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O SUAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID – 19 E A CONTINUIDADE DOS TRABALHO 

DA ASSESSORIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FECAM  

 

Conforme apresentado pela Frente Nacional em Defesa do SUAS (Informe 1, 2020), a 

pandemia do COVID-19 nos desafia como sociedade e 

como trabalhadores(as) do SUAS a mantermos os 

compromissos com os direitos sociais, notadamente com 

o direito à vida e na defesa da forte presença do Estado, 

demarcada no provimento de proteção social, no combate 

e não na reprodução de desigualdades sociais. Esse 

compromisso impulsiona aos Assessores e Colegiados 

Regionais de Assistência Social, vinculados as 21 

Associações de Municípios, a ofertarem às gestões 

municipais e aos trabalhadores(as) dos serviços 

socioassistenciais e benefícios, orientações e apoio 

técnico,  como forma de contribuir com o planejamento 

municipal para enfrentamento da pandemia, sem 

contudo, descuidarmos das atribuições de proteção próprias do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS, sendo necessário a reorganização dos serviços e a oferta dos 

benefícios neste momento inicial.  

               Conforme destacado no Informe 1, há um primeiro consenso de medida necessária para 

proteção das equipes de referência do SUAS e também dos usuários a serem atendidos que é a 

suspensão de atenções coletivas no SUAS neste momento. Desse modo, os grupos, oficinas, as 

atividades coletivas dos serviços da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial precisam 

ser suspensos, em virtude do impedimento de circulação e de aglomerações. Mas há serviços 

em que a frequência de usuários será intensificada como é o caso daqueles que atendem 

população em situação de rua, como também os serviços de acolhimento institucional, que 

terão seu público com constância de presença na unidade, em decorrência de suspensão de 

aulas. 

                  Vivemos um momento de sofrimento coletivo, isso intensifica também os sentimentos 

de incerteza e insegurança das equipes, criar espaços constantes de escuta e cuidados 

A natureza e característica da 

proteção social no SUAS é a 

sua dimensão relacional, 

logo, esse é o maior desafio 

nesse momento, estabelecer 

relações de proteção e 

acolhimento humanizado 

num momento em que se 

recomenda (e se faz 

necessário) o distanciamento 

social entre as pessoas. 
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coletivos é uma medida essencial. Reuniões virtuais, diálogos entre as equipes que estão em 

diferentes níveis de atenção, cria o vínculo na tarefa comum e esse movimento produz o 

sentimento de pertença e de relevância da ação desenvolvida. É fundamental ainda considerar 

que para além dessas medidas mais gerais, são necessárias medidas de proteção das equipes, 

em conformidade com o grau de exposição ao risco e ainda considerando os grupos sociais 

mais vulneráveis à contaminação. 

Diante, deste contexto, é que enquanto assessoria técnica da FECAM, somos desafiados, 

a efetivarmos nosso trabalho junto aos assessores, colegiados e municípios, para que 

tenhamos a realização do trabalhos do SUAS, com maior qualidade possível, sempre levando 

em conta que a vida das pessoas é prioridade neste momento, e o SUAS enquanto política de 

proteção social, deva estar presente! 

 

AÇÕES PREVISTAS – ABRIL A 31 DE MAIO DE 2020   

 

A FECAM conta com 21 Colegiados Regionais nas 21 Associações de 

Municípios, estamos à disposição, sempre que necessário para 

assessorar os Assessores Diretos e os Colegiados nos temas e 

demandas de seu interesse. Em especial participar das reuniões dos 

Colegiados, quando solicitado: assistenciasocial@fecam.org.br 

 

 

 

 

Em 10 Associações de Municípios não contamos com Assessor 

direto na Associação, nestas regiões, a Assessoria Técnica da 

FECAM está à disposição para atender diretamente os Municípios, 

além dos Colegiados Regionais.  

 

 

 

 

Assessoria aos 
Assessores e  
Colegiados 

Regionais (21) 

 

Assessoria direta 
aos Municípios 

que não possuem 
Assessor na 

Associação e aos 
Colegiados 

Regionais (10) 
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Estaremos produzindo vídeos orientativos de 1 a máximo 3min, 

para orientar gestores, trabalhadores e usuários do SUAS, sobre 

temas e demandas afetas a política de Assistência Social e Direitos 

Humanos. Com o objetivo de esclarecer algumas dúvidas e 

resumir/sintetizar as produções escritas existentes, facilitando a 

compreensão.  

 

 

 

 

Continuidade na participação dos grupos de trabalho:  

1. Conselho Tutelar: coordenado pelo MP  

2. Comitê Estadual do SUAS – COVID – 19: em defesa da Vida!: 

coordenado pela ALESC 

3. Alimentação Escolar Intersetorial: coordenado pela Educação da 

FECAM  

 

 

 

Continuidade da Coordenação dos grupos de trabalho, 

coordenados pela FECAM:  

1. Acolhimento Institucional 

2. Fundo da Infância e Adolescência – FIA 

3. Escuta Especializada 

 

 

 

 

 

 

 

Participação em 
Grupos de 
Trabalho 

 

Coordenação dos 
Grupos de 
Trabalho 

 

Produção de 
Vídeos 

Orientativos 
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Realização de debates sobre temas de importância para o trabalho 

no SUAS, neste período de pandemia, dando o suporte necessário 

para a continuidade com qualidade da oferta dos serviços.  

 

 

 

 

 

 

Manter as reuniões do Colegiado Estadual de Assistência Social 

COAS, a cada 15 dias, e manter o contato e retornos pelo Grupo do 

Whatsapp – COAS FECAM, para temos que devam ser validados 

pelos Colegiados Regionais.  

 

 

 

 

 

Manter a elaboração das Orientações, diante das demandas 

apresentadas pelos Colegiados Regionais ou demandados 

diretamente a FECAM. Quando necessário, passar pela aprovação 

do COAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião do 
Colegiado 

Estadual de 
Assistência 

Social - COAS 

 

 

 

Elaboração de 
Orientações 

Técnicas 

 

 

Educação 
Permanente: 

formação, 
capacitação, 

rodas de 
conversa  
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METODOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES:  

E-mail: assistenciasocial@fecam.org.br 

Telefone e whatsapp: (48) 9 8441-0489 

Vídeo conferência – Sistema Zoom  

Reuniões – vídeo conferência  

 

HORÁRIO DE TRABALHO 

Segundas às Sextas feiras 

8h às 11h30 e das 13h30 às 18h  

 

REFERÊNCIAS PARA AS ORIENTAÇÕES AOS COLEGIADOS E MUNICÍPIOS 

Frente Nacional do Sistema Único de Assistência Social  

Ministério da Cidadania  

Secretaria do Desenvolvimento Social  

Comitê Estadual do SUAS – COVID – 19: em defesa do SUAS! 
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