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DECRETO Nº 2.071, DE 13 DE ABRIL DE 2020. 

 

 

CRIA PLANO EMERGENCIAL DE ARTICULAÇÃO DOS ATORES DA SOCIEDADE 

CIVIL E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DO MUNICÍPIO DE ALUMINIO, E 

CONSTITUI COMITÊ DE ENFRENTAMENTO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS, 

ATRAVES DE AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DIANTE DA PANDEMIA DO 

CORONAVÍRUS COVID-19 

 

 

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que Ihe são 

conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alumínio, 

 

 

Considerando o Decreto nº 2062, de 21 de março de 2020 que declara estado de calamidade pública no 

município de Alumínio para enfrentamento a pandemia do coronavírus.  

 

Considerando a necessidade de intervenções imediatas e resolutivas no sentido de enfatizar a proteção 

à vida e saúde dos indivíduos em situação de vulnerabilidade econômica.  

 

Considerando a necessidade de unir forças para atendimento do contingente total de fragilizados pela 

instabilidade quanto à alimentação de suas famílias.  

 

Considerando que a Política Pública de Assistência Social tem compromisso com os segmentos mais 

vulneráveis da população,  

   

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica criado o Plano Emergencial de Articulação dos atores da sociedade civil e serviços 

socioassistencias do município de Aluminio para enfrentamento das vulnerabilidades sociais através 

de ações de Segurança Alimentar diante da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), onde se prevê a 

criação do Comitê Municipal de Enfrentamento das Vulnerabilidades Sociais. 

 

Art. 2º Fica constituído o comitê Municipal de Enfrentamento das Vulnerabilidades Sociais, formado 

por atores da sociedade civil e serviços socioassistenciais, para auxiliar na identificação e atendimento 

das famílias em situação de insegurança alimentar em decorrência da pandemia do coronavírus, 

conforme abaixo indicado; 

 

I- Representantes do Governo Municipal 

 

Liliane Conceição de Almeida - Departamento Municipal de Desenvolvimento Social 

Kátia Rosemeire Correia de Moura Vicente - Departamento Municipal de Educação 

Daniele de Fátima Bertolai Ruivo - Fundo Social de Solidariedade de Alumínio 

 

 

 

mailto:prefeitura@aluminio.sp.gov.br


 
 

Prefeitura Municipal de Alumínio 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100-  Vila Santa Luzia 

CEP 18125-000 Fone (011) 4715-5500  e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br 

 

 

II- Representantes das Organizações da Sociedade Civil e Entidades Filantrópicas 

 

Ana Paula de Arruda Ávila - Associação Nossa Sra. Rainha da Paz - Casa Jesus Amor de Alumínio 

Maria Marta Martins Ferreira - Associação de Apoio a Criança e o Adolescente de Alumínio 

Stephanie Geane de Araújo da Rocha - Associação de Assistência e Amparo ao Menor - Ação Amor 

Miguel Antônio dos Santos - Programa Jovens Transformando a Sociedade 

Ana Carolina Leão Silva - Associação das Famílias das Crianças Excepcionais de Alumínio  

Yolanda Aparecida Souza Santos - Sociedade São Vicente de Paula (Vicentinos)  

Maria da Cruz Gomes da Costa - Pastoral da Saúde da Paróquia São Francisco de Paula 

 

III- Representantes dos Conselhos Municipais 

 

Ana Sílvia Pereira de Miranda– Conselho Municipal de Assistência Social 

Bruno de Arruda Cunha – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

IV- Representantes do Comércio  

Paulo Francisco Taraborelli- Rede Bom Lugar- Supermercado Taraborelli 

 

Parágrafo único: Serão permitidas as participações dos diversos segmentos, tais quais: Organizações 

Não Governamentais, Entidades Filantrópicas, Fundo Social de Solidariedade, Poder Público, 

Empresas e Sociedade Civil.  Os interessados poderão manifestar interesse de adesão a qualquer 

tempo. 

 

Art. 3º - Compete aos representantes do Comitê: 

 

a) Departamento Municipal de Desenvolvimento Social atuará nas diligências e linha de 

frente, a fim de articular as concessões como um todo, prestando contas à sociedade quando as 

doações recebidas e o número de famílias atendidas.  Os profissionais da equipe farão atendimento e 

gerenciamento das ações e concessões das cestas básicas e outros cuja demanda chegou ao CRAS, 

pontuando as famílias que efetivamente são identificadas como vulneráveis para receberem o subsídio 

de gêneros alimentícios, uma vez que detêm e são capacitadas para diagnosticarem os índices de 

vulnerabilidade do município através da consulta ao Cadastro Único.  

 

b) Departamento Municipal de Educação através do setor de Alimentação Escolar fornecerá 

alimentos para atender aos alunos da rede municipal que se encontram em condições de 

vulnerabilidade social. 

 

c) Fundo Social de Solidariedade dará suporte na busca de recursos para concessões de 

auxílios diversos. 

 

d) Empresas, entidades e Organizações não governamentais: poderão contribuir na 

identificação das famílias vulneráveis, bem como proceder à doação/arrecadação de alimentos e da 

predisposição em organizar o montante de alimentos arrecadados juntamente com as demais equipes. 

 

e) Representante dos Conselhos Municipais de Assistência Social e dos Direitos da Criança e 

do Adolescentes atuará no acompanhamento das ações, cumprindo a função de controle social. 
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Art. 4º Integra o presente Decreto o Plano Municipal de Enfrentamento das Vulnerabilidades 

Sociais através de ações de Segurança Alimentar diante da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), 

como parte indissociável. 

 

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, aos 13 de abril de 2020. 

 

 

ANTONIO PIASSENTINI 

Prefeito Municipal 

 

 

LILIANE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA  

Diretora do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social 

 

Registrado e Publicado na Prefeitura em 13/04/2020 

 

 

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS 

Diretora de Divisão de Serviços Administrativos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO/SP 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE ENFRENTAMENTO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS ATRAVES DE 

AÇOES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DIANTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

COVID-19- MUNICIPIO DE ALUMINIO/SP COM CRIAÇÃO DE COMITÊ MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL/2020 
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PLANO DE ARTICULAÇÃO EMERGENCIAL DOS ATORES DA SOCIEDADE CIVIL E 

SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DO MUNICÍPIO DE ALUMINIO, COM FORMAÇÃO 

DE COMITÊ DE ENFRENTAMENTO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS, ATRAVES DE 

AÇOES DE SEGURANÇA ALIMENTAR DIANTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

COVID-19 

 

A Prefeitura Municipal de Alumínio, no âmbito das políticas públicas sociais, vem à público 

através do Departamento de Desenvolvimento Social e Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS, relatar sobre os trabalhos correlatos ao planejamento e articulação  da concessão de alimentos 

à população mais vulnerável do município.  

 Além das medidas de prevenção da disseminação da doença, pontuadas pelo Ministério da 

Saúde, OMS (Organização Mundial de Saúde) e Secretarias Estaduais e Municipais, há que se dar 

ênfase à articulação e intervenção imediatas no enfretamento das mazelas ocasionadas pela mudança 

de hábito da população, como o “não sair de casa”, bem como o desemprego e a precarização já em 

outrora instalados; a consequência mais proeminente além do caos estabelecido seria à insegurança 

alimentar. 

 Corroboramos enquanto Política de Assistência Social de direitos, para que essa ênfase 

anteriormente citada seja fator preponderante para o município proceder quanto à tomada de 

providências frente à pandemia do Coronavírus. O panorama atual dos assistidos pelo CRAS e outros 

equipamentos de direitos na cidade é preocupante, haja vista que partem de seus integrantes, incluindo 

as crianças, as gestantes, os idosos e as pessoas com deficiência, se encontram ainda mais vulneráveis 

com relação à segurança alimentar propriamente dita.  

Entendemos que nós enquanto Poder Público, diante de todas essas adversidades oriundas da 

pandemia, temos um compromisso ético-político de estar como linha de frente ao enfrentamento 

destas dificuldades. Desse modo, compreendemos que sozinhos também nossas ações acabam por não 

atingir o contingente total de fragilizados pela instabilidade quanto à alimentação de suas famílias. 

Consequentemente há o entendimento de que podemos unir forças para tal enfrentamento no sentido 

de abranger um maior número de assistidos e perdurar nossas ações durante o período em que existam 

as necessidades de Assistência direta para com os mesmos durante os tempos da crise em tela. 

 É preciso, urgentemente, construir propostas de atendimento, prevenção e cuidado junto às 

populações mais vulneráveis; assim ocorre a necessidade primária de se articular os trabalhos e 

atendimentos em rede. Precisamos de intervenções imediatas e resolutividade no sentido de enfatizar a 

proteção à vida e saúde dos indivíduos, reforçando a característica multidisciplinar e o trabalho 

extensivo e em rede, com os diversos setores do município, principalmente Saúde, Educação e 

Assistência Social. 

 Os munícipes que vivenciam situações de vulnerabilidade econômica precisam de decisões 

que garantam seus direitos e que fortaleçam a seguridade social. Trata-se de uma ação conjunta entre 

os diversos setores tanto públicos quanto privados a fim de se atenuar as agruras que permeiam todo 

este contexto como a fragilização da Segurança Alimentar principalmente.  

É tempo de se reafirmar às implicações ético-políticas da política de Assistência Social e seu 

compromisso com os segmentos mais vulneráveis da população, o que frisa ainda mais sua 

importância e relevância na conjuntura da pandemia. 

 Partindo dessas reflexões que o Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, por 

meio do CRAS do município de Alumínio adotaram medidas de intervenção imediatas, buscando 

implacavelmente identificar em tempo recorde as famílias que sofrem pela ausência de alimentação 

em seus domicílios e desse modo, proceder quanto à distribuição de alimentos às famílias fragilizadas 

identificadas pela instabilidade de caráter alimentar.  
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Para isso contamos com o apoio do Departamento Municipal de Educação, através das escolas 

que repassaram e levaram ao nosso conhecimento as famílias as quais identificam sofrer instabilidade 

de ordem econômica.  

Contaremos ainda, com as próprias entidades filantrópicas e organizações não 

governamentais, bem como o Fundo Social de Solidariedade, que também poderão contribuir com 

essas ações de diagnóstico bem como atuação do Conselho Tutelar, e da equipe do Programa Bolsa 

Família e Cadastro Único que estão atuando inexoravelmente neste levantamento. 

Nesse sentido, os atendimentos para a concessão de benefícios Eventuais - Cestas Básicas 

serão imediatos seguindo critérios sem, contudo estigmatizar as famílias que serão subsidiadas pelo 

beneficio.  

Dispusemo-nos a organizar um Comitê de Ações Ordenadas e Conjuntas a fim de instaurar 

uma linha de frente de auxilio mútuo na provisão e arrecadação de alimentos com recursos advindos 

da Gestão pública municipal, doações oriundas da Sociedade Civil, organizações diversas e iniciativa 

privada.  

Congregaremos esforços para conter ou mesmo atenuar os agravantes decorrentes dessa crise. 

O Comitê atuará em prol do atendimento especifico de Segurança Alimentar com a premissa do 

fornecimento de cestas básicas, kit de alimentos ou vale alimentação às famílias que vivenciam 

adversidades ainda mais acentuadas com a crise, priorizando aquelas que possuem idosos, gestantes, 

crianças e pessoas com deficiência. 

 O Departamento de Desenvolvimento Social e o CRAS vêm através deste documento, além de 

fomentar a importância dos trabalhos entre os diversos setores e segmentos, convidar as entidades já 

inscritas nos Conselhos de Direitos ou não, a se mobilizarem e aderirem às propostas de atuação 

extensiva e contínua (enquanto perdurarem os agravos da pandemia) no subsídio e concessão de 

alimentos às famílias vulneráveis do município. 

 Quanto à organização do Comitê de Enfrentamento às Vulnerabilidades Sociais procederemos 

aos trabalhos e articulações. Solicitamos nesse ínterim, respaldo de outros setores a fim de efetivar 

nossas ações de interesse mútuo: procuraremos manter um fluxo ordenado de ações e intervenções. 

Inicialmente serão distribuídas as listas das famílias assistidas a todos os atores envolvidos a fim 

de sincronizar os procedimentos de concessão. É válido demarcar que a Assistência Social e seus 

representantes de atuação primam pela defesa intransigente dos direitos sociais e essa é urgente e 

imperiosa.  

É um compromisso ético a atuação em contexto de calamidades públicas, e por se tratar de um 

cenário inédito no país, faz-se necessária uma reflexão coletiva e o compartilhamento de saberes para 

potencializar a natureza das ações. 

 

• Quanto à organização da Comissão de enfrentamento; 

 

Seja qual for o setor atuante nesse propósito (Poder Público, Entidades ou Organizações não 

governamentais, Fundo Social de Solidariedade, Empresa e Sociedade Civil), é preciso que haja a 

compreensão dos fluxos de atendimento e atuação na concessão dos alimentos às famílias assistidas, 

bem como a origem da arrecadação, a periodicidade do fornecimento, o sincronismo ao lidar com as 

listas dos assistidos e o comprometimento com as ações.   

Ressaltamos que o ingresso à comissão é algo voluntário, sem nuances de favorecimento 

político ou primazia de delegações. 

 O poder público, por meio da equipe do Departamento de Desenvolvimento Social, 

centralizou as ações no CRAS, onde é realizado o levantamento das famílias como já fora citado 

anteriormente, efetuado de forma ordenada pela equipe.  
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Considerando que o município, tem 1.034 famílias cadastradas no Cadastro Único e dessas 

725 tem renda percapta inferior a R$ 178,00, acreditamos que o número de famílias a serem 

subsidiadas com a concessão de alimentos será superior a 500 famílias.  Recomendamos que se estude 

uma proposta de atuação para os próximos dois meses, identificando se haverá a necessidade de 

realizar alguma mudança nas ações a fim de aprimorá-las.  

As instituições públicas ou privadas que se dispuserem a ingressar nessa Comissão deverão 

comunicar o Departamento de Desenvolvimento Social de Alumínio seu intuito do ingresso para assim 

efetivarmos e potencializarmos o teor de nossas ações e intervenções. 

Com relação às coordenadas dos trabalhos realizaremos reuniões breves (já que precisamos 

evitar aglomerações) a fim de organizar a comissão e iniciar a condução da linha de frente, 

distribuindo as cestas de alimentos necessárias a amenizar a instabilidade alimentar das famílias. 

Posteriormente, com reuniões periódicas, avaliaremos o alcance de nossas ações, bem como se os 

propósitos foram atingidos. 

 

• Das partes envolvidas; 

 

 Serão permitidas as participações dos diversos segmentos, tais quais Organizações Não 

Governamentais, Entidades Filantrópicas, Fundo Social de Solidariedade, Poder Público, Empresas e 

Sociedade Civil.  É válido frisar que o ingresso à Comissão caracteriza-se pelo ato voluntário.  

1) O Departamento Municipal de Desenvolvimento Social atuará nas diligências e linha de 

frente, a fim de articular as concessões como um todo, desde a criação do Comitê 

propriamente dito até as ações imediatas em larga escala e alcance, prestando contas à 

sociedade quando as doações recebidas e o número de famílias atendidas.   

2) As equipes técnicas tanto da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial atuarão de 

forma extensiva nos atendimentos e elaboração dos documentos pertinentes. 

3) Os profissionais da equipe do Programa Bolsa Família: pontuarão as famílias que 

efetivamente são identificadas como vulneráveis para receberem o subsídio das cestas 

básicas, uma vez que detêm e são capacitadas para diagnosticarem os índices de 

vulnerabilidade do município através da consulta ao Cadastro Único. 

4) O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): a equipe técnica atuará nas 

diligências e atendimentos e linha de frente, a fim de gerenciar as ações e concessões das 

cestas básicas. 

5) O Departamento Municipal de Educação através do setor de Alimentação Escolar 

fornecerá alimentos para atender aos alunos da rede municipal que se encontram em 

condições de vulnerabilidade social. 

6) O Fundo Social de Solidariedade dará suporte na busca de recursos para concessões de 

auxílios diversos. 

7) As empresas, entidades e Organizações não governamentais: poderão contribuir na 

identificação das famílias vulneráveis, bem como proceder à doação/arrecadação de 

alimentos e da predisposição em organizar o montante de alimentos arrecadados 

juntamente com as demais equipes. 

8) A Sociedade Civil: a contribuição dar-se-á de diversas formas através de doação de 

alimentos e da organização das cestas básicas. 

9) Representantes dos Conselhos Municipais de Assistência Social e dos Direitos da Criança 

e do Adolescentes atuarão no acompanhamento das ações, cumprindo a função de controle 

social. 
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• Quanto à distribuição dos alimentos; 

 

 Ressalta-se que todos os alimentos arrecadados através de ações filantrópicas, bem como os 

alimentos provenientes de cestas básicas “inteiras” já custeadas através de recurso municipal, serão 

organizados a fim de atender os diversos grupos e tipos de famílias, de acordo com a natureza e 

números de membros, bem como as crianças e os idosos.  

A organização dos alimentos doados pela sociedade civil, em formas de cestas básicas, kit de 

alimentos ou vale alimentação dar-se-á de maneira diferenciada; os tamanhos e quantidades de 

mantimentos serão de acordo com as características de cada família assistida. 

 Poderão ser acrescentadas as cestas ou kit de gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal 

e limpeza.  

 Os produtos recebidos por meio de doação na Campanha "Juntos pelo Bem" organizada pelo 

Departamento Municipal de Desenvolvimento Social serão repassados as organizações sociais 

parceiras, integrantes do Comitê para distribuição em forma de kit de alimentos ou cestas básicas.  

  

• Quanto ao sigilo das informações e das concessões das cestas; 

 

 Como já fora citado, as diversas partes integrantes da Comitê terão conhecimento das famílias 

que serão assistidas e das que estão em análise pela equipe do CRAS e/ou pelos parceiros; desse 

modo, indubitavelmente, alguns fatores precisam ser enfatizados: a necessidade primordial do extremo 

sigilo quanto  à identidade das  famílias, a fim de  não expô-las a situações vexatórias e/ou de 

constrangimento.  

Há o dever de alinharmos essa questão a fim de não causar vazamento de informações ou 

mesmo a criação de estigmas para com as famílias assistidas. Os profissionais que estarão envolvidos 

nas ações necessitam ter o conhecimento e o compromisso ético na condução e exercício de suas 

ações. 

 Considerando que o propósito é atingir o maior contingente possível de pessoas em 

vulnerabilidade, estudaremos estratégias para estender a concessão, até a ocasião em que perdurar-se-á 

a pandemia do Coronavírus, estabelecendo a segurança alimentar no município.  

A efetividade das ações irá impulsionar o planejamento, a organização e a administração dos 

benefícios eventuais previstos na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS-1993) em seu artigo Art. 

22: “Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram 

organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de 

nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.”   

 O êxito desta ação só corrobora e salienta a importância do compartilhamento das ações e 

saberes a fim de instaurar um processo de melhoria da qualidade de vida coletiva.  

O que sustenta a política nacional de Assistência Social é a concepção de que se trata de uma 

política de Seguridade Social, ofertada a quem dela necessitar, portanto, inerente ao cidadão e sua 

natureza.  

 

 

 

Nesse momento de pandemia, e diante das circunstâncias vivenciadas pelo atual cenário tais 

quais as mazelas que este provoca, ocorre a necessidade de ações extensivas e conjuntas para abstrair 

efetividade e progresso. Este panorama hoje explicitado, infelizmente é a amplificação de problemas e 

adversidades que já coexistiam antes do advento do Coronavírus.  

 Por fim, reforçamos que o Comitê atuará de forma imparcial e se comprometerá com a 

efetividade de suas ações. Caso as famílias por ventura manifestarem outros tipos de demandas 

mailto:prefeitura@aluminio.sp.gov.br


 
 

Prefeitura Municipal de Alumínio 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100-  Vila Santa Luzia 

CEP 18125-000 Fone (011) 4715-5500  e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br 

 

materiais ou mesmo alguma forma de violação de direitos, que não sejam emergenciais, serão 

orientadas a procurarem os serviços socioassistenciais em um período posterior diante das 

circunstâncias e provocações da pandemia.  

  Após a manifestação formal dos interessados em fazer parte do Comitê, o município publicará 

Decreto de criação com a indicação dos representantes.  

  

Alumínio, 09 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Liliane Conceição de Almeida 

Diretora do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social 
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