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DECRETO Nº 0304/2020             CONDE, 18 DE DEZEMBRO DE 2020.  
 

Dispõe sobre a abertura de crédito 

adicional para autorização das 

despesas orçamentárias e dá outras 

providências. 
 

A Prefeita Constitucional do Município de Conde, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em 

conformidade com a Lei Nº 10432019 de 14/01/2020 e demais legislações 

vigentes. 
 

D E C R E T A 

 

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 

1.129.000,00 (um milhão, cento e vinte e nove mil reais). Destinado a 

suplementar as seguintes dotações: 

 

20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

2012 MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0011.2012.3390390000.001 OUTROS SERV.DE 
TERC.PESSOA JURIDICA 

30.000,00 

04.122.0011.2012.3390930000.001 INDENIZACOES E 
RESTITUICOES 

580.000,00 

 Valor Total da Ação (2012) R$ 610.000,00 

 Valor Total do Órgão (20600) R$ 610.000,00 

20700 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 

2925 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA 

04.123.0012.2925.3390470000.001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E 
CONTRIBUTIVAS 

126.000,00 

 Valor Total da Ação (2925) R$ 126.000,00 

 Valor Total do Órgão (20700) R$ 126.000,00 

20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

2019 MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

04.121.0015.2019.3390390000.001 OUTROS SERV.DE 

TERC.PESSOA JURIDICA 
15.000,00 

 Valor Total da Ação (2019) R$ 15.000,00 

 Valor Total do Órgão (20900) R$ 15.000,00 

21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE 

12.361.0025.2029.3190130000.111 OBRIGACOES PATRONAIS 75.000,00 

12.361.0025.2029.3390300000.111MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 

12.361.0025.2029.3390360000.111 OUTROS SERV.DE TERC. 

PESSOA FISICA 

33.000,00 

12.361.0025.2029.3390390000.111 OUTROS SERV.DE TERC. 
PESSOA JURIDICA 

80.000,00 

 Valor Total da Ação (2029) R$ 238.000,00 
 

Valor Total do Órgão ( 21400 ) R$ 238.000,00 

 

21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
2053 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE 
10.301.0034.2053.3390360000.211 OUTROS SERV.DE TERC. PESSOA 
FISICA 

40.000,00 

10.301.0034.2053.3390390000.211 OUTROS SERV.DE TERC. PESSOA 50.000,00 

JURIDICA 

10.301.0034.2053.3390930000.211 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00 

 Valor Total da Ação (2053) R$ 140.000,00 
 

     Valor Total do Órgão ( 21600 ) R$ 140.000,00 
 

Valor Total  R$ 1.129.000,00 
 

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito 

orçamentário no valor de R$ 1.129.000,00 (um milhão, cento e vinte e nove 
mil reais). Discriminado nas seguintes dotações: 
 

21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 
12.361.0027.1008.4490510000.111   OBRAS E INSTALACOES            40.000,00 

Valor Total da Ação (1008) R$ 40.000,00 
 

1104 CONSTRUÇÃO REF E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES 
12.361.0032.1104.3390390000.111 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA 
JURIDICA 

133.000,00 

 Valor Total da Ação (1104) R$ 133.000,00 

2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE 

12.361.0025.2029.4490520000.111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 

71.000,00 

 Valor Total da Ação (2029) R$ 71.000,00 

2032 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 

12.361.0028.2032.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO 136.000,00 

12.361.0028.2032.3390300000.122 MATERIAL DE CONSUMO 195.000,00 

 Valor Total da Ação (2032) R$ 331.000,00 

 Valor Total do Órgão (21400) R$ 575.000,00 

21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
1101 REQUALIFICAÇÃO, CONST, AMP. E REFORMA DE UBS 

10.301.0034.1101.3390390000.211 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA 
JURIDICA 

20.000,00 

 Valor Total da Ação (1101) R$ 20.000,00 

2053 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE 

10.301.0034.2053.3390300000.211 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 

 Valor Total da Ação (2053) R$ 30.000,00 

2059 MANUT DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO-CER 

10.302.0034.2059.3390300000.214 MATERIAL DE CONSUMO 153.000,00 

 Valor Total da Ação (2059) R$ 153.000,00 

2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA 

10.303.0034.2061.3390320000.211 MATERIAL DE DISTRIBUICAO 
GRATUITA 

259.000,00 

 Valor Total da Ação (2061) R$ 259.000,00 

2063 MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

10.305.0034.2063.3190110000.214 VENC.E VANTAGENS FIXAS-
PESSOAL CIVIL 

50.000,00 

 Valor Total da Ação (2063) R$ 50.000,00 

2932 MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD 

10.302.0034.2932.3390300000.214 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 

 Valor Total da Ação (2932) R$ 42.000,00 

 Valor Total do Órgão (21600) R$ 554.000,00 

 

Valor Total  R$ 1.129.000,00 
 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições contrárias. 
 

 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita   

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

GABINETE  DA  PREFEITA 
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DECRETO Nº 0305/2020             CONDE, 18 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

Institui, no âmbito de Município de 

Conde, o “Selo Sanitário Conde contra 

o Coronavírus”. 

 

A Prefeita Municipal de Conde, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela Lei Orgânica do Município; 

 

Considerando as medidas implantadas no território municipal 

para prevenção à COVID-19, disciplinadas nos Decretos Municipais nº 

226/2020, 227/2020, 228/2020, 229/2020, 232/2020, 238/2020, 239/2020, 

243/2020, 245/2020, 247/2020, 249/2020, 250/2020, 253/2020, 256/2020, 

257/2020, 261/2020, 265/2020, 268/2020, 273/2020, 285/2020 e 287/2020. 

 

Considerando o dever de cooperação, transparência e 

publicidade que deve nortear o processo de retomada econômica com 

mitigação do impacto socioeconômico das atividades produtivas e o 

respectivo risco de transmissão do novo Coronavírus; 

 

Considerando a parceria estabelecida por meio da mentoria do 

Programa de apoio à gestão pública – municípios contra o Coronavírus, 

recebida gratuitamente pelo Instituto Votorantim, para auxiliar no 

planejamento de ações administrativas de enfrentamento e combate à 

Covid-19 e aos seus efeitos; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica Instituído o “Selo Sanitário Conde contra o 

Coronavírus”, consistente na certificação de qualidade de estabelecimentos 

comerciais, industriais e prestadores de serviços que indique as práticas 

exitosas no controle da pandemia em relação a seus empregados e ao 

público consumidor. 

§ 1º - O selo de conformidade será concedido aos 

estabelecimentos que o requeiram, conforme formulário constante do 

ANEXO 1 www.encurtador.com.br/frAEX, competindo à Secretaria 

Municipal de Saúde a gestão e execução, delegando as atividades 

operacionais à Vigilância Sanitária.  

§ 2º - A certificação de qualidade será composta por selo, 

certificado, cartazes e doze adesivos, conforme modelos constantes do 

ANEXO 2. 

§ 3º - O selo de conformidade terá validade de 60 dias. 

 

Art. 2º - Para obtenção do “Selo Sanitário Conde Contra o 

Coronavírus” os estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de 

serviços deverão: 

I – Cumprir as normas sanitárias gerais exigidas para obtenção 

do alvará sanitário e segmentadas de saúde; 

II – Cumprir, além das normas elencadas no inciso anterior, as 

medidas de prevenção à COVID-19 específicas para sua atividade 

disciplinadas nos protocolos sanitários anexos aos decretos vigentes e nos 

que vierem a ser publicados, que flexibilizam as atividades econômicas, 

sociais e culturais em função do plano de retomada delas ANEXO 3. 

 

Parágrafo Único. No caso da constatação de que as condições sanitárias 

certificadas pelo selo não continuam a persistir durante a sua validade, o 

selo de conformidade pode ser suspenso. 

 

Art. 3º - Para a utilização adequada do selo de que trata este 

Decreto, o estabelecimento usuário deverá mantê-lo em local visível para 

os seus clientes, os quais poderão comunicar à Vigilância Sanitária 

eventuais descumprimentos às regras de controle epidemiológico. A 

Vigilância Sanitária está localizada na Av. Paulo da Rocha Barreto, nº 79, 

Centro, CEP 58322-000, Conde-PB. Ponto de referência: Próximo da antiga 

sede da Secretaria Municipal de Saúde de Conde-PB, horário de 

funcionamento: de segunda a sexta-feira das 8 às 16 horas. Forma de 

contato por telefone 083986674781 e por e-mail 

vigilanciasanitariaconde@gmail.com. 
 

Parágrafo único – A infração a quaisquer regras gerais, segmentadas ou 

medidas de prevenção específicas acarretará a suspensão do uso do “Selo 

Sanitário Conde Contra o Coronavírus”. 
 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita   
 

 

ANEXOS 
 

ANEXO 1 – Formulário para solicitação do Selo Sanitário 
 

 
 

ANEXO 2 – Formulário para solicitação do Selo Sanitário (parte 2) 

 

 
 

ANEXO 3 – Formulário para solicitação do Selo Sanitário (parte 3) 

http://www.encurtador.com.br/frAEX
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ANEXO 4 – Formulário para solicitação do Selo Sanitário (parte 4) 

 
 

ANEXO 5 – Selo concedido aos estabelecimentos que seguem o 
protocolo de prevenção à covid-19. 

 
Selo com QR-CODE Selo sem QR-CODE 

  
 

 
ANEXO 6 – Certificado Estabelecimento Responsável concedido aos 

estabelecimentos que estão de acordo com os protocolos de prevenção à 
contaminação por covid-19 no município de Conde. 

 

 

ANEXO 7 – Banner a ser fixado nas Academias localizadas no município 
de Conde e que receberam o Certificado Estabelecimento Responsável. 

 
 

ANEXO 8 – Banner a ser fixado nos estabelecimentos comerciais e de 
varejo localizadas no município de Conde e que receberam o Certificado 

Estabelecimento Responsável. 
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ANEXO 9 – Banner a ser fixado em Hotéis e Pousadas localizadas no 
município de Conde e que receberam o Certificado Estabelecimento 

Responsável. 

 
 

ANEXO 10 – Banner a ser fixado nos locais de Celebração e Rituais 
localizados no município de Conde e que receberam o Certificado 

Estabelecimento Responsável. 

 
 

ANEXO 11 – Banner a ser fixado em Bares e Restaurantes localizados no 
município de Conde e que receberam o Certificado Estabelecimento 

Responsável. 

 
 
 
PORTARIA Nº 0274/2020      CONDE – PB, 15 DE DEZEMBRO 2020.  

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da Lei 

Orgânica do Município e considerando o Art. 80, inciso II, da Lei 
Complementar 0003/2018  
 

RESOLVE: 
DESIGNAR os seguintes Guardas Municipais para exercer com 

a Secretaria Municipal do Meio Ambiente a Fiscalização Ambiental, Aplicar 

Advertências, Multas, Apreensões e Demais Funções inerentes ao Fiscal 
Ambiental, em conformidade com o Artigo 468 da Lei Municipal Nº 
1.026/2019: 

- Adriana Flávia Pires de Lacerda Silva-Matrícula nº 0002062;  

- Anthony rodrigues de Oliveira-Matrícula nº 0002076;   

- Carla Isis Vasconcelos de Lira-Matrícula nº 0002059;  

- Daniel Carlos Lins de Castro-Matrícula nº 0002071; 

- Dunlhyan Dagmar de Arruda-Matrícula nº 0002066;  

- Eliane da Silva Andrade-Matrícula nº 0002063;   

- Eugenio César de Oliveira Melo-Matrícula nº 0002070;  

- Felipe Alves dos Santos Camilo-Matrícula nº 0002064;  

- Felipe Augusto da Silva Santos-Matrícula nº 0002065;  

- Gutyerry Mendes de Araújo Luna-Matrícula nº0002075; 

- Jhonatta Kleber da Silva Santos-Matrícula nº 0002077; 

- Josinaldo da Silva Júnior-Matrícula nº 0002072;  

- Lucas Pereira Camelo Londres-Matrícula nº 0002067;   

- Nicollas Maciel da Silva Sousa-Matrícula nº 0002068;  

- Rayanny Kyssy Pereira da Silva-Matrícula nº 0002060;  

- Reginaldo Domingos Souza Andrade-Matrícula nº 0002069; 

- Thales Constâncio Bezerra -Matrícula nº 0002073;  

- Wandressa Sanielle Soares Marques-Matrícula nº 0002058;  

- Yasmin Pereira de Sá -Matrícula nº 0002061.; 

- Ygor Farias Souto-Matrícula nº  0002078. 
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Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita   
 

Publicado no Diário Oficial do Município nº 1.839, em 15 de dezembro de 2020. 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO. 

 

PORTARIA Nº 0281/2020     CONDE – PB 18 DE DEZEMBRO DE 2020. 

    

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da Lei 

Orgânica do Município e com o objetivo de dar cumprimento ao artigo 28 da 

Lei 769/2013. 
 

RESOLVE: 

PROMOVER, o Guarda Municipal SUBINSPETOR URIAS 

LINHARES ALVES – mat.1778 na estrutura organizacional da carreira à 

função de Guarda Municipal 3º INSPETOR. 
 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 
Prefeita   

 
 

 

 

 

 
      
 

  

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATUAÇÃO NA SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DA DOENÇA COVID-19 

 

 ELABORAÇÃO: 

Ana Cândida Aires Ribeiro 

 

COLABORADORAS DA SEAST: 

Synara Maria de Lima 

Patrícia de Fátima Pereira de Souza 

Heloísa Nóbrega Rodrigues 
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1 -  IDENTIFICAÇÃO: 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho 

Secretária: Ana Cândida Aires Ribeiro 

Endereço: Rua Projetada, S/N. Bairro Centro. Conde/PB. CEP: 58322-

000. 

Telefone: (83) 9 94065714 

E-mail:condesetraspb@gmail.com 

 

2 – APRESENTAÇÃO 

 

Reconhecendo a situação de emergência e Calamidade pública 

decorrente da pandemia do COVID-19, a Prefeitura de Conde editou dois 

decretos: o de n.º 0226/2020, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre 

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo covid-

19 e o de n.º 0227/2020, de 17 de março de 2020, que acrescenta e 

regulamenta novas medidas temporárias para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 

covid-19, tendo decretada a situação de emergência. 

Inserido nesta conjuntura, o presente Plano de Contingência da 

Política Municipal de Assistência Social de Conde tem como objetivo 

nortear a atuação da Secretaria de Assistência Social e Trabalho no 

enfrentamento a pandemia de emergência em saúde pública do COVID-19. 

Tal plano foi elaborado pela secretária, assessoria técnica e coordenações 

dos serviços do SUAS, sendo aprovado pelo Conselho Municipal de 

Assistência Social. 

Este Plano de Contingência segue as recomendações e 

orientações normativas elaboradas pelo Governo Federal e estadual, 

cabendo ao Governo Municipal a regulação de sua competência e garantir 

a continuidade na oferta dos serviços, programas e benefícios 

socioassistenciais de forma intersetorializada.  

Destaca-se a Lei Nº 1039/2019 que dispõe sobre o Sistema Único 

da Assistência Social do município de Conde é referência legislativa 

municipal central e norteadora para as demais normativas específicas que 

possam surgir durante o período de pandemia. As medidas e ações 

tomadas pela Assistência Social foram planejadas, inicialmente pela equipe 

técnica da SEAST e dos serviços a ela vinculadas, e posteriormente, 

apreciadas e deliberadas pelo Comitê de Monitoramento do COVID-19 de 

Conde, regulamentada através da Portaria Nº 110/2020, dia 17/03/2020. 

A vigência deste Plano de Contingência compreenderá todo o 

período de emergência e calamidade pública. Durante sua vigência buscar-

se-á a adequação de novas estratégias seguindo as orientações e 

recomendações da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do município de 

Conde. 

A seguir, destaco as principais normativas norteadoras para 

elaboração deste documento: 

- Declaração da Organização Mundial de Saúde – OMS da 

Emergência em Saúde Pública de importância Internacional em decorrência 

da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID 19), em 30 de Janeiro 

de 2020. 

- Portaria Nº 188, de 3 de Fevereiro de 2020 – Ministério da 

Cidadania. 

- Lei Nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020 – Presidência da 

República. 

- Declaração da Organização Mundial de Saúde – OMS, da 

Pandemia pelo novo coronavírus (COVID 19), de 11 de Março de 2020.  

- Portaria Ministério do Desenvolvimento Social - MDS 2.601, de 6 

de novembro de 2018. 

- Portaria Ministério do Desenvolvimento Social - MDS 90, de 3 de 

setembro de 2013. 

- Ministério da Cidadania 330, de 18 de março de 2020 – CadÚnico 

Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

- Medida Provisória 926, de 20 março de 2020. 

- Decreto Legislativo Nº 6, de 20 de Março de 2020 - Senado 

Federal. 

- Portaria Ministério da Cidadania 335, de 20 de março de 2020 – 

CadÚnico Programa Bolsa Família (PBF). 

- Portaria nº 54, de 1º de abril de 2020, da Secretaria Nacional de 

Assistência Social do Ministério da Cidadania, que estabelece 

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; 

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO 
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- 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; 

- Informes 1, 2 e 3 para enfrentamento do COVID-19 elaborados 

pela Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social; 

- Documento SUAS na pandemia: planejamento para assegurar 

proteção elaborado pelas pesquisadoras Abigail Silvestre Torres e Ana 

Lígia Gomes; 

- Decreto Nº 10.282, de 20 de Março de 2020 – Presidência da 

República. 

- Portaria Ministério da Cidadania 337, de 24 de março de 2020 – 

Medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública pela 

Assistência Social. 

- Portaria Conjunta Nº 01, de 2 de Abril de 2020 - Ministério da 

Cidadania. 

- Portaria Nº 58, de 15 de Abril de 2020 - Ministério da Cidadania. 

- Decreto Estadual nº 40.122, 13 de março de 2020, do Governo do 

Estado da Paraíba. 

- Decreto Estadual nº 40.128, 19 de março de 2020, do Governo do 

Estado da Paraíba. 

- Decreto Estadual nº 40.134, 20 de março de 2020, do Governo do 

Estado da Paraíba. 

- Decreto Estadual nº 40.135, 21 de março de 2020, do Governo do 

Estado da Paraíba. 
 

3. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS 

SOCIOASSISTENCIAIS. 
 

  A SEAST conta com 5 equipamentos públicos a ela vinculadas 

que prestam serviços do SUAS à população, de 2ª a 6ª feira, entre 8h e 

16h. Devido a pandemia do COVID, prezando pela segurança dos seus 

trabalhadores e garantindo a continuidade dos serviços municipais do 

SUAS, a SEAST, seguindo a Portaria Nº 337/2020 do Ministério da 

Cidadania, que garante autonomia para que os municípios possam 

readequar o funcionamento dos seus serviços, seguindo as normativas 

próprias e de vigilância sanitária local. 

Destaca-se as medidas possíveis de serem realizadas pelos 

gestores municipais, previstos no art. 3º, da Portaria Nº 337/2020:  

 

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; 

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_

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.  

§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.  

§2º Compreende-se como grupo de risco aqueles definidos pelo 

Ministério da Saúde. 

§3º Quanto à especificação de EPI aos profissionais do SUAS em 

atendimento a pessoas com suspeita de infecção pelo Covid-19, 

recomenda-se constatar a gestão local do Sistema Único de Saúde para a 

definição da melhor proteção aos profissionais do SUAS, que orientará 

conforme recomendação do Ministério da Saúde. 

Dessa forma e obedecendo a organização dos serviços 

estabelecidas pela Lei Nº 1039/2019, o serviços do Sistema Único de 

Assistência Social de Conde/PB, durante o período de pandemia 

decorrente do COVID-19, funcionará da seguinte forma: 

 

 3.1. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: 
 

 -  CRAS Conde e CRAS Gurugi: Seu funcionamento ocorrerá de forma 

presencial e remota, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 14:00 horas, 

com revezamento entre os profissionais que compõe cada equipe de 

unidade. Caso a situação de calamidade pública se agrave, o atendimento 

presencial deverá ser suspenso, cabendo ao serviço oferecer um 

atendimento remoto, através de telefone e via aplicativo de mensagem 

Whatsapp. Os atendimentos presenciais só ocorrerão em situações 

urgentes, após análise da equipe técnica responsável. CRAS CONDE 

– (83) 9 94065718 

 CRAS GURUGI – (83) 9 94065720 
 

- Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: As atividades 

coletivas deverão ser suspensas imediatamente, principalmente, a 

atividade de grupo voltada para os idosos, por estarem incluídas no grupo 

de risco da COVID-19, determinado pelo Ministério de Saúde. O 

acompanhamento familiar as pessoas atendidas pelo referido centro 

deverão seguir de forma remota, na busca de garantir a manutenção de 

vínculo entre o serviço e famílias atendidas. A retomada presencial dos 

grupos de convivência serão realizados de forma gradativa em consonância 

com as determinações de saúde local. 

 Destaque para o “Zumba em Casa” que garantirá ao grupo de 

“mulheres em movimento” a continuidade de suas atividades, por meio de 

uma transmissão via redes sociais da Prefeitura Municipal de Conde.  

CCFV – (83) 9 94065726 
 

3.2. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE: 
 

- CREAS - Seu funcionamento ocorrerá de forma presencial e remota, de 

segunda a sexta-feira, das 8:00 as 14:00 horas, com revezamento entre os 

profissionais que compõe cada equipe de unidade. Caso a situação de 

calamidade pública se agrave, o atendimento presencial deverá ser 

suspenso, cabendo ao serviço oferecer um atendimento remoto, através de 

telefone e via aplicativo de mensagem Whatsapp. Os atendimentos 

presenciais só ocorrerão em situações urgentes, após análise da equipe 

técnica responsável. 
  

- Acompanhamento de Medidas Socioeducativas – Os adolescentes que 

cumprem medidas socioeducativas continuarão sendo acompanhados 

remotamente pelo CREAS, a fim de evitar o rompimento do vínculo 

estabelecido entre os serviço, adolescente e sua família.  

 

- Serviço Especializado em Abordagem Social – A abordagem social às 

pessoas em situação de rua terão continuidade obedecendo os protocolos 

de distanciamento social do Ministério da Saúde. As pessoas em condição 

de acolhimento deverão ser encaminhadas pras seguintes instituições: 

 Fundação Missão Regaste – Mulheres e famílias; 

 Fundação Resgatando Vidas – Homens. 

 Fundação Padre Pio – Crianças e adolescentes. 
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Após o acolhimento, a SEAST firmará um Termo de Colaboração com 

as instituições citadas, a fim de realizar o devido pagamento que será 

custeado com recurso do Fundo Municipal de Assistência Social. 

 CREAS: (83) 9 94065728 
 

3.3. OUTROS SERVIÇOS: 
 

- Atendimento da Secretaria de Assistência Social: O atendimento seguirá 

de 2ª a 6ª feira, entre 8h e 13h, com revezamento entre os funcionários da 

unidade. Será disponibilizado à população atendimento remoto, através de 

contato telefônico e via aplicativo de mensagem Whatsapp. Caso a situação 

de calamidade pública se agrave, o atendimento presencial deverá ser 

suspenso, cabendo a SEAST oferecer um atendimento exclusivamente 

remoto, através de telefone e via aplicativo de mensagem Whatsapp. Os 

atendimentos presenciais só ocorrerão em situações urgentes. 
 

- Sala dos Conselhos: O atendimento presencial será suspenso. Os 

conselhos municipais Assistência Social, dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e da Pessoa Idosa, darão continuidades as suas atividades de 

forma remota, ficando o telefone da SEAST à disposição para articulação e 

encaminhamentos juntos aos conselheiros.  
 

 4. OFERTA DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E PROGRAMAS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RENDA 
 

Em Conde/PB foi promulgada a Lei Nº 933/2017 que regulamenta 

os benefícios eventuais da Política de Assistência Social no município. No 

seu art. 1º, a lei define os benefícios eventuais como “provisões 

suplementares e provisórias que integra organicamente as garantias do 

Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e são prestadas aos cidadãos 

e as famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade 

temporária e de Calamidade pública, na forma prevista na Lei Federal Nº 

8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei Nº 12.435, de 2011”.  

Em relação ao “Auxílio em situações de emergência, desastre e 

calamidade pública”, tal concessão será realizada em meio a uma situação 

de emergência decorrente da pandemia pelo COVID-19, respaldada no art. 

22, da Lei Nº 933/2017: “As situações de emergência, calamidade pública 

e desastre caracterizam-se por eventos anormais, decorrentes de secas, 

baixas ou altas temperaturas (...) epidemia, os quais causem sérios danos 

à comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes, 

e outras situações imprevistas ou decorrentes de caso fortuito”. 

Diante disso, caberá a Secretaria de Assistência Social e 

Trabalho de Conde/PB garantir a continuidade e ampliação dos benefícios 

eventuais previstos em lei e concedidos pelos CRAS Conde e CRAS 

Gurugi. São eles: 
 

4.1. Cestas Básicas: Estima-se que a solicitação por cestas 

básicas junto a SEAST aumente significativamente no período de 

calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 devido a 

determinação de isolamento social por parte das organizações de saúde, o 

que provocará o agravamento da situação de vulnerabilidade social da 

população pobre e extremamente pobre do Conde que ficará 

impossibilitada de trabalhar devido ao fechamento do turismo na cidade, 

principal área geradora de renda no município. Como forma de ampliar o 

número de famílias contempladas por este tipo de auxílio, a SEAST deverá 

fazer aquisição emergencial de cestas básicas para atender as 

necessidades decorrentes da pandemia. 

A concessão das cestas básicas continuará sendo realizada pelas 

equipes técnicas do CRAS Conde e do CRAS Gurugi. Os atendimentos 

serão prioritariamente realizados de forma remota e, para a avaliação 

social, as equipes de referência recorrer-se-ão as informações sociais 

disponibilizadas pelo serviço municipal de cadastro único. 
 

4.2. Kits Enxovais: A SEAST concederá 200 (duzentos) kits 

enxovais, obedecendo ao que está previsto no art. 9º, da Lei Municipal Nº 

933/2017, ao determinar que “o auxílio natalidade na forma de bens de 

consumo consiste no enxoval do recém-nascido, incluindo itens de 

vestuário e utensílios de higiene”. 

A concessão desse benefício eventual obedecerá aos critérios 

preconizados nos arts. 3º, da lei supracitada, respeitando a “renda familiar 

per capita igual ou inferior a meio salário mínimo nacional” (caput) e 

inclusão de cadastro no Cadastro Único e acompanhamento o CRAS (§2º) 

das mulheres beneficiadas. O benefício concedido se dará na forma de bem 

de consumo (art. 4º, II) e “é constituído de prestação temporária de 

assistência social destinada a auxiliar nas despesas decorrentes do 

nascimento de criança em situação de vulnerabilidade social” (art. 6º).  

Reafirma-se que os 200 (duzentos) kits enxovais em questão se 

enquadram em duas das 4 modalidades de benefícios eventuais 

estabelecidas em lei: o Auxílio Natalidade (I) e o Auxílio em situações de 

emergência, desastre e calamidade pública (IV). 

Em se tratando de bebês, o cuidado com a sua higienização deve 

ser redobrada uma vez que estes possuem um frágil sistema imunológico. 

Segundo a Sociedade Brasileira de pediatria1 “as crianças são tão 

propensas a se infectarem quanto os adultos, mas apresentam menos 

sintomas ou risco de desenvolver doença grave. Como a maioria das 

crianças infectadas não apresenta sintomas ou os sintomas são menos 

graves, os testes diagnósticos não são realizados em muitos casos, 

fazendo com que o número real de crianças infectadas seja subestimado”. 

Diante disso, os produtos de higiene para bebês são decisivos na 

prevenção dessa pandemia.  

De acordo com o Cadastro Único de Conde/PB, das 4.942 

famílias que recebem o benefício de transferência de renda do Bolsa 

Família, 270 mulheres recebem um benefício variável complementar em 

decorrência da fase gestacional ou de puerpério que se encontram, sendo 

144 recebem o Benefício Variável da Gestante (BVG) e 126 recebem o 

Benefício Variável Nutriz (BVN). Os BVG e BVN tem como principal objetivo 

aumentar a proteção à mãe e ao bebê durante a gestação, 

complementando a renda familiar, promovendo maior atenção a uma fase 

essencial para o desenvolvimento da criança e o alívio imediato da pobreza.  

As 270 mulheres beneficiadas pelo benefício complementar em 

decorrência da fase gestacional ou de puerpério que se encontram 

aproxima-se com os dados da Secretaria Municipal de Saúde de Conde 

que, hoje, acompanha 256 mulheres gestantes ou em fase de puerpério, 

nas suas 9 Unidades Básicas de Saúde do município. A seleção das 200 

gestantes a serem beneficiadas serão realizadas pelas equipes dos CRAS 

Conde e CRAS Gurugi, obedecendo aos critérios estabelecidos em lei. 
 

4.3. Auxílio Funeral: A concessão do Auxílio Funeral 

permanecerá sendo realizado pelas equipes técnicas do CRAS Conde e do 
CRAS Gurugi. Os atendimentos serão prioritariamente realizados de forma 
remota e, para a avaliação social, as equipes de referência recorrer-se-ão 

as informações sociais disponibilizadas pelo serviços municipais de 
cadastro único e de saúde.  
 

4.4. Colheita Conde: Com o isolamento social decretado, a 

população que vive da agricultura familiar e do comércio informal nas praias 

estão impossibilitados de trabalhar, perdendo renda e intensificando a sua 

situação de vulnerabilidade social. Segundo dados do Cadastro Único, 75% 

dos condenses cadastrados vivem com renda familiar per capita de até R$ 

80,00 por mês, sendo considerada extremamente pobres. Das 7.425 

famílias cadastradas, 4.942 recebem uma média de R$ 207,46 por mês, 

referente ao benefício de transferência de renda do Bolsa Família, ficando 

fora do benefício 2.483 famílias. 

Essa situação de pobreza e extrema pobreza predominante no 

município será intensificada em decorrência da pandemia do COVID-19, 

cujos desdobramentos poderão acarretar no agudizamento da insegurança 

alimentar. Como ação estratégica para o enfrentamento desse 

agravamento social, a Prefeitura de Conde criou o “Programa Colheita 

Conde” que propiciará a distribuição de mais de 2.000 cestas básicas 

contendo alimentos da agricultura familiar local junto as Associações 

Comunitárias. 
 

5. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO: 
 

O serviço de Cadastro Único/Programa Bolsa Família de Conde 

funcionará forma presencial e remota, de segunda a quinta-feira, das 8:00 

as 14:00 horas, com revezamento entre os profissionais que compõe a 

equipe. Caso a situação de calamidade pública se agrave, o atendimento 

presencial deverá ser suspenso, cabendo ao serviço oferecer um 

atendimento remoto, através de telefone e via aplicativo de mensagem 

Whatsapp.  

Em se tratando do Programa Bolsa Família, cabe registrar que o Ministério 

da Cidadania adotou medidas excepcionais no qual destaca-se  a 

suspensão por 120 dias da averiguação cadastral 2020, dos efeitos 

decorrentes do descumprimento de condicionalidades e da ação de não 

localizados na educação, além do adiamento do prazo para cadastramento 

de beneficiários do BPC.  

 

_____________________________ 
1 Fonte: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Covid-19-Pais-DC-Infecto-
DS__Rosely_Alves_Sobral_-convertido.pdf. Acesso em: 26/03/2020. 

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Covid-19-Pais-DC-Infecto-DS__Rosely_Alves_Sobral_-convertido.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Covid-19-Pais-DC-Infecto-DS__Rosely_Alves_Sobral_-convertido.pdf
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CADÙNICO: (83) 9 94065715 

 

6. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA: 
 

As atividades de busca ativa para cadastro no CADÚNICO de 

pessoas com deficiência e idosas beneficiárias do BPC, serão suspensas 

considerando o adiamento por 120 dias do cronograma de bloqueio e 

suspensão do benefício para os beneficiários que não realizaram ainda a 

inscrição no Cadastro Único. Tal medida foi tomada para resguardar as 

pessoas idosas e com deficiência da contaminação pela COVID-19. 

 

7. AUXÍLIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL: 
 

Criado pela Lei 13.983/2020 e regulamentado pelo Decreto 

10.316, o auxílio emergencial consiste em um benefício de transferência de 

renda concedido pelo Governo Federal, destinado aos trabalhadores 

informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos, 

desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no 

período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 

COVID-19. 

A SEAST, por meio do CRAS CONDE e CRAS Gurugi, realizará 

atendimento remoto a população para esclarecer sobre as possíveis 

dúvidas acerca do benefício, disponibilizando um número de telefone 

exclusivo para este tipo de atendimento: (83) 9 94065714. 

 

8. PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 
 

O Programa de Aquisição de Alimentos, seja por meio da CONAB 

ou governo do estado, seguirá o calendário pré estabelecido entre 

ocorrendo distribuição semanal, recebendo os alimentos na 3ª feira e 

distribuindo-os na 4ª feira. As famílias beneficiárias serão as atendidas pelo 

CRAS Conde e CRAS Gurugi e, àquelas referenciadas em articulação com 

as associações comunitárias do município. Cabe registrar que a Central de 

Compra e Distribuição desses alimentos será no Núcleo de Cultura, 

localizado no centro de Conde. 

 

9. ORÇAMENTO E FINANÇAS: 
 

Os recursos extraordinários de enfrentamento ao COVID-19 

serão incluídos no orçamento municipal, tornando-se viável a sua 

execução. Abaixo, quadro indicando os aportes financeiros advindos do: 
 

9.1. Recurso Federal: 

Recurso da Portaria 378/2020: Recurso – Incremento 

Temporário ao Bloco da Proteção Social Especial para 

Ações de Combate ao COVID-19 

R$ 71.400,00 

Recurso da Portaria 378/2020: Recurso – Incremento 

Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para 

Ações de Combate ao COVID-19 
R$ 150.800,00 

Recurso da Portaria 369/2020: Recurso – Ações do 

COVID no SUAS para EPI 
R$ 23.100,00 

Recurso da Portaria 369/2020: Recurso – Ações do 

COVID no SUAS para Acolhimento 
R$ 388.800,00 

 

9.2. Recurso estadual: 

Recurso do Cofinanciamento Estadual 

Recurso – Proteção Social Básica 

Em 2020, o Fundo Municipal de 

Assistência Social de Conde recebeu 

do Fundo Estadual de Assistência 

Social da Paraíba, referente a Proteção 

Social Básica: R$ 22.421,52. 

 

9.3. Lei Complementar Nº 173/2020: 

Recurso da LEI 173/2020 – SUAS R$ 143.202,48 
  

10.  VIGÊNCIA DO PLANO: 

A vigência do presente Plano de Contingências se estende 

enquanto perdurar a situação de emergência e/ou de Calamidade Pública 

decorrente da pandemia do COVID e ao período posterior, isto é, durante 

todo o tempo em que forem necessárias ações que venham a mitigar os 

impactos da crise gerada pela COVID-19. 

Conde/PB, 15 de julho de 2020. 

 

 

ANA CÂNDIDA AIRES RIBEIRO 
Secretária Municipal de Assistência S07ocial e Trabalho 

 
 

 

 

 

 
      

 
 

 

RESOLUÇÃO/CMAS Nº 12, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

Dispõe sobre a Aprovação do 

Demonstrativo Sintético Anual da 

Execução Físico-Financeira – 2019 do 

Município de Conde/PB, e dá outras 

providências. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Conde/PB, no 

uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Municipal nº 1039, de 25 

de novembro de 2019, em Reunião ordinária realizada no dia 18 de 

dezembro de 2020 e registrada em Ata de nº 46. 
 

   RESOLVE: 
 

Art. 1º Dispõe sobre a Aprovação do Demonstrativo Físico 

Financeiro SUAS/WEB, referente ao IGD SUAS e IGD PBF, ano de 2019, 

no município de Conde - Paraíba. 
 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

                                                 

KATTIANNY LOPES DA SILVA 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

  

RESOLUÇÃO/CMAS Nº 13, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

Dispõe sobre a aprovação para 

realização e publicação dos resultados 

do Inquérito Epidemiológico e social do 

Município de Conde/PB, e dá outras 

providências. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Conde/PB, no 

uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Municipal nº 1039, de 25 

de novembro de 2019, em Reunião ordinária realizada no dia 18 de 

dezembro de 2020 e registrada em Ata de nº 46. 
 

   RESOLVE: 
 

Art. 1º Dispõe sobre aprovação para realização e publicação dos 

resultados do Inquérito Epidemiológico e social do Município de Conde/PB, 

realizado no dia 12 de dezembro de 2020, em 25 setores censitários no 

município de Conde/PB. 
 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

                                                 

KATTIANNY LOPES DA SILVA 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

  

RESOLUÇÃO/CMAS Nº 14, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

Dispõe sobre a aprovação do Plano de 

Contigenciamento do SUAS no 

enfrentamento ao COVID-19, do 

Município de Conde/PB, e dá outras 

providências. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Conde/PB, no 

uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Municipal nº 1039, de 25 

de novembro de 2019, em Reunião ordinária realizada no dia 18 de 

dezembro de 2020 e registrada em Ata de nº 46. 
 

   RESOLVE: 
 

Art. 1º - Dispõe sobre aprovação do Plano de Contigenciamento 

do SUAS de enfrentamento ao COVID-19, no município de Conde/PB. 
 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

                                                 

KATTIANNY LOPES DA SILVA 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - CMAS 


