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OFÍCIO CIRCULAR DPES/SUASS nº 031/2020 

 

Belo Horizonte, 22 de março de 2020 

 

 

ASSUNTO: Situação de Anormalidade – Situação de Emergência em Saúde Pública 

 

Prezadas/os Dirigentes de Entidades e Organizações de Assistência Social e 

Coordenadores de Unidades e dos Serviços Socioassistenciais, 

 

Considerando o DECRETO Nº 17.297, DE 17 DE MARÇO DE 2020, que declara situação 

anormal, caracterizada como Situação de Emergência em Saúde Pública, no Município de 

Belo Horizonte em razão da necessidade de ações para conter a propagação de infecção 

viral, bem como de preservar a saúde da população contra o Coronavírus – COVID-19; 

 

Considerando o DECRETO Nº 17.298, DE 17 DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no 

âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada 

pelo agente Coronavírus – COVID-19; 

 

Considerando a PORTARIA SMASAC Nº 036, DE 19 DE MARÇO DE 2020, que dispõe 

sobre medidas temporárias para fins de prevenção ao contágio e à propagação do COVID-

19, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Cidadania; 

 

Considerando a ORIENTAÇÃO TÉCNICA DPES/SUASS Nº 003/2020, que dispõe sobre as 

medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 e de organização da escala especial de 

trabalhadores para o Serviço Especializado em Abordagem Social; 

 

Considerando a ORIENTAÇÃO TÉCNICA DPES/SUASS Nº 005/2020, que dispõe sobre as 

medidas de prevenção ao contágio do COVID-19 e de organização do trabalho para as 

Unidades de Acolhimento Institucional que integram o SUAS/BH; 

 

Considerando a RECOMENDAÇÃO Nº 1 DPUG/SGAI DPGU/GTR DPGU; 
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Considerando a RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2020 - MPF/DPU/DPMG /MPT; 

 

Considerando a RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 01/2020 - Promotoria de Justiça de 

Defesa dos Direitos Humanos. 

 

Considerando o DECRETO Nº 10.282, DE 20 DE MARÇO DE 2020, que regulamenta a Lei 

nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e atividades 

essenciais. 

 

Frisa-se, conforme estabelecido na Portaria SMASAC Nº 036, DE 19 DE MARÇO DE 2020, 

os serviços socioassistenciais essenciais e imprescindíveis, previstos nos art. 5º, 6º e 7º, 

com funcionamento especial: 

 

Art. 5º - Consideram-se essenciais, com funcionamento especial indicado em 
orientações próprias, os seguintes serviços de proteção social especial de 
média complexidade: 
I - Serviço Especializado em Abordagem Social, executado pelos Centros de 
Referência Especializados de Assistência Social – CREAS, em consonância 
com a Recomendação nº 1 DPUG/SGAI DPGU/GTR DPGU; 
II - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, executado nos 
Centro de Referência a População em Situação de Rua – Centros POP’s, em 
consonância com a Recomendação nº 1 DPUG/SGAI DPGU/GTR DPGU; 
[...] 
 
Art. 6º - Consideram-se essenciais, sem interrupção de funcionamento, os 
serviços de proteção social especial de alta complexidade, ponderando sua 
oferta de proteção social integral a família e indivíduos: 
 
I - Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: 
a) Abrigo Institucional; 
b) Casa-Lar; 
c) Casa de Passagem; 
d) Residência Inclusiva. 
 
II - Serviço de Acolhimento em República; 
III - Serviços de Acolhimento Familiar; 
IV - Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 
Emergências. 
 
Art. 7º - O Programa Maior Cuidado e o Serviço de Proteção Social Especial 
para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias serão mantidos apenas 
para os casos excepcionais, em que a suspensão do serviço signifique o risco 
de agravamento da condição pessoal do usuário, culminando inclusive na 
inserção em serviço de acolhimento institucional.  
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Este dispositivo, ancorado nas normativas legais da Política Pública de Assistência Social e 

do Sistema Único da Assistência Social, conforme os considerandos inicias, prima-se pelo 

respaldo legal para que as Organizações da Sociedade Civil, parceiras na execução dos 

serviços essenciais e imprescindíveis, possam contratar funcionários para as funções 

inerentes aos serviços socioassistenciais, para substituições daqueles classificados dentro 

do grupo de risco do COVID-19: pessoas idosas, gestantes, diabéticos, hipertensos, com 

insuficiência renal crônica, com doença respiratória crônica, com doença cardiovascular, 

imunodeficientes, além daqueles com indicação médica. 

 

Ainda, insta-nos registrar que os recursos podem ser utilizados na compra de itens de 

prevenção e controle1, tais como termômetros, máscaras, produtos de limpeza para mãos 

(sabão, álcool 70° ou outra solução desinfetante, álcool gel, dentre outros), lenços e toalhas 

de papel, inerentes ao trabalho social nas unidades e serviços socioassistenciais. 

 

As informações e orientações serão permanentemente atualizadas, considerando o 

monitoramento e avaliação das autoridades em saúde pública sobre as medidas de 

prevenção e atenção socioassistencial necessárias. 

 

Permanecemos à disposição para prestar os esclarecimentos e informações necessárias.   

 

Atenciosamente, 

 

Regis Aparecido Andrade Spíndola 

Diretor de Proteção Social Especial 

 

De acordo 

 

José Crus 

Secretário Adjunto/Subsecretário de Assistência Social 

                                                           
1 Nota Técnica Covd-19 nº 008/2020 - CIEVS/GVIGE/DPSV/GEAPS/GEURE/GERRC/GEASF/DIAS/GCINT/DMAC/SMSA/PBH  

 


