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O Plano de Ação é o instrumento eletrônico de planejamento 
utilizado pela Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS para 
ordenar e garantir a validação das informações referentes a 
execução dos serviços socioassistenciais destinados ao atendimento 
de pessoas que necessitem ser alojadas ou remanejadas do seu 
atual local de acolhimento, conforme orientação do Ministério da 
Saúde sobre distanciamento social; ou pessoas que se encontrem 
em situação de rua, desabrigados, desalojados ou em situação de 
imigração.

Deverão preencher o Plano se Ação apenas os 
municípios/estados/DF elegíveis a receber recurso para execução 
das ações socioassistenciais, na forma do Art. 3º da Portaria nº 63 
de 30 de abril de 2020.
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Art. 3º Quanto à adesão ao repasse emergencial de recursos 
federais especificamente para a execução de ações 
socioassistenciais, na forma do art. 5º da Portaria nº 369, de 2020, 
as informações constantes no Termo de Aceite e Compromisso 
passarão a compor Plano de Ação e caberá ao órgão gestor, no prazo 
estabelecido nessa Portaria:

I - preencher o Plano de que trata o caput com o seu planejamento 
e apresentar a aprovação do respectivo conselho de assistência 
social;

II - informar a data da reunião e o número da Resolução do 
respectivo conselho de assistência social.



Plano de Ação – Ações Socioassistenciais da Portaria MC 

369/2020

 Esse Sistema de Plano de Ação destina-se especificamente aos municípios e 

estados que aceitaram recursos federais para executar ações 

socioassistenciais na forma do art. 5º da Portaria nº 369, de 2020.

 O Gestor da Assistência Social deve acessar este sistema utilizando seu nome 

de usuário e senha, a conforme política de senhas dos sistemas da Rede SUAS 

(Apenas o Administrador Titular e o Administrador Adjunto definido no SAA 

poderá acessar o sistema e preencher o plano). 

• Link: https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/plano-acao-covid19/index.php

• Público: Gestores Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal; 

• Acesso: Administrador Titular ou Adjunto do Órgão Gestor definidos no SAA.

https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/plano-acao-covid19/index.php


Tela Inicial

Clique para acessar a 

área de login



Autenticação

Insira aqui o seu 

CPF  e  SENHA



Nessa parte do plano são apresentadas as informações cadastradas no Termo de Aceite e no CadSUAS. 
•Caso a informação do CadSUAS esteja desatualizada elas deveram ser atualizadas primeiramente 
no CadSUSAS; e
•Caso identifique problema na informação do Aceite para Ações Socioassistenciais um e-mail 
deverá ser enviado para suas.covid@cidadania.gov.br

Informações do Aceite 
realizado para Ações 
Socioassistenciais – art. 
5º da Portaria nº 369, de 
2020.

Dados do órgão 
Gestor no CadSUAS
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O Gestor de Assistência Social deverá apresentar o Plano de Ação ao Conselho de Assistência Social, 
para acompanhamento e aprovação por meio de Resolução. Ao preencher o Instrumental do Plano de 
Ação o Gestor deverá informar a data da reunião com o Conselho, o número da Ata e o número da 
Resolução.
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Trechos de normativos 
relacionados ao Plano de 
Ação

Dados de aprovação 
do Conselho de 
Assistência Social



Independente das vagas aceitas no termo de aceite, o município deverá informar aqui todas as vagas que foram 
adaptadas (reorganização das unidades de acolhimento) e todas as vagas que foram implantadas (vagas novas). 
Não informar as vagas que já existiam.
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Preencher com Vagas 
Disponibilizadas (implantadas e 
adaptadas) 
Caso não exista nova vaga para 
aquela modalidade e público 
informar 0 (zero).

As Unidades de 
acolhimento, incluindo as 
que precisaram passar 
por adaptação deverão 
constar no CadSUAS



Nas ações 
socioassistenciais, a 
entrega de alimentos e a 
distribuição de EPI é uma 
provisão complementar 
que deve ser prevista no 
plano de ação do município 
e feita de forma integrada 
com os demais serviços e 
provisões emergenciais.

O recurso poderá ser 
utilizado para o 
cofinanciamento de ações 
em toda a rede 
socioassitencial, e não 
somente para os serviços 
de acolhimento.
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Preencher com os valores 
do cofinanciamentos 
federal utilizados para 
aquisição dos  itens.

Preencher todos os 
campos. Caso não tenha 
valor para algum item 
informar 0 (zero).
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Somatório da

questão 5
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O somatório da questão 5 

mais o somatório da 

questão 6 deverá ser igual

aos Valores Aceitos para 

executar ações 

Socioassistenciais.  

Clique aqui para Gravar o plano de Ação

Somatório de Valores da questão 5

Somatório de Valores da questão 6



Resultado do preenchimento

Após o preenchimento e 
Gravação do Plano de Ação o 
sistema apresenta o Resultado 
do Preenchimento.

(...)

Plano de Ação Concluído



Mais informações, entre em contato com a Central de 

Relacionamento do Ministério da Cidadania

 Telefone 121: Serviço gratuito, atende chamadas de telefones fixos e 

celulares

Horário de atendimento: 07h às 19h de segunda a sexta-feira.

 Chat: Este canal de contato é exclusivo para o atendimento de gestores 

municipais das políticas sociais coordenadas pela Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Social e representantes das entidades de assistência social. 

Acesse aqui nosso chat. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira 

de 08h as 18h.


