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1- APRESENTAÇÃO 

 

 Diante das recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS 

objetivando o enfrentamento e a contenção da infecção humana pelo novo 

Coronavírus e considerando as normativas nacionais, estaduais e municipais, 

a Diretoria Municipal de Assistência Social apresenta este plano com o intuito 

de orientar os gestores, trabalhadores e usuários da política de Assistência 

Social de âmbito municipal sobre o funcionamento da Diretoria de 

Assistência Social em Pirangi/SP.  

Definir e publicitar todas as ações desenvolvidas no âmbito da Política 

Pública de Assistência Social e suas modalidades de atendimentos adotadas 

mediante a crise de pandemia do novo coronavírus COVID-19, a partir de 20 

de março de 2020, em vigor até o período que prevalecer a pandemia. Sendo 

assim, se faz necessário, garantir a continuidade da oferta de 

serviços/atividades essenciais da Assistência Social, com medidas que devem 

abranger o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 

como um todo, incluindo a rede socioassistencial pública e privada para 

garantir a proteção social, em tempo de pandemia. Ressaltamos que, as 

estratégias sugeridas, levam em consideração as determinações e 

recomendações nacionais, do Ministério da Cidadania, através da Secretaria 

de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo e da 

Prefeitura Municipal de Pirangi, encontram-se abertas a inclusão de outras 

metodologias e ações durante o período de pandemia, para que a política 

pública de assistência social se fortaleça e contribua, de fato, no 

enfrentamento e superação da COVID19, de acordo com as suas competências 

reconhecendo as múltiplas desigualdades sociais que estruturam nosso País.  

Diante desses desafios - a proteção social em sua dimensão pública, 

efetiva-se por um conjunto de ações que, por seus princípios destina-se “a 

todos e tem a responsabilidade de resolver, suprir e prover determinadas 

necessidades da população”. Sposati (2009, p. 18). Portanto, a proteção social 

precisa ser compreendida como um direito do cidadão e um dever do Estado. 

 O seu escopo transpõe os horizontes da assistência social, envolvendo um 

conjunto de direitos e garantias fundamentais à preservação da vida e ao 
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exercício da vida digna. Além disso, teremos vários desafios durante o 

período de pandemia e pós pandemia. Será mister, um “novo normal”. Esse 

plano também está focado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

– ODS que abrange uma série de questões elencadas, devido muitas famílias 

que não acessavam políticas públicas de Assistência Social passaram a buscar 

nossos serviços socioassistenciais e a Política complementar de Segurança 

Alimentar e Nutricional. Remete à ideia de proteção perante as 

vulnerabilidades e riscos sociais vivenciados por indivíduos, famílias e 

comunidade, não só quando já estão instalados, mas enfrentando também o 

desafio “de evitar a desproteção, a vulnerabilidade e prevenir a violação de 

direitos nos campos da sobrevivência, autonomia, acolhida e convívio” 

(JACCOUD, 2007, p.34).  

É sob essa lógica que a Política de Assistência Social se apresenta, com base 

em seus princípios e diretrizes, como uma das políticas sociais cuja 

responsabilidade é a de manter uma rede de serviços e benefícios 

socioassistenciais, compondo “um conjunto de certezas e seguranças que 

cubram, reduzam ou previnam situações de risco e de vulnerabilidades 

pessoais e sociais” (YAZBEK, 2008, p.99). Consideramos também que as 

seguranças sociais são elementos primordiais na ampliação do campo 

protetivo estatal, que deve se responsabilizar por garantias protetivas de 

caráter público promovidas pela via do direito. Isso demanda do Estado a 

promoção de ações que visem à superação e à ruptura do processo de 

desproteção, de vulnerabilidade e de “sofrimento humano” (DIRCE KOGA, 

2009, p.35).  

Assim, as seguranças sociais devem ser o ponto de partida para a 

organização do conjunto de provisões e aquisições socioassistenciais 

destinadas aos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco 

social, ofertadas não só nas unidades de serviços públicos da Política de 

Assistência Social, como em toda a rede socioassistencial. Sua identificação 

também é importante, pois, segundo Nery (2009, p. 206), as seguranças sociais 

“constituem um conjunto de provisões sociais que conferem especificidade 

para a Assistência Social”. Mais especificamente às seguranças sociais nas 

modalidades de segurança de sobrevivência ou de rendimento e de 

autonomia; segurança de acolhida; segurança de convívio ou vivência 

familiar, ou de risco emergencial. 
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2. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE PIRANGI 

População: 11.362 habitantes– (FONTE: IBGE) 

Prefeita Municipal Interino: Angela Maria Busnardo 

Diretora Municipal de Assistência Social: Eliane Cristina de Arruda 

Campos Cadamuro 

Região: DRADS Barretos 

Endereço da Secretaria Municipal: Praça 7 de março, nº34 

Fone: (17) 3386.23.29 / 3386.20.66 

E- mail: social@pirangi.sp.gov.br 

 O município de Pirangi localiza-se a 380 km da Capital do Estado de São 

Paulo, na região noroeste do Estado. Possui extensão territorial 216 Km2. 

O presente instrumento detalha as ações para enfrentamento da pandemia 

pelo Covid 19 propostas pelo Ministério da Saúde. Neste instrumento de 

planejamento municipal baseia-se em estratégias de atendimentos visando o as 

família e usuários que procuram por atendimento na Política de Assistência 

Social. 

3- SERVIÇOS E PROGRAMAS  

A portaria nº 337/2020 do Ministério da Cidadania orienta que cada 

Estado, Município e Distrito Federal a aplique de acordo com as normativas e 

condições de saúde local. Em seu artigo 3º orienta, ainda, aos órgãos gestores da 

política de assistência social a adoção de uma ou mais medidas de prevenção, 

cautela e redução de risco de transmissão para preservar a oferta regular e 

essencial dos serviços, programas e benefícios socioassitenciais, 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 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;  
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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 Corona Vírus" (disponível no link https://coronavirus.saude.gov.br/ ou no 

http://blog.mds.gov.br/redesuas/wpcontent/uploads/2020/03/Informacoes_

C o... Ministerio_da_Saude.pdf), 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; e  

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, 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.  
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§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.  

 

3.1 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REDE DIRETA 

CRAS “Júlia de Jesus Braga”: Aberto a população de segunda a sexta-

feira das 08:00 ás 16:30 horas. As atividades coletivas ou eventos de quaisquer 

naturezas que promovam aglomerações foram suspensos.  

Os atendimentos individuais estão ocorrendo em caráter emergencial, 

através da oferta de Benefícios Eventuais (cesta básicas, pagamento de energia, 

botijões de gás) respeitando as orientações técnicas referente ao distanciamento 

social e o uso dos equipamentos de proteção individual pelos profissionais e 

usuários atendidos. As visitas domiciliares estão ocorrendo sempre que 

necessário na residência do usuário.  

A entrega do Programa Viva Leite está ocorrendo ás quartas-feiras e 

sextas-feiras para as famílias inscritas no programa. O Programa Idoso tem Leite 

está ocorrendo as quartas-feiras, de forma que, não foi interrompido este 

atendimento à população; sempre mantendo o distanciamento social entre as 

pessoas e o uso obrigatório de máscara. 

 

CONTROLE SOCIAL: As atividades presenciais dos Conselhos 

Municipais: de Assistência Social (CMAS), dos Direitos da Criança e 

Adolescentes (CMDCA), Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMDI) estão 

suspensas durante a pandemia do coronavírus. A determinação atende aos 

decretos, que reforçam as medidas emergenciais para enfrentar o avanço da 

Covid-19.  

Referente as deliberações, os conselhos em seus grupos, app e e-mails, vem 

discutindo situações pertinentes a seus segmentos. Existindo uma pauta que se 

faça necessário reunião extraordinária, realizaremos através de aplicativos 

gratuito de videoconferência ou caso de extrema necessidade haverá reunião 

presencial obedecendo as normas de distanciamento e de higienização do 

ambiente, bem como medidas de proteção individual. 
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CONSELHO TUTELAR -  O Conselho Tutelar têm a finalidade zelar para 

que as crianças e os adolescentes tenham acesso efetivo aos seus direitos, 

fiscalizando se a família, a comunidade, a sociedade em geral e o Poder Público 

estão assegurando com absoluta prioridade a efetivação dos direitos, cobrando 

de todos esses que cumpram o preconizado no Estatuto da Criança e Adolescente 

e na Constituição Federal. 

Os Conselhos Tutelares realizaram atendimentos e orientações as famílias 

conforme as medidas de distanciamento, utilizando os equipamentos de 

proteção individual: máscaras, álcool em gel e higienização, como forma de 

prevenção ao Coronavirus; 

Campanha ao Combate ao Abuso e a Exploração Sexual no dia 18 de maio,  

ações realizadas através das redes sociais, via WhatsApp, folders entregues em 

pontos estratégicos, nos equipamentos de Proteção Social Básica e em algumas 

Instituições;  

 Atendimentos de ocorrências na sede e visitas quando acionados para 

tratar de assuntos referentes: negligência familiar, abandono, evasão dos 

equipamentos da saúde sem o atendimento prescrito, maus tratos conforme 

atribuições do art. 136, aplicando medidas cabíveis dentro dos arts. 98,101 e 105 

do Estatuto da Criança e Adolescentes; 

Orientação sobre a higienização como: lavar as mãos, uso de álcool gel e 

uso de máscaras. 

 

3.2- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REDE INDIRETADIRETA 

CRAJ – Centro de Referência e Apoio a Juventude de Pirangi – a 

Entidade mantem-se aberta com a profissional de serviços Gerais, A coordenação 

do projeto, - Realizará o planejamento e a execução das ações de acordo com o 

plano de trabalho e do cronograma de desenvolvimento, bem como, avaliação e 

monitoramento do mesmo; organizará os recursos (pagamentos, cotações); 

Prestará contas dos recursos financeiros de origem governamental e própria; 

Participará de reuniões com a rede socioassistencial do município e acolherá a 

demanda apresentada pelos adolescentes e familiares através de serviço on line, 

chamadas de vídeo, wattsapp e contato telefônico.  
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Para retomar o serviço de convivência, a proposta é de que as atividades 

ocorram por meio de redes sociais, sob orientação da rede socioassistencial do 

município, rede de apoio - DRADS e conselhos vigilantes. (Oficinas de Serviço 

de Convivência -  Educadora Social-  realiza oficinas on line onde são enviados 

os materiais aos adolescentes e no horário marcado com a  Educadora são 

executados e despois os adolescentes enviam registros, sejam fotográficos ou 

vídeos;  Grupo com Psicóloga e atendimento da Assistente Social ocorrem on 

line).  

Foi distribuído aos adolescentes e famílias um kit de higiene com álcool 

gel, máscaras, sabonetes. 

 

3.3- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – REDE DIRETA 

 Casa de Acolhimento: atendimento integral à criança e adolescente: 

acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio 

familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em função de 

abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente 

impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja 

viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem, ou na sua 

impossibilidade encaminhamento para família substituta. Não é permitido visita 

na Casa de Acolhimento pelos familiares das crianças/adolescentes, são 

realizadas chamadas de vídeo, foi solicitado sorologias para as 

crianças/adolescentes e vacinação do COVID para os mesmos. As aulas estão 

sendo realizadas on line e/ou a Diretora da Casa de Acolhimento vai até a Escola 

buscar o material para que seja realizado na Instituição as aulas com o apoio da 

Pedagoga. 

- Disponibilização de álcool em gel 70% para uso das funcionárias;  

- Disponibilização de álcool em gel 70% para uso das crianças e adolescentes em 

acolhimento, com a supervisão das Cuidadoras; 

- Compra de insumos para prevenção e manejo, como: máscaras, luvas 

descartáveis, toucas, álcool em gel, produtos de limpeza; 

- Compra de EPI para toda as funcionárias , como máscaras, luvas, toucas;  
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-  Compra e recebimento de doação de insumos como álcool em gel 70% para uso 

das funcionárias e crianças e adolescentes em acolhimentos, estes com uso 

supervisionado pelas cuidadoras. 

 

3.4- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – REDE INDIRETA 

APAE: A preponderância da APAE Pirangi é na Assistência Social, segundo 

Resolução nº109 prestando Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas Famílias, além de realizar ações em atendimento 

especializado pela Equipe Multidisciplinar. 

 

A PORTARIA 54/2020 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA reafirma a 
necessidade de assegurar a oferta de serviços e atividades essenciais da 
assistência social e o atendimento da população em estado de vulnerabilidade.  
 

 
A PORTARIA 337 DE 24/03/2020 Art. 3º Sem prejuízo do disposto nesta Portaria, 
os órgãos gestores da política de assistência social dos estados, municípios e 
Distrito Federal adotarão 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: 
 
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; 
 
A equipe multidisciplinar da APAE está usando todos os equipamentos de EPI 
(Equipamentos de Proteção Individual) como mascaras, luvas, avental, uso de 
álcool em gel e higienização diária do espaço físico. A obrigatoriedade do uso de 
máscara é também para os usuários e seu responsável. A APAE confeccionou 
mascaras para todos os usuários e seus funcionários. 

 
 
Recanto Santa Rita de Cássia: A Entidade promove atendimento integral ao 

Idoso residente, garantindo alimentação adequada, acompanhamento e 

tratamento médico, atividades de terapia ocupacional e integração entre idoso 

institucionalizado e comunidade geral, valorizando o Idoso enquanto pessoa 
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socialmente útil, garantindo condição de vida adequada, e proporcionando que 

sua permanência na entidade seja extensão de sua família; contudo neste 

momento de Pandemia as visitas de familiares e comunidade em geral está 

proibida. A Entidade realiza chamada de vídeo entre o interno e sua família, são 

realizadas atividades lúdicas com os internos que possuem condições de realizar 

como pintura de desenhos, jogos de mesa, etc; todos os internos bem como todos 

os funcionários são vacinados. Quando houver a necessidade de institucionalizar 

um Idoso este fica em um quarto de isolamento por 15 dias, onde este não 

mantém contato com os demais internos. Todos os funcionários desta Instituição 

fazem uso de EPIs, como máscara, jalecos, luvas, álcool gel e gorros 

disponibilizados pela Entidade, e também é realizado aos internos assepsia como 

uso de álcool gel, roupas de cama e banho lavadas diariamente, e higienização e 

assepsia no espaço de uso comum dos internos como refeitório e área de lazer. 

 

Programa Bolsa Família:  Recomenda-se que a gestão municipal faça uso das 

informações gerenciais disponibilizadas no SICON e no SIGPBF, para identificar, 

os principais territórios onde é preciso pensar estratégias de atendimento, 

mantendo-se a segurança dos trabalhadores e das famílias beneficiárias. E 

respeitando a decisão de cada ente no enfrentamento da situação de calamidade 

pública. Destacamos que não haverá convocações de quaisquer processos da 

gestão de benefícios.  

Para o Auxílio Emergencial, a Portaria suspende temporariamente efeitos 

de alterações cadastrais que possam gerar redução ou interrupção do benefício e 

evita que pessoas se desloquem para os centros de atendimento.  

Com a intenção de evitar aglomerações nos centros de atendimento do 

Bolsa Família e do Cadastro Único, o Governo Federal publicou, em 18 de maio, 

a Portaria nº 387. O texto suspende, entre 11 de maio e o fim do período de 

pagamento do Auxílio Emergencial, as ações de administração de benefícios do 

programa pelos municípios. Além disso, a portaria suspende, temporariamente, 

os efeitos de alterações cadastrais de qualquer natureza para as famílias 

beneficiárias, inclusive aquelas que poderiam gerar uma redução no valor ou 

interrupção do repasse, como mudança de renda, composição familiar ou 

endereço.  
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Com a medida, os beneficiários do PBF não precisam procurar os postos 

de cadastramento para resolver quaisquer questões que envolvam bloqueio de 

benefícios pois não haverá reflexo das atualizações cadastrais para a concessão 

do benefício. A intenção é garantir que todos os atendidos pelo Bolsa Família que 

se enquadram nos critérios da lei tenham acesso garantido ao Auxílio 

Emergencial.  

Assim, quaisquer alterações cadastrais de beneficiários do PBF não 

gerarão efeitos no âmbito do programa, especialmente aquelas que poderiam 

impactar no 37 recálculo do benefício (alteração de renda, composição familiar, 

mudança de endereço), e diminuir o valor dos benefícios das famílias. 

Lembramos que, desde março, já estavam suspensas as ações que poderiam 

interromper o pagamento do Bolsa Família (não cumprimento de 

condicionalidades de saúde e educação, desatualização cadastral, entre outros). 

 Essa medida foi adotada para minimizar a necessidade da movimentação 

de beneficiários do Programa bem como a mobilização dos trabalhadores da 

assistência social para atendimento a este público. No âmbito legal, a Portaria nº 

387 altera a Portaria nº 335, de 20 de março de 2020 e complementa a Lei nº 13.982, 

de 02 de abril de 2020, que foram publicadas para colaborar no combate aos 

impactos negativos em decorrência da Emergência em Saúde Pública e 

estabelecer medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o 

período de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). Importante destacar que, 

as atualizações do Cadastro Único seguem em curso para outros programas 

sociais que também atendam estas famílias.  

Contudo, este atendimento permanece  presencial e ininterrupto. 

 

 

4 - Diagnóstico de demanda e cobertura  

Segue abaixo o gráfico de visão geral de casos do novo Coronavírus, aludindo à 

DRADS- Barretos, tendo como fonte o Sistema Integrado de Monitoramento 

(SIMI) e a própria Secretaria Estadual de Saúde. 
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 Gráfico 1: Evolução do número de casos da doença causados pelo Coronavírus 

na Referência DRADS BARRETOS e a situação dessas variáveis na região em que 

se encontra 

 

Gráfico 2: Análise das variáveis de casos analisadas através do gênero e da faixa 

etária das pessoas afetadas. 
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Gráfico 3: Média móvel dos últimos 7 dias*, no município ou na região, e a 

comparação desta média atual com a de 14 dias atrás, mostrando a tendência de 

evolução da doença no território. 

 

Tabela 1: Dados do município, com população total número de casos, número de 

óbitos, taxa de letalidade e porcentagem da população afetada. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este Plano de Contingência da Diretoria Municipal de Assistência Social 

de Pirangi deverá ser utilizado como documento norteador para que os diversos 

equipamentos venham garantir os direitos dos usuários sem que haja risco de 

biossegurança para todos os envolvidos neste processo.  

Para o Art.2º da Portaria Nº 337, de 24 de março de 2020, a oferta dos 

serviços, programas e benefícios socioassistenciais no âmbito do estados, 

municípios e Distrito Federal deverá ser garantida àqueles que necessitarem, 

observando as medidas e condições que garantam a segurança e saúde dos 

usuários e profissionais do SUAS.  

Reforçando que a saúde dos usuários, trabalhadores e gestores devem ser 

prioridade neste momento de pandemia de forma que esta política pública possa 

ter seus recursos humanos preservados de sequelas de saúde oriundas do 

processo de trabalho. É fundamental destacar a importância da política pública 

de Assistência Social e o uso dos recursos estaduais e federais transferidos aos 

fundos municipais, para mitigar os efeitos do isolamento e distanciamento social, 

que traz fatores de riscos, sendo necessário o enfrentamento e superação das 

vulnerabilidades e riscos sociais e pessoais decorrentes da pandemia do novo 

coronavírus que impliquem em desassistência (artigo 4º da Portaria Nº 337, de 24 

de março de 2020, do Ministério da Cidadania). 

 Conforme Maria Lúcia W. Vianna (2001, p. 173), “A seguridade social 

implica uma visão sistêmica da política social e com este sentido foi inscrita na 

Constituição Brasileira de 1988.” 

Isto significa dizer: Que a sociedade se solidariza com o indivíduo quando 

o mercado o coloca em dificuldades. Ou seja, significa que o risco a que qualquer 

um, em princípio, está sujeito – de não conseguir prover seu próprio sustento e 

cair na miséria -, deixa de ser problema meramente individual e passa a constituir 

uma responsabilidade social, pública. 

 Em síntese: para que a gestão da proteção social em geral, e a proteção 

social não contributiva em particular, possa efetivar-se para concretizar direitos 

é indispensável, em primeiro lugar que preserve o seu caráter de direito universal 
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e, em segundo lugar, seja capaz de contemplar as demandas específicas, os 

recursos e as potencialidades latentes dos indivíduos, dos grupos, dos territórios 

e das regiões.  

É necessário adotar o princípio da equidade como parâmetro para 

assegurar a justiça, reconhecendo as diferenças e as particularidades. Conforme 

disposto na NOB-SUAS (2012), a equidade consiste no “respeito às diversidades 

regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles 

que estiverem em situação” de desproteção pessoal e social. Na direção que está 

inscrita na NOB-SUAS a equidade é fundamental para o aprimoramento do 

acesso universal aos direitos protetivos, jamais para negá-los.  

Este Plano de Enfrentamento deverá ser apresentado ao Conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS) para apreciação. 

Pirangi/SP., 25 de maio de 2.021. 

 

 

Eliane Cristina de Arruda Campos Cadamuro 
Diretora de Assistência Social 


