos, interativos e de
orientações sobre as estratégias utilizadas para melhor atendermos e acolhermos a população
do Município de Jaguaretama.
HOJE NOSSA DICA VEM DA LETRA DA MUSICA DE LULU SANTOS “ TEMPO MODERNO” E
QUEM SABE PODE CANTAR.
Eu vejo um novo começo de era
De gente fina, elegante e sincera
Com habilidade
Pra dizer mais sim do que não, não, não
Hoje o tempo voa, amor
Escorre pelas mãos
Mesmo sem se sentir
Não há tempo que volte, amor
Vamos viver tudo que há pra viver
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Vamos nos permitir!
E com a letra desta Musica, vamos nos permitir a viver imensamente o amor em nossas
vida!s E para falar desse Assunto, sobre esse Momento que requer a nossa Reflexão,
Convidamos vocês a acompanharem a fala da nossa Psicologa Erika.
Beijos e Abraços Virtual em Todxs!
#FiqueEmCasa
#FicaremosaquiDiariamenteComVocês

VÍDEO
7 de abril às 11:14 ·
Sejam todos bem vindos ao nosso encontro diário aqui nas Redes Sociais.
Como estamos informando diariamente, estaremos aqui com vocês, através de vídeos
informativos, interativos e de orientações sobre as estratégias utilizadas para melhor
atendermos e acolhermos a população do Município de Jaguaretama.
HOJE NOSSA DICA VEM EM ESPECIAL PARA AS FAMÍLIAS E SUAS CRIANÇAS:
Ser criança é ter a capacidade de ser feliz com o pouco ou muito que a rodeia.
E com essa frase que reforça a Capacidade da CRIANÇA, hoje teremos um recadinho
especial do Programa Criança Feliz do município de Jaguaretama no Ceará, através de seus
visitadores Sociais e sua Supervisora.
Beijos e Abraços Virtual em Todxs!
#FiqueEmCasa
#FicaremosaquiDiariamenteComVocês
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VÍDEO
8 de abril às 09:53 ·
Olá! É um enorme Prazer para todos nós que fazemos a Secretaria de Assistência Social
Cidadania e Empreendedorismo, estarmos em mais em encontro diário nessa rede Social.
Estamos aqui diariamente, com vocês trazendo vídeos informativos, interativos e de
orientações sobre as estratégias utilizadas para melhor atendermos e acolhermos a população
do Município de Jaguaretama.
HOJE NOSSA DICA É:
“Pensar o Serviço Social na contemporaneidade requer que se tenha os olhos abertos para o
mundo contemporâneo para decifrá-lo e participar da sua recriação.” ( Iamamoto)
E com essa mensagem, convidamos a Assistente Social Michaele Lemos para deixar seu
recado sobre os direitos de Proteção Social de assistência social consagrados em Lei para
todos. Convidamos vocês a ficarem ligadinho!
Beijos e Abraços Virtual em Todxs!
#FiqueEmCasa
#FicaremosaquiDiariamenteComVocês

VÍDEO
08 DE ABRIL DE 2020
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8 de abril às 21:39 ·
Público
AUXÍLIO EMERGENCIAL
CANAIS OFICIAIS para acesso ao aplicativo, site e telefone do
Auxílio Emergencial para as pessoas NÃO inscritas no Cadastro Único. Confira:
App Store: https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio
https://auxilio.caixa.gov.br
111
#CidadaniaContraCovid19
ATENÇÃO
Estes são os CANAIS OFICIAIS da Caixa Econômica Federal para inscrição
de pessoas que não estão no Cadastro Único do Governo Federal no Auxílio Emergencial. Não
clique em links de fontes duvidosas e não forneça seus dados a terceiros. Dúvidas? Acesse
http://www.caixa.gov.br/auxilio/PAGINAS/DEFAULT2.ASPX ou ligue 111.
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8 de abril às 21:47 ·
Público
ATENÇÃO
Se você já é beneficiário do Bolsa Família, NÃO é necessário baixar um
aplicativo ou realizar cadastro em nenhuma plataforma para receber o Auxílio Emergencial. Se
o valor for vantajoso no seu caso, você já terá direito ao benefício automaticamente. Saiba
mais: bit.ly/CidadaniaAuxEmergencial
Evite fraudes, fique atento e certifique-se de que está acessando os CANAIS OFICIAIS do
aplicativo Auxílio Emergencial. Confira:
App Store: https://apps.apple.com/…/caixa-aux%C3%ADlio-em…/id1506494331
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details…
https://auxilio.caixa.gov.br
111
Ministério da Cidadania | Secretaria Especial do Desenvolvimento Social

8 de abril às 21:48 ·
Público
#AuxílioEmergencial Confira o calendário completo e saiba quando cada tipo de
beneficiário começará a receber o pagamento. Saiba mais: https://bit.ly/2xdpVih
ATENÇÃO
Evite fraudes, fique atento e certifique-se de que está acessando os CANAIS
OFICIAIS do aplicativo Auxílio Emergencial. Confira:
App Store: https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio
https://auxilio.caixa.gov.br
111
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9 de abril às 12:30 ·
Sejam Bem-Vindos ao nosso encontro diário aqui na nossa Rede Social. Um encontro Virtual
Interativo sempre pensando em você.
.
HOJE NOSSA DICA É:
Em época de recolhimento domiciliar, estar ativo é primordial para a saúde física, mental e
emocional.
Hoje nossa convidada é a Educadora Física
Alidiane Pinheiro
que vem deixar seu recadinho: “Nada de ficar o dia todo deitado ou em frente à televisão. A
hora é de se mexer.” Vamos lá?!
Beijos e Abraços Virtual em Todxs!
#FiqueEmCasa
#FicaremosaquiDiariamenteComVocês

VÍDEO
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10 de abril às 11:23 ·
Olá! Hoje nosso encontro vem para deixar para todos uma Mensagem de Renovação de Fé
e Esperança diante de tantos momentos difíceis que todo o Mundo vem passando.
A Secretaria de Assistência Social Cidadania e Empreendedorismo deseja que mesmo todos
Separados fisicamente, estejamos Juntos no Mesmo Pensamento: Que nesta Páscoa Jesus
renasça em nossos corações renovando neles o Amor e a Esperança.
Beijos e Abraços Virtual em Todxs!
#FiqueEmCasa
#FicaremosaquiDiariamenteComVocês

11 de abril às 11:34 ·
Olá! Sejam Bem Vindos ao nosso encontro diário aqui na nossa Rede Social. Um encontro
Virtual Interativo sempre pensando em você.
Páscoa na Quarenta: Já pararam para pensar como as crianças estão vivenciando tudo
isso? Este ano não há como negar que teremos uma páscoa diferente em decorrência da
pandemia de Coronavírus, mas saibam que é possível aproveitar a data e renovar um
sentimento muito importante: A nossa Fé!
E hoje nossa dica é de uma Brincadeira muito legal para realizarem com as crianças aonde
toda a família pode está participando! Coelhinho na Toca.
Convidamos a nossa Pedagoga Gardenia juntamente com a equipe da Brinquedoteca
Municipal Elis Pinheiro para compartilharem com vocês uma mensagem sobre a Pascoa e logo
em seguida todo mundo vai pular igual um Coelhinho e procurar sua Toca. Vamos Lá?!
Beijos e Abraços Virtual em Todxs!
#FiqueEmCasa
#FicaremosaquiDiariamenteComVocês
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VÍDEO
12 de abril às 10:25 ·
Oi! Sejam bem-vindos a mais um encontro diário aqui na nossa Rede Social. Um Encontro
Virtual Interativo sempre pensando em você.
Hoje o nosso desejo é que estejam todos com Saúde e que a alegria, o amor e a harmonia
estejam presentes nesta celebração em vossos corações, que é a Pascoa!
A Pascoa é dizer sim ao amor e à vida. É investir na fraternidade, é lutar por um mundo
melhor, é vivenciar a solidariedade todos os dias.
Beijos e Abraços Virtual em Todxs!
#FiqueEmCasa
#FicaremosaquiDiariamenteComVocês

13 de abril às 10:39 ·
Olá! Mais uma Semana que se inicia e é um enorme Prazer para todos nós que fazemos a
Secretaria de Assistência Social Cidadania e Empreendedorismo, estarmos em mais em
encontro diário nessa Rede Social que nos unem nesse período de distanciamento e
isolamento social que se faz necessário.
Estamos aqui diariamente com vocês trazendo vídeos informativos, interativos e de
orientações sobre as estratégias utilizadas para melhor atendermos e acolhermos a população
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do Município de Jaguaretama.
DICA DO DIA: O Distanciamento Social é um termo novo, que recentemente vem se
tornando uma regra, devido à pandemia de Coronavírus. Evitar aglomerações, reuniões,
confraternizações e locais públicos lotados, o contato físico próximo com outras pessoas e
procurar sair de casa apenas caso seja extremamente necessário são medidas importantes que
devem ser incentivadas para conter a disseminação do coronavírus.
E pensando nessas orientações, hoje o nosso convidado é o Orientador Social do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Fagner De Andrade Fernandes
que vem trazendo também sua contribuição e dando dicas para realizarmos atividades físicas
como a “ Dança” pois nos trazem muitos benefícios especialmente para nossa saúde mental.
Beijos e Abraços Virtual em Todxs!
#FiqueEmCasa
#FicaremosaquiDiariamenteComVocês

13 de abril às 16:20 ·
Público
Hoje anunciamos à toda população de Jaguaretama a criação de 6 Centrais de Atendimento
(ligação/whatsapp) da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e
Empreendedorismo, para melhor atendê-los e poder solucionar as suas dúvidas.
Atendimento: Segunda a Sexta-feira / horário: 08:00 as 14:00h.
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13 de abril às 22:03 ·
Público
Começam na quinta-feira (16/04) os pagamentos do Bolsa Família de abril. Confira o
calendário completo e lembre-se: beneficiários que recebem menos do que R$ 600 serão
automaticamente atendidos com o #AuxílioEmergencial a partir deste mês, atendendo os
critérios da lei para o Auxílio.
Saiba +: https://bit.ly/3aZkFNZ
Ministério da Cidadania | Secretaria Especial do Desenvolvimento Social.

14 de abril às 08:44 · Jaguaretama ·
Público

49
Vídeo Demostrando o Nosso Carinho e Compromisso com os Idosos de Jaguaretama e o
Quanto Estamos com Saudade de Vocês
E Lembrem
Fiquem em Casa

VÍDEO

14 de abril às 10:18 ·
Olá, Galerinha!
Se liga, que hoje o nosso papo é reto...
Estamos aqui diariamente, com vocês trazendo vídeos informativos, interativos e de
orientações sobre as estratégias utilizadas para melhor atendermos e acolhermos a população
do Município de Jaguaretama.
E no nosso encontro de hoje vamos ter a participação de Adolescentes do Município de
Jaguaretama que fazem parte do NUCA.
E o que é NUCA??
Calma, vamos te explicar.
NUCA é a sigla para “Núcleo de Cidadania de Adolescentes” um espaço de participação dos
adolescentes construídos nos municípios participantes do Selo UNICEF.
Eles se organizam em rede, discutem questões importantes para o seu desenvolvimento,
implementam ações e levam suas reinvindicações à gestão pública municipal. A participação
cidadã de Adolescentes é ao mesmo tempo um direito e um instrumento para conhecer e
reivindicar outros direitos, enfrentar vulnerabilidades e superar desigualdades que afetam as
suas vidas.
DICA DO DIA: Fiquem ligados nas dicas dos adolescentes sobre o momento atual que todos
estamos vivenciando.
#PARTIUCONECTAR
#FiqueEmCasa
#FicaremosaquiDiariamenteComVocês

50

14 de abril às 12:37 ·
Público
Comunicado
Em função de problemas técnicos com nosso sistema de processamento no banco de dados do
Cadastro Único, estamos tendo dificuldades para o acesso das informações das famílias no
momento.
Solicitamos a compreensão de todos pela demora das respostas via whatsapp e ligações .
Agradecemos a compreensão!

14 de abril às 17:11 ·
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Público
O Pagamento do Cartão Mais Infância Ceará, referente AO MÊS DE ABRIL, estará disponível
para saque amanhã, dia 15/04/2020.
Em virtude da epidemia do corona vírus, o Governo do Estado antecipou o repasse do
benefício do dia 15/05/2020 para o 15/04/2020.
Priorize o uso em compras no débito ou faça saques no autoatendimento, evitando as filas de
banco.
Fique em casa e nos ajude a combater o coronavírus.

15 de abril às 09:20 ·
Olá! Sejam bem-vindos a mais um encontro diário aqui na nossa Rede Social. Um Encontro
Virtual Interativo sempre pensando em você.
Estamos aqui diariamente, com vocês trazendo vídeos informativos, interativos e de
orientações sobre as estratégias utilizadas para melhor atendermos e acolhermos a população
do Município de Jaguaretama.
DICA DO DIA:. Nossa dica é que você Dance. Sabe por quê? A vida é melhor quando você
dança. Dançar é sempre Bom! Cura a Tristeza, Melhora o Humor, aquece o corpo e apaga
qualquer Dor.
E com esse pensamento hoje mais uma vez o nosso convidado é o Orientador Social do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Fagner De Andrade Fernandes
que vem trazendo uma sequencia bem bacana de Zumba para vocês. E ai, vai ficar parado?
#PartiuBailar
#FiqueEmCasa
#FicaremosaquiDiariamenteComVocês
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VÍDEO

15 de abril às 16:36 ·
Público

16 de abril às 14:36 ·

Público
Informe
Informamos as novas famílias que foram beneficiadas com o Programa Bolsa Família para o
mês de abril, que NÃO TEM CARTÃO, deverão ir ao Banco da Caixa para sacarem seu
benefício.
Levar os seguintes documentos:
• CPF;
•Documento com foto(não pode ser carteira de trabalho);
•E o número do NIS.
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16 de abril às 21:26 ·
Público
ATENÇÃO!
Confira a relação de beneficiários do Programa Bolsa Família contemplados com o AUXÍLIO
EMERGENCIAL no link:
https://www.jaguaretama.ce.gov.br/arquivos/379/AUXILIO%20EMERGENCIAL_001_2020_000
0001.pdf
=== Essa é a lista exclusiva das pessoas que recebem o Bolsa Família e que também tiveram
direito de receber o Auxílio Emergencial.
Os valores vão de R$ 600,00 à R$ 1.800,00, dependendo da avaliação realizada pelo Ministério
da Cidadania com base no perfil de cada pessoa e família.
A relação publicada aqui não inclui as pessoas que fizeram o cadastro para receber o auxílio
pelo app ou pela internet. Nesses casos, cada pessoa deve acompanhar a avaliação do seu
cadastro por meio da internet ou do app.
Também não estão os nomes de quem tem CADASTRO ÚNICO E NÃO TEM BOLSA FAMÍLIA.
A LISTA É SOMENTE PARA QUEM RECEBE O BOLSA FAMÍLIA.

17 de Abril às 08:19 ·
08:19 ·
Público
Calendário da Caixa
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17 de abril às 10:37 ·
Público
O pagamento do Auxílio Emergencial do Governo Federal através da Poupança Social Digital
CAIXA já começou. Se você está no grupo de pessoas que vai receber por lá, veja nas imagens
abaixo o passo a passo de tudo o que precisa fazer para instalar o aplicativo CAIXA Tem no
celular. Depois disso você vai receber o auxílio, pagar contas e fazer transferências. Se ainda
tiver dúvidas fale com a gente, mas lembre de usar apenas os canais oficiais.
Central telefônica 111
Site www.auxilio.caixa.gov.br
Aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial
Ou baixe o tutorial completo em https://www.caixa.gov.br/tutorial-1
#CAIXAbancodetodososbrasileiros

17 de abril às 10:39 ·
Seus amigos
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O calendário de liberação do Auxílio Emergencial do Governo Federal já foi divulgado. Os
valores serão distribuídos para três públicos: quem já está inscrito no CadÚnico, brasileiros
elegíveis que solicitarem o benefício pelo site ou app “CAIXA | Auxílio Emergencial” ou quem
recebe o Bolsa Família.
Quem não possuir conta em bancos terá direito a uma poupança digital CAIXA, sem nenhum
custo ou necessidade de aprovação prévia. Veja nas imagens quais as datas e detalhes de
liberação do auxílio para cada grupo. Caso tenha dúvidas, busque os canais oficiais.
CANAIS OFICIAIS
Central telefônica 111
Site www.auxilio.caixa.gov.br
Aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial
#CAIXAbancodetodososbrasileiros
#PraTodosVerem
O post traz vários cards com fundo azul e marcas do "Auxílio Emergencial, "CAIXA" e "Governo
Federal". O primeiro card informa "Calendário de Pagamentos Auxílio Emergencial. Passe para
o lado e confira as datas". No título do segundo informa "Público com cadastro no CadÚnico" e
informa as seguintes parcelas ao longo de três cards: Parcela 1. Quem possui poupança na
CAIXA ou no banco do Brasil 09 de abril. Depósito na Poupança Digital a partir de 14 de abril.
Parcela 2. Nascidos em janeiro, fevereiro e março a partir de 27 de abril. Nascidos em abril
maio e junho a partir de 28 de abril. Nascidos em julho, agosto e setembro a partir de 29 de
abril. Nascidos em outubro, novembro e dezembro a partir de 30 de abril. Parcela 3. Nascidos
em janeiro, fevereiro e março a partir de 26 de maio. Nascidos em abril maio e junho a partir de
27 de maio. Nascidos em julho, agosto e setembro a partir de 28 de maio. Nascidos em
outubro, novembro e dezembro a partir de 29 de abril.

17 de Abril às 12:21 ·
Seus amigos e os amigos de Airlene
Hoje estaremos na TV Jaguaretama, levando informações e realizando alguns esclarecimentos
a população de Jaguaretama.
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