
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020050700167

167
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Processo: 01400002126202021
Cidade: Porto Alegre - RS;
Valor Aprovado: R$ 979.809,60
Prazo de Captação: 07/05/2020 à 31/12/2020
Resumo do Projeto: O projeto FESTIVAL POA 2020 - MÚSICA prevê a realização de
diversos espetáculos em quatro diferentes Arenas-Palcos, distribuídas em diversos
pontos da cidade de Porto Alegre, durante quatro dias consecutivos. O projeto tem o
engajamento das principais universidades - PUCRS e Unisinos - e do consagrado
Theatro São Pedro, realizando-se nestes locais e também na periferia, em comunidade
muito representativa do universo popular de Porto Alegre: o Morro da Cruz.

PORTARIA Nº 326, DE 6 DE MAIO DE 2020

O SECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA - SUBSTITUTO, no uso
das atribuições legais, que lhe confere a Portaria nº 541, de 27 de julho de 2016 e o art.
4º da Portaria nº 120, de 30 de março de 2010, resolve:

Art. 1.º - Homologar a prorrogação do prazo de captação de recursos do(s)
projeto(s) cultural(is), relacionado(s) no(s) anexo(s) desta Portaria, para o(s) qual(is) o(s)
proponente(s) fica(m) autorizado(s) a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, na
forma prevista no § 1º do Artigo 18 e no Artigo 26 da Lei n.º 8.313, de 23 de dezembro
de 1991, alterada pela Lei nº 9.874, de 23 de novembro de 1999.

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

ODECIR LUIZ PRATA DA COSTA

ANEXO

ÁREA: 1 ARTES CÊNICAS (Artigo 18 , § 1º )
193610 - Programa Despertar
FUNDACAO VICINTIN
CNPJ/CPF: 21.507.934/0002-75
Cidade: Belo Horizonte - MG;
Prazo de Captação: 01/01/2020 à 31/12/2020
ÁREA: 3 MÚSICA (Artigo 18 , § 1º )
170422 - Bella Musica dos Seculos- Orquestra de Cordas da Ilha
paulo roberto de oliveira matos
CNPJ/CPF: 149.944.701-97
Cidade: Florianópolis - SC;
Prazo de Captação: 01/05/2020 à 31/12/2020
ÁREA: 5 PATRIMÔNIO CULTURAL (Artigo 18 , § 1º )
194133 - VARANDA CULTURAL DE NAZARÉ 10 ANOS
KAIAPO PRODUCOES ARTISTICAS, FONOGRAFICAS E PUBLICIDADE S/S LTDA-ME
CNPJ/CPF: 03.051.383/0001-15
Cidade: São Paulo - SP;
Prazo de Captação: 01/01/2020 à 31/12/2020
ÁREA: 6 HUMANIDADES (Artigo 18 , § 1º )
190055 - Projeto Mamute: I Concurso Literário Municipal de Incentivo a Leitura Nacional e
publicação de obra inédita do gênero fantasia.
THAIS MORGANA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 119.734.956-19
Cidade: Juatuba - MG;
Prazo de Captação: 06/05/2020 à 31/12/2020

SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA Nº 65, DE 6 DE MAIO DE 2020

Aprova orientações e recomendações gerais aos
gestores e trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social dos estados, municípios e Distrito
Federal quanto ao atendimento nos serviços de
acolhimento de pessoas idosas ou com deficiência
no contexto de emergência em saúde pública
decorrente do novo Coronavírus, COVID-19.

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do Ministério da Cidadania,
no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 115, de 20 de março de 2017, do
então Ministério do Desenvolvimento Social, na Portaria nº 337, de 24 de março de
2020, do Ministério da Cidadania, 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 (SUAS), e com fundamento
no Decreto nº 9.674, de 2 de janeiro de 2019, e;

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

Considerando a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua
classificação mundial como pandemia, e as medidas adotadas no âmbito de estados,
municípios e do Distrito Federal para prevenir a disseminação do vírus, reforça-se a
importância de o Estado brasileiro garantir a oferta regular de serviços e programas
socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco social e promover a
integração necessária entre o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema Único de
Saúde;

Considerando a Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); e

Considerando o Ofício nº 121/2020-Pres, da Comissão Externa da Câmara dos
Deputados, referente às Ações Preventivas Coronavírus no Brasil, que encaminhou ao
Ministério da Cidadania o Relatório Técnico que visa subsidiar a Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa Idosa da Câmara Federal no enfrentamento emergencial da pandemia
do COVID-19, com ênfase para as instituições de acolhimento de pessoas idosas,
resolve:

Art. 1º Aprovar a Nota Técnica nº 12/2020, com orientações e recomendações
gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos
estados, municípios e Distrito Federal quanto ao atendimento nos serviços de
acolhimento de pessoas idosas ou com deficiência no contexto de emergência em saúde
pública decorrente do novo Coronavírus, Covid-19, e o questionário para apoiar o
diagnóstico da situação dos serviços de acolhimento para pessoas idosas e com
deficiência frente à Covid-19, respectivamente, na forma dos Anexos I e II.

Parágrafo Único. Nos termos da Portaria/MC nº 337, de 24 de março de 2020,
do Ministério da Cidadania, estados, municípios e Distrito Federal devem compatibilizar a
aplicabilidade destas recomendações conforme as normativas e as condições de saúde
pública local.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIANA DE SOUSA MACHADO NERIS

ANEXO I

NOTA TÉCNICA Nº 12/2020
ASSUNTO: Orientações acerca do acolhimento de pessoas idosas ou com

deficiência no contexto de Emergência em Saúde Pública decorrente do novo Coronavírus
(COVID-19) e recomendações quanto a medidas e procedimentos relacionados.

SUMÁRIO:
1. Introdução
2. Recomendações gerais sobre ações de enfrentamento à COVID-19 para o

Órgão Gestor da Assistência Social

3. Diagnóstico
4. Redução da aglomeração e manejo do fluxo de entrada e saída de

profissionais
5. Casos Suspeitos ou Confirmados de Contaminação
6. Prevenção da transmissibilidade e promoção da qualidade de vida nos

serviços de acolhimento para pessoas idosas ou com deficiência
7. Documentos Relacionados
8. Anexo II: Sugestão de Questionário para apoiar o Diagnóstico
1. INTRODUÇÃO
1.1 Em atenção à Declaração de Emergência em Saúde Pública Internacional

da Organização Mundial de Saúde, de 30 de janeiro de 2020, à situação de Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada pela Portaria nº 188, de 04
de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, e ao reconhecimento da situação de
calamidade pública, pelo Decreto Legislativo nº 6, de 18 de março de 2020, esta Nota
Técnica, da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), da Secretaria Especial de
Desenvolvimento Social, do Ministério da Cidadania (MC), tem como objetivo orientar
gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) quanto ao
atendimento de pessoas idosas ou com deficiência em serviços de acolhimento
institucional.

1.2 Considerando o Decreto acima mencionado, a Portaria MC nº 337, de 24
de março de 2020, a Portaria SNAS/MC nº 54, de 1º de abril de 2020, e a natureza
essencial dos serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas ou com
deficiência, deve-se assegurar a continuidade de sua oferta no contexto da pandemia.
Para tanto, o cenário exige a adoção de medidas, procedimentos e reorganização da
oferta do serviço, a fim de mitigar riscos de transmissibilidade e apoiar o distanciamento
social, primando pela segurança e saúde das pessoas acolhidas e dos profissionais. Estas
providências de caráter emergencial devem alcançar a totalidade dos serviços de
acolhimento institucional para pessoas idosas ou com deficiência em cada localidade,
incluindo os de natureza pública estatal e os prestados pelas Organizações da Sociedade
Civil - OSC, ainda que não recebam recursos públicos.

1.3 Os serviços de acolhimento institucional, que atendem maior quantitativo
de pessoas acolhidas (Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e unidades
de acolhimento para pessoas com deficiência que ainda não tenham sido reordenadas),
são contextos de alto risco de transmissibilidade do Coronavírus (COVID-19).
Considerando que a pessoa idosa ou com deficiência integram o grupo de risco aos
agravamentos da infecção pela COVID-19, a proteção a este público nestes serviços
exigirá medidas céleres e aderentes à realidade local, para respostas mais efetivas à
situação de Emergência em Saúde Pública.

1.4 Para tanto, destaca-se a importância do trabalho colaborativo e sinérgico
entre Sistema Único de Saúde - SUS e SUAS em cada localidade, visando à coordenação
e convergência de esforços. Nessa direção, as ações voltadas à proteção de pessoas
idosas ou com deficiência em serviços de acolhimento institucional devem envolver,
necessariamente, a gestão da Assistência Social e da Saúde e os dirigentes de unidades
de acolhimento. As definições em cada localidade devem considerar o curso da
pandemia, as legislações relacionadas ao tema em cada esfera e as recomendações do
Ministério da Cidadania, do Ministério da Saúde, da ANVISA e das autoridades sanitárias
locais, primando pela mitigação de riscos de transmissibilidade, apoio ao distanciamento
social e cuidado em casos de suspeita ou confirmação de contaminação.

1.5 Frente ao exposto, as orientações e recomendações apontadas nesta Nota
Técnica abordam as especificidades dos serviços de acolhimento institucional para
pessoas idosas ou com deficiência e complementam outros documentos do Ministério da
Cidadania, já divulgados anteriormente:

a) Portaria MC nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe acerca de
medidas para o enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da COV I D - 1 9 ,
no âmbito do SUAS;

b) Portaria nº 54, de 1º de abril de 2020, que reúne recomendações a
gestores e trabalhadores do SUAS visando assegurar a continuidade da oferta de serviços
e atividades essenciais da Assistência Social, garantindo segurança e a saúde de usuários
e profissionais;

c) Nota Pública do Ministério da Cidadania e do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, de 20 de março de 2020, que apresenta "Medidas de
Prevenção ao Coronavírus nas Unidades de Acolhimento Institucional".

1.6 Devem ser de amplo conhecimento da gestão da Assistência Social, da
Saúde, dos dirigentes e trabalhadores de serviços de acolhimento institucional para
pessoas idosas ou com deficiência os documentos relacionados acima e,
adicionalmente:

a) Nota Técnica nº 8/2020, da Secretaria de Atenção Primária, do Ministério
da Saúde - que trata da prevenção e controle de infecções pelo novo Coronavírus a
serem adotadas nas ILPIs;

b) Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 05/2020 - que reúne orientações
para a prevenção e o controle de infecções pelo Coronavírus em ILPI;

c) Protocolo de Manejo Clínico da COVID-19 na APS - Versão 7;
d) Nota Técnica nº 9/2020, da Secretaria de Atenção Primária, do Ministério

da Saúde - que trata da prevenção e controle de infecções pelo novo Coronavírus
(COVID-19) em instituições de longa permanência de idosos (ILPI);

e) Nota Técnica nº 4/2020-SAPS/MS - que esclarece recomendação de
realização de testes rápidos para detecção do novo Coronavírus (SARS-CoV-2) na
população idosa.

1.7 As medidas e procedimentos previstos neste documento, assim como as
sugestões e recomendações, devem ser compatibilizadas localmente e avaliadas quanto à
sua aplicabilidade e benefício às pessoas acolhidas e trabalhadores. O escopo desta Nota
Técnica não impede que a gestão da Assistência Social, de forma articulada com
dirigentes de serviços de acolhimento, pense outros arranjos, sempre considerando a
realidade local, as recomendações sanitárias, os benefícios às pessoas acolhidas e
trabalhadores e o potencial de mitigação dos riscos de transmissibilidade do novo
Coronavírus (COVID-19).

2. RECOMENDAÇÕES GERAIS SOBRE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19
PARA O ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.1 No contexto da atual emergência em saúde pública, o papel do órgão
gestor da Assistência Social na coordenação da rede socioassistencial é elemento central
para a organização e implementação das ações necessárias no âmbito do SUAS para a
proteção da população.

2.2 Nessa direção, a gestão local, de forma coordenada e estratégica, deve
mapear demandas, orientando e prestando o apoio necessário a todas as unidades do
socioassistenciais, incluindo a rede governamental e as organizações da sociedade civil
que prestam serviços socioassistenciais, inclusive aquelas que não recebem recursos
públicos.

2.3 Para tanto, é importante partir de um diagnóstico da rede
socioassistencial do município ou do Distrito Federal que permita identificar as
adequações necessárias e respostas mais efetivas aos desafios apresentados pela situação
de emergência em saúde pública. Nesse sentido, especial atenção deve ser dada aos
serviços de acolhimento, tendo em vista que o atendimento coletivo de várias pessoas
num mesmo local é, em si, um fator de risco. A atenção deve ser redobrada quando se
tratar de unidades de acolhimento para pessoas idosas ou com deficiência, uma vez que
se trata de grupos mais vulneráveis aos efeitos da COVID-19.

2.4 Nesse contexto, os serviços de acolhimento institucional que atendam
grande número de pessoas são locais de alto risco à transmissibilidade da doença e à
vida dos acolhidos. Diante disso, os gestores locais da Assistência Social, em parceria com
os dirigentes das unidades de acolhimento e apoio da rede se Saúde, devem considerar
e implementar, em caráter emergencial, medidas e procedimentos que possam mitigar
estes riscos.

2.5 O planejamento e a implementação de tais medidas e procedimentos
devem ser realizados de forma articulada com a rede de saúde, observar as
recomendações do Ministério da Saúde e das autoridades sanitárias locais, abrangendo
tanto serviços de acolhimento de natureza pública estatal quanto aqueles ofertados por
Organizações da Sociedade Civil, mesmo que não recebam recursos públicos.

2.6 Dentre as atribuições do órgão gestor da Assistência Social nesse período
de pandemia, cabe destacar:
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