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APRESENTAÇÃO 

 

O Relatório Anual de Gestão é o instrumento destinado à demonstração da execução 

dos serviços socioassistenciais prestados durante o ano de 2018, pela Secretaria de Assistência 

Social e Direitos Humanos (SASDH), órgão gestor da Política de Assistência Social, no 

município de São Pedro da Aldeia-RJ. Este documento contém as informações referente aos 

resultados e aos desafios encontrados na execução das ações e serviços socioassistenciais 

organizados pelos níveis de proteção social básica, especial, pelo controle social, pela 

concessão de benefícios, pela transferência de renda, pela gestão do SUAS e pela vigilância 

socioassistencial, visando dar transparência e publicidade as ações desta secretaria, facilitando 

o acesso à informação. 

A SASDH possui o compromisso de promover o caráter público da seguridade social, 

estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS/1993) e pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004). Seu papel 

central é o atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade, através do Sistema 

Único da Assistência Social (SUAS), como sistema articulador e provedor de ações de proteção 

social básica e especial, tendo o território como espaço de expressão de cidadania e reconquista 

dos direitos sociais. 

O Brasil está envolto em uma crise política e econômica, que não tem se mostrado 

passageira, que tem deixado muitas marcas na Política de Assistência Social no país e que, 

também, tem afetado os municípios diretamente com a irregularidade dos repasses de recursos 

pactuados para este ano. O momento é, sem dúvida, de muitos desafios e também de 

oportunidades para se estabelecer novos marcos regulatórios. Dessa forma, o presente relatório 

demonstra a firme determinação da SASDH em oferecer serviços que, cada vez, melhor 

contribuam na transformação da realidade dos cidadãos, grupos e famílias aldeenses, que se 

encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, fortalecendo o processo de construção 

de uma São Pedro da Aldeia mais justa, fraterna e humana, na luta pela garantia de direitos e 

fortalecimento do SUAS. 

 

 

Ester Marques Chumbinho dos Santos 

Secretária de Assistência Social e Direitos Humano
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I. INTRODUÇÃO 

 

Desde sua implantação, em 2005, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) vem 

aprofundando a cada ano sua institucionalização como instrumento fundamental para o 

enfrentamento da pobreza e da vulnerabilidade social, tornando efetiva a determinação 

constitucional que conceituou as ações de assistência social como bens meritórios, que devem 

ser prestados a quem deles necessitar, independentemente de outra qualquer condição ou 

contribuição prévia. Com o SUAS, a assistência social deixou, efetivamente, de ser 

caracterizada como filantropia e benemerência, para se constituir em uma política pública de 

natureza universal - direito do cidadão e dever do Estado -, tendo como diretrizes a participação 

e o controle social e a descentralização político-administrativa, cabendo ao governo federal a 

coordenação federativa, a regulamentação e o cofinanciamento das ações. Nesse sentido, foi 

necessário um enorme esforço para superar o legado de fragmentação e dispersão que 

caracterizavam as ações e organizações até então existentes. 

O SUAS tem se desenvolvido e se aperfeiçoado com ferramentas que subsidiam o 

processo decisório, fortalecendo, desse modo, as funções de planejamento, monitoramento e 

avaliação.  

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, é o órgão 

gestor da Política Municipal de Assistência Social, desenvolvendo programas, projetos e 

serviços socioassistenciais destinados aos segmentos populacionais destinatários da Assistência 

Social, de acordo com os princípios e diretrizes preconizadas pela Lei Orgânica da Assistência 

Social - LOAS, pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS e a Norma Operacional 

Básica – NOB/SUAS. 

A SASDH tem como  missão "Implementar políticas públicas no âmbito da assistência 

social, visando a garantia de direitos e a promoção do desenvolvimento humano na perspectiva 

da universalização dos direitos e da redução das desigualdades sociais no universo da família e 

da sociedade".Tem atuado na perspectiva da família como centralidade, da manutenção e do 

fortalecimento da rede socioassistencial como uma das prioridades, do empoderamento dos  

usuários e da constante capacitação dos trabalhadores do SUAS.  

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados obtidos pela Gestão 

municipal da Assistência Social, durante o ano de 2018, enfocando os aspectos primordiais para 

que sejam promovidos os meios necessários para o exercício do SUAS. Elaborado pela Gestora 

e sua Equipe Técnica e submetido ao parecer do Conselho Municipal de Assistência Social - 
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CMAS visa tornar transparentes as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social.  O 

Relatório agrega itens pertinentes à implementação das ações e serviços organizados por níveis 

de proteção social básica, especial, controle social, concessão de benefícios, transferência de 

renda, além de informações sobre os equipamentos e a rede socioassistencial.   

Com este instrumento de gestão, pretende-se auxiliar a rede da assistência social na 

articulação e expansão das ações, de forma integradora, mobilizando toda a rede e ampliando 

assim o potencial participativo nas decisões das políticas públicas da assistência social e avaliar 

a estrutura atual juntamente com os resultados efetivamente alcançados, de modo a subsidiar 

os planos para um amanhã mais sólido, pautado em uma nova trajetória com a inserção de 

diferentes desafios e inovações. 
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II. IDENTIFICAÇÃO  

 

 

2.1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 

 

Nome do Prefeito: Cláudio Vasque Chumbinho dos Santos 

Porte do Município: Médio 

Endereço: Rua Marques da Cruz, nº 61, Centro - SPA/RJ. 

CEP: 28.941-110 

Telefone: (22) 2621-1559 

E-mail: ascom@pmspa.rj.gov.br 

Site: http://www.pmspa.rj.gov.br/ 

 

 

2.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 

HUMANOS 

 

Nome do Gestor: Ester Marques Chumbinho dos Santos 

Nível de Gestão: Básica 

Endereço: Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 19, Centro- SPA/RJ. 

CEP: 28.941-110 

Telefone: (22) 2627 4550 

E-mail: sasdhsaopedrodaaldeia@gmail.com 

 

 

2.3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Nome do Gestor: Ester Marques Chumbinho dos Santos 

CNPJ: 04.182.698/0001-64 

Lei de Criação: Lei nº 1049, de 07 de agosto de 1996 

Fontes de Recursos: Municipal, Estadual e Federal 

E-mail: financeirosasdhspa@gmail.com 

 

 

mailto:ascom@pmspa.rj.gov.br
http://www.pmspa.rj.gov.br/
mailto:sasdhsaopedrodaaldeia@gmail.com
mailto:financeirosasdhspa@gmail.com
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III. BREVE APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 

 

 

3.1 DADOS GERAIS 

 

 

A história do município começa no período colonial com a construção da capela de São 

Pedro em 16 de maio de 1617, data que hoje marca a fundação oficial da cidade e que no ano 

de 2018 se comemorou 401 anos de sua existência. Inicialmente localizada na região conhecida 

como Jacuruna, recebeu dos jesuítas o nome de Aldeia de São Pedro do Cabo Frio, posto que 

era uma freguesia ou vila integrada a Cabo Frio, também sob administração da Companhia de 

Jesus. Em 1982, o Município de São Pedro da Aldeia conquista sua emancipação política e 

administrativa, constituído por dois distritos: São Pedro e Iguaba Grande, tendo este último se 

emancipado em 1994. 

São Pedro da Aldeia é destaque por ser a cidade conservadora da história não só do 

município mas de toda a região. Suas principais atrações culturais são: a Casa da Flor, a Igreja 

Matriz e a Estação Ferroviária de São Pedro da Aldeia, todas tombadas pelo Intituto do 

Patrimônio histórico e Artítico Nacional (IPHAN). Também é sede de um museu de grande 

importância como o Museu da Aviação Naval do Brasil, o único do gênero em todo o país, 

localizado na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia.  

Atualmente São Pedro da Aldeia tem como principal atividade econômica o turismo. 

Suas belíssimas praias, centro histórico, áreas de preservação de Mata Atlântica, museu, 

festividades entre outros variados atrativos fazem de São Pedro da Aldeia um dos principais 

destinos turísticos da Região da Costa do Sol. Mas conta também com a pesca artesanal e a 

extração de sal marinho. 

A cidade está situada na Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro que também 

abrange os municípios de Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, 

Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, Saquarema e Silva Jardim. Possui 

aproximadamente 358, 66 km² de extensão territorial, compõe-se de 52 bairros e está localizada 

a 135 km de distância da Capital. O acesso à Região dos Lagos, principalmente à cidade de São 

Pedro da Aldeia, é realizado utilizando-se as rodovias BR 101, RJ 124 e RJ 106 ou RJ 140. 
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Figura 01- Mapa do Território de São Pedro da Aldeia 

 

 

3.2 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

No último Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a população aldeense em 2010 era de 87.875 habitantes, com densidade 

demográfica de 264,05 hab/km2. Sendo considerada a 316° cidade mais populosa do país, a 30° 

do estado do Rio de Janeiro e a 4° na mesoregião da Baixada Litorânea. Em 2018, de acordo 

com estimativa do IBGE, a população é de 102.846 pessoas. O Índice de Desenvolvimento 

Humano do Município (IDHM) é de 0,712, abaixo do IDH estadual, que é de 0,761 e ocupa a 

quarta posição no ranking nacional, que é 0,727. 

  

 

  

 

Figura 02- Informações Demográficas/Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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A população de São Pedro da Aldeia é predominantemente urbana, representando 93% 

dos habitantes, o que equivale a 95.646 pessoas, conforme ilustrado na figura acima. 

Conforme dados do Censo IBGE 2010, 2.820 residentes encontravam-se em situação 

de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isto significa 

que 3,2% da população municipal vivia nesta situação. Do total de extremamente pobres, 292 

(10,4%) viviam no meio rural e 2.529 (89,6%) no meio urbano.  

O Censo também revelou que no município havia 683 pessoas em extrema pobreza na 

faixa de 0 a 9 anos e 257 na faixa entre 18 e 24 anos. Foram registradas 239 pessoas com mais 

de 60 anos na extrema pobreza. 43,6% dos extremamente pobres do município têm de zero a 

17 anos. 

Quanto ao sexo, o feminino representa 51% da população contra 49% do sexo 

masculino, constata-se, assim, que há uma proporção bem pequena entre os sexos, apresentando 

apenas 1% de diferença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

 

 

Já em relação à faixa etária,  a maior concentração de pessoas está entre 20 e 59 anos de 

idade, em termos percentuais é equivalente a 57% da população. Chama-se atenção ao alto 

índice de indivíduos nas faixas etárias de maior vulnerabilidade pessoal e social, crianças, 

adolescentes e idosos que compõem 43% da população. 

 

 

51%
49%

Sexo

FEMININO

MASCULINO

Gráfico 01- Sexo da População/Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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Gráfico 02- Idade da População/ Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Nota-se, no gráfico abaixo, que há uma predominância de brancos entre a população 

aldeense, equivalente a 48,66%. Pardos assumem a segunda posição com 39,34%.  O que chama 

a atenção, contudo, é que a discrepância entre brancos e negros, que representam apenas 

11,17%, uma diferença de 37,49%. Quantificar a raça/cor das pessoas pode não ser um retrato 

da realidade, pois o levantamento realizado pelo IBGE, trata-se da obtenção de dados raciais 

de modo autodeclarado, na medida em que são os próprios sujeitos que atribuem a si um 

pertencimento racial diante das opções fornecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32%

57%

11%

Idade

0 a 19 anos

20 a 59 anos

60 anos ou mais

 

0,66%

48,66%

0,17%

39,34%

11,17%

Cor ou Raça

AMARELA-499

BRANCA

INDÍGENA-125

PARDA

PRETA

Gráfico 03- Cor ou Raça da População/Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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De acordo com o censo de 2010, o município possui 6,2% de analfabetos. Os números 

mostram que entre a população de 15 a 24 anos a taxa de analfabetismo é de 5,10% e na faixa 

etária de 60 anos ou mais esse índice é quase 4 vezes maior e alcança 18,40%, reflexo do acesso 

restrito à educação no passado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando o total da população aldeense, observa-se um alto índice de 31% de 

pessoas com deficiência (PCD). Desses 31%, 55% apresentam deficiência visual, 25% 

deficiência motora, 16% deficiência auditiva e 4% deficiência mental/intelectual, conforme 

gráfico abaixo. Esse número elevado se deve ao fato da pesquisa realizada pelo IBGE 

considerar qualquer tipo de dificuldade auditiva, motora, mental/intelectual e visual. Portanto, 

quantificar PCD, também pode não ser um retrato da realidade, em razão dos dados serem 

obtidos por meio autodeclaratório diante das opções fornecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,20%

5,10%

18,40%

Percentual  de Analfabetos -

Faixa etária

15 a 24 anos

24 a 59 anos

60 anos ou mais

Total 

Município 

6,2%/ hab

 

16%

25%

4%

55%

Pessoas com Deficiência

Total 31%

AUDITIVA

MOTORA

DEFICIÊNCIA
MENTAL/INTELECTUAL

VISUAL

Gráfico 04- Percentual de Analfabetos/Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Gráfico 05- Pessoas com Deficiência/Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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Ainda segundo as estatísticas do IBGE,  no ano de 2015, o salário médio mensal era de 

2,5 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

16,9%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 17 de 92 e 53 

de 92, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 580 de 

5.570 e 1.813 de 5.570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais 

de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 36,1% da população nessas condições, o que o 

colocava na posição 31 de 92 dentre as cidades do estado e na posição 3.333 de 5.570 dentre as 

cidades do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03- Informações sobre Salário médio mensal dos trabalhadores formais/Fonte: IBGE. 

 

 

Outro aspecto importante a ser apontado é que São Pedro da Aldeia apresenta 80,2% de 

domicílios com esgotamento sanitário adequado, 44,4% de domicílios urbanos em vias públicas 

com arborização e 18% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada 

(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros 

municípios do estado, fica na posição 38 de 92, 69 de 92 e 82 de 92, respectivamente. Já quando 

comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 953 de 5.570, 4.341 de 5.570 e 2.012 de 

5.570, respectivamente (IBGE, 2010). 

No que se refere as suas áreas de desenvolvimento, o município, em 2013, alcançou o 

índice 0,6943, tido como moderado, numa variação de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo 
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de 1, maior o desenvolvimento. Em relação à educação e à saúde, também, apresentou 

desenvolvimento moderado, com 0,7225 e 0,7997, respectivamente, emprego e renda, a 

pontuação foi de 0,5607, pontuação considerada regular, de acordo com o Índice Firjan de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM) que acompanha as áreas de emprego e renda, educação e 

saúde, utilizando exclusivamente estatísticas públicas oficiais, produzidas pelos Ministérios do 

Trabalho e Emprego, da Educação e da Saúde.  
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IV. GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SÃO PEDRO DA 

ALDEIA 

 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) é a unidade 

da Prefeitura de São Pedro da Aldeia (PMSPA) responsável pela gestão da Política Municipal 

de Assistência Social, organizada por meio do Sistema Único da Assistência Social (SUAS). 

Sua finalidade é consolidar a Assistência Social como definida na Constituição Federal de 1988, 

isto é, um direito universal, destinado a todos os cidadãos que dela necessitarem, 

independentemente de contribuições à seguridade social. Nesse sentido, o SUAS estabeleceu 

uma ruptura com o modelo assistencialista, ancorado na filantropia, benemerência e 

clientelismo, que até então havia caracterizado a assistência social no país. 

Conforme disposto na Constituição Federal de 1988, a política de assistência social 

integra a seguridade social brasileira, juntamente com as políticas de saúde e de previdência 

social. Sua regulamentação ocorreu na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e sua 

implementação é realizada por meio de serviços, projetos, programas e benefícios, que visam 

garantir o atendimento e o acesso a bens, serviços e direitos da população em situação de 

vulnerabilidade e riscos ou com direitos violados. A concepção de assistência social como 

direito à proteção social e à seguridade social está necessariamente agregada ao 

desenvolvimento de autonomia e protagonismo de seus usuários, em substituição ao tradicional 

papel de tutela ou assistencialismo. Desse modo, assegurar a proteção socioassistencial para 

todos os brasileiros e brasileiras que dela necessitarem é uma questão central que vem sendo 

efetivada por meio de um amplo e significativo processo participativo e democrático, 

integrando todos os segmentos que constroem a política de assistência social: gestores, 

trabalhadores, conselheiros, usuários, entidades parceiras e outros atores da sociedade civil. 

A partir das alterações introduzidas pela Lei Nº 12.435/2011, a LOAS (art. 6º) define 

que a assistência social deve ser organizada por meio do SUAS, um sistema descentralizado e 

participativo cujos objetivos são:  a consolidação da gestão compartilhada, o cofinanciamento, 

a definição de responsabilidades e a cooperação técnica entre os entes federativos, a integração 

entre as redes pública e privada de serviços, a gestão do trabalho e a educação permanente na 

assistência social, a gestão integrada de serviços e benefícios, a vigilância socioassistencial e a 

garantia de direitos. A Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) e a Norma 

Operacional Básica do SUAS (NOB-SUAS) dispõem sobre a concepção e operacionalização 
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do SUAS, cujas ações são organizadas de acordo com a complexidade dos serviços, 

fundamentadas na centralidade da família e nas especificidades territoriais. 

Com relação ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), a LOAS o instituiu 

como instância colegiada paritária entre Governo e Sociedade Civil, de caráter permanente, 

com poder normativo, deliberativo e fiscalizador da Política de Assistência Social, vinculado à 

estrutura do órgão municipal gestor da Política de Assistência Social, pautando sua atuação na 

observância das normativas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e dos direitos dos 

usuários da política de Assistência Social. 

O CMAS é composto por 10 (dez) membros e respectivos suplentes, cujos nomes são 

indicados de acordo com os seguintes critérios: 05 (cinco) representantes governamentais e 05 

(cinco) representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações 

de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, 

escolhidos em foro próprio. O CMAS é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus 

membros titulares, para mandato de 02 (dois) anos. A presidência atual é ocupada por 

representante da sociedade civil, eleito em fevereiro/2017. O CMAS conta também com uma 

Secretaria Executiva, cuja estrutura é disciplinada em ato do Poder Executivo. De acordo com 

o artigo 5° da Lei municipal n° 2.317 de agosto de 2011, as principais competências do CMAS 

são: apreciar e aprovar a Política Municipal de Assistência Social; normatizar as ações e regular 

a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social; zelar pela 

efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social; convocar 

ordinariamente a Conferência Municipal de Assistência Social; acompanhar, avaliar e fiscalizar 

a gestão dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), bem como os ganhos 

sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados; estabelecer diretrizes, apreciar e 

aprovar os programas anuais e plurianuais do FMAS; aprovar a proposta orçamentária de 

aplicação dos recursos destinados às ações de assistência social, tanto dos recursos próprios 

quanto dos oriundos de outras esferas de governo, alocados no FMAS; inscrever e fiscalizar os 

programas dos órgãos não governamentais prestadoras de assistência social; acompanhar as 

condições de acesso da população usuária da assistência social aos locais de prestação dos 

serviços, garantindo a acessibilidade a estes locais. 

Como órgão responsável pela gestão da Política Municipal de Assistência Social, em 

2016 a SASDH teve as suas competências institucionais definidas pelo art. 23 da Lei Municipal 

Nº 2.657/2016: 
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“I - Regulamentar, normatizar e orientar tecnicamente, no âmbito de sua 

competência, sobre as ações da Assistência Social no Município; 

II - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios 

eventuais de que trata o art. 26, mediante critérios estabelecido pelo Conselho 

Municipal de Assistência Social; 

III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria 

com organizações da sociedade civil; 

IV – Apoiar, técnica e financeiramente, os equipamentos na provisão de 

serviços, programas, projetos, ações e benefícios de assistência social; 

V – Apoiar, técnica e financeiramente, o aprimoramento da gestão municipal 

da Política de Assistência; 

VI - Atender, em conjunto com as demais políticas setoriais, as ações 

assistenciais de caráter de emergência;  

VII - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23, da Lei 8.742/93. 

VIII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social 

no Município; 

IX - Estimular e apoiar, técnica e financeiramente, as associações e consórcios 

municipais para prestação regionalizada de Serviços de Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade, de acordo com os diagnósticos 

socioterritoriais e a realidade do município; 

X – Responsabilizar-se pela garantia de serviços assistenciais quando os 

custos ou ausência de demanda municipal justifiquem a oferta, 

desconcentrada, no âmbito do Município; 

XI – Regular a concessão de benefícios eventuais providos de maneira direta, 

garantindo previsão orçamentária para tal; 

XII – Formular, implementar e coordenar a Gestão do Trabalho e o Plano de 

Educação Permanente e de Capacitação Continuada no âmbito do SUAS no 

Município; 

XIII – Formular e executar o Plano Municipal de Assistência Social, com 

observâncias das deliberações das Conferências Municipais de Assistência 

Social; 

XIV – Implementar ações de Vigilância Socioassistencial que subsidiem a 

definição de prioridades e o planejamento da área; 

 

 

 

 

O detalhamento dessas competências pela estrutura organizacional da SASDH 

encontra-se detalhado no tópico 4.1 Organograma Funcional. 

 

 

4.1 ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

 

 

4.1.1 ORGANOGRAMA DA SASDH 
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Figura 04-Organograma da SASDH 
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A estrutura formal da SASDH é constituída pela Secretária, Secretária Adjunta, pelo Gabinete,  

pelo Departamento de Gestão do SUAS, de Gestão das Proteções Sociais, de Gestão Financeira, de 

Gestão Administrativa, de Gestão de Direitos Humanos e Serviços Complementares. Vinculados ao 

Departamento de Gestão das Proteções Sociais estão os Centros de Referências da Assistência Social 

(CRAS), que são equipamentos da proteção Social Básica (PSB), o Centro de Referência 

Especializado da assistência Social (CREAS), equipamento da Proteção Especial de Média 

Complexidade e a Casa de acolhimento Municipal para Criança e Adolescente, equipamento da 

Proteção Especial de Alta Complexidade e o Serviço de Proteção em Situação de Calamidade pública 

e de Emergência. Aos Serviços Complementares, estão ligados a Coordenação de Transferência de 

Renda, a Diretoria de Comunicação e o Serviço de Acompanhamento e Monitoramento do MROSC. 

A seguir, serão apresentadas as competências de cada departamento. 

 

 

4.1.1.1  DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS 

 

 

Ao Departamento de Gestão do SUAS compete: 

 

 

• Acompanhar, monitorar e avaliar a implementação municipal do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS); 

• Regular as ações de gestão do SUAS e as relações entre os entes públicos federados e as entidades 

e organizações de assistência social; 

• Propor e formentar instrumentos de regulamentação da Política Municipal de Assistência Social, 

quanto aos aspectos de sua gestão; 

• Apoiar e fomentar os instrumentos de gestão participativa; 

• Apoiar e assessorar tecnicamente o município na elaboração e preenchimento de instrumentos 

de gestão municipal; 

• Organizar e manter o sistema municipal de informação do SUAS e a Rede SUAS, com vistas à 

produção de dados municipais; 

• Coordenar e subsidiar a realização de estudos e pesquisas do processo de planejamento, 

implementação, aprimoramento e normatização da Política Municipal de Assistência Social; 

• Planejar, coordenar, acompanhar e executar as ações e os serviços de vigilância social; 
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• Prestar apoio técnico aos Departamentos e Coordenações na organização e execução de ações 

referentes à gestão do SUAS. 

• Gerir e manter atualizado o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência 

Social, em articulação com conselhos e órgãos gestores da assistência social; 

• Coordenar, subsidiar e participar das atividades de educação permanente de gestores, 

conselheiros e trabalhadores, no que tange a gestão do SUAS e à Política de Assistência Social; 

• Apresentar ao Conselho Municipal de Assistência Social os assuntos pertinentes à gestão 

municipal que devem ser submetidos a sua apreciação; 

• Assessorar a prestação de contas dos recursos transferidos pelo FNAS e FEAS e acompanhar a 

execução físico-financeira de serviços e projetos e demais ações socioassistenciais; 

• Promover discussões e ações sobre a política de assistência social, de forma integrada com outras 

diretorias, secretarias, órgãos e entidades;  

• Manter articulação e interlocução com outras políticas públicas e órgãos de defesa de direitos 

humanos com vistas à efetivação da intersetorialidade nas ações; 

 

 

4.1.1.2 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÕES SOCIAIS 

 

 

4.1.1.2.1 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

 

Ao Departamento de Proteção Social Básica compete: 

 

 

• Planejar, coordenar e orientar a execução dos serviços, programas e projetos destinados à 

população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou 

fragilização de vínculos afetivos, discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre 

outras; 

• Definir diretrizes para a organização do conjunto de serviços e programas de proteção social 

básica, tendo como referência a matricialidade sociofamiliar e o território; 

• Definir diretrizes e acompanhar a inclusão de comunidades tradicionais nos serviços, programas 

e projetos da proteção social básica; 
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• Manter articulação e interlocução com outras políticas públicas e órgãos de defesa de direitos 

humanos com vistas à efetivação da intersetorialidade nas ações de proteção social básica; 

• Estabelecer mecanismos de controle, monitoramento e avaliação dos serviços, programas e 

projetos de proteção social básica; 

• Prestar apoio técnico aos equipamentos na organização e execução de ações de proteção social 

básica; 

• Acompanhar a execução físico-financeira de serviços e projetos da proteção social básica; 

• Coordenar e organizar as informações e produzir dados com vistas ao monitoramento, apoio 

técnico e aprimoramento da proteção social básica; 

• Propor e participar de estudos e pesquisas para subsidiar as ações relativas à proteção social 

básica;  

• Desenvolver e participar de atividades de capacitação para aperfeiçoamento da gestão, regulação 

e desenvolvimento de serviços, programas e projetos de proteção social básica do SUAS; 

• Realizar supervisões periódicas com as coordenações da proteção social básica; 

• Participar da elaboração e acompanhar a execução, a partir das diretrizes da política municipal 

de assistência social, do Plano Municipal de Assistência Social, em conjunto com a Diretoria de 

Gestão do Sistema Municipal de Assistência Social; e 

• Articular, com a Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira, a viabilização de infraestrutura, 

para garantia do funcionamento dos serviços no âmbito de sua competência. 

 

 

4.1.1.2.2  PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 

 

Ao Departamento de Proteção Social Especial compete: 

 

 

• Planejar, coordenar, regular e orientar a execução dos serviços, programas e projetos destinados 

a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de 

abandono, violência, abuso e exploração sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de 

medidas socioeducativas, situação de rua, de trabalho infantil, tráfico de pessoas, entre outras 

situações de violação dos direitos; 
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• Estabelecer mecanismos de controle, monitoramento e avaliação dos serviços e programas e 

projetos de proteção social especial; 

• Manter articulação e interlocução com outras políticas públicas e órgãos de defesa de direitos 

humanos com vistas à efetivação da intersetorialidade nas ações de proteção social especial; 

• Definir diretrizes para a organização do conjunto de serviços e programas de proteção social 

especial, tendo como referência a unidade, a descentralização e a regionalização das ações; 

• Coordenar, organizar as informações e produzir dados com vistas ao monitoramento, apoio 

técnico e aprimoramento de proteção social especial; 

• Subsidiar e participar de atividades de capacitação para aperfeiçoamento dos serviços e 

programas de proteção social especial; 

• Propor e promover estudos e pesquisas para subsidiar as ações relativas a proteção social 

especial;  

• Apoiar estratégias de mobilização social, pela garantia de direitos de grupos populacionais em 

situação de risco e de violação de direitos; 

• Desenvolver e participar de atividades de capacitação para aperfeiçoamento da gestão, regulação 

e desenvolvimento de serviços, programas e projetos de proteção social especial do SUAS; 

• Realizar supervisões periódicas com as coordenações da proteção social especial; 

• Participar da elaboração e acompanhar a execução, a partir das diretrizes da política municipal 

de assistência social, do Plano Municipal de Assistência Social, em conjunto com a Diretoria de 

Gestão do Sistema Municipal de Assistência Social; e 

• Articular, com a Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira, a viabilização de infraestrutura, 

para garantia do funcionamento dos serviços no âmbito de sua competência. 

 

 

4.1.1.2.3  PROGRAMA SOCIAL  

 

Ao Departamento de Programa Social compete: 

 

 

• Acompanhar e avaliar a execução do Trabalho Técnico Social dos programas vinculados ao 

Minha Casa, Minha Vida: Empreendimento Pontal da Lagoa e Empreendimento Quinta São José; 
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• Acompanhar a situação das 96 famílias do Empreendimento Pontal da Lagoa e das 272 famílias 

do Empreendimento Quinta São José, nas questões vinculadas ao cumprimento do objeto e demandas 

das mais variadas políticas públicas (assistência social, saúde, educação, e etc.); 

• Supervisionar o trabalho social executado pela empresa contratada através de processo licitatório 

para executar o TTS Pontal da Lagoa e o TTS Quinta São José (em processo licitatório); 

• Analisar e acompanhar benefícios eventuais, como aluguel social, direcionados às famílias em 

situação de risco social; 

• Elaborar e/ou responder as questões vinculadas à temática de moradia de famílias advindas do 

Ministério Público ou outros setores de defesa de direitos; e 

• Fomentar, planejar, elaborar e coordenar programas com potencial de atendimento na 

modalidade regularização fundiária ou requalificação urbanística. 

 

 

4.1.1.3  DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA 

 

 

Ao Departamento de Gestão Financeira compete: 

 

 

• Gerenciar, coordenar, processar e controlar as atividades de planejamento e execução 

orçamentária, financeira e contábil do FMAS; 

• Gerenciar as fontes de arrecadação e a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros 

relativos ao FMAS; 

• Planejar, coordenar, processar, orientar e supervisionar as atividades de repasse regular e 

automático dos recursos dos serviços da assistência social e de convênios, contratos e outros 

instrumentos similares; 

• Contribuir para a implementação de mecanismos de controle, fiscalização monitoramento e 

avaliação da gestão financeira do SUAS; 

• Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de prestação de contas e de tomada de contas 

especial dos recursos do SUAS alocados ao FMAS; 

• Contribuir para o aprimoramento dos sistemas operacionais e gerenciais de processamento de 

dados, da despesa e da prestação de contas referentes aos repasses do FMAS quanto aos serviços, 

programas, projetos e atividades; e 
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• Encaminhar ao CMAS relatórios gerenciais trimestrais e anuais da realização orçamentária e 

financeira do FMAS. 

 

 

4.1.1.4  DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

Ao Departamento de Gestão Adminitrativa compete: 

 

 

• Elaborar, propor, implantar e gerenciar as diretrizes, políticas, modelos e padrões de 

planejamento e recursos municipais nas áreas de gestão de pessoas, transporte, almoxarifado, 

patrimônio e serviços administrativos e de apoio operacional; 

• Normatizar as atividades administrativas de sua competência e definir métodos e processos de 

trabalho para sua execução; 

• Acompanhar a aquisição, instalação e o controle do material e dos equipamentos adquiridos pela 

SASDH; 

• Supervisionar a admissão de servidores; 

• Propor cursos de treinamentos, capacitação ou remanejamento de servidores com dificuldades 

de adaptações ou execução das atividades e relações funcionais, bem como o procedimento de 

processos disciplinares; 

• Supervisionar as atividades relativas aos direitos e deveres, aos registros funcionais e controle de 

freqüência, a elaboração das folhas de pagamento, recibos, programações de férias, encaminhamentos 

e controles de afastamentos através de licenças requeridas e aos demais assuntos relacionados aos 

cadastros e vida funcional dos servidores municipais; 

• Fornecer respectivas informações, nos prazos legais, referentes a eventos, proventos, 

rendimentos, benefícios, contribuições e deduções de servidores, de acordo com as políticas 

estabelecidas e as normas em vigor; 

• Inventariar, conservar, controlar e tombar os bens públicos municipais móveis e imóveis da 

SASDH; 

• Prover os serviços administrativos e de apoio operacional requeridos pela SASDH; 

• Elaborar e implantar normas e controles referentes à administração do material e do patrimônio; 
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• Fiscalizar e controlar a utilização dos veículos públicos municipais da SASDH, bem como os 

veículos contratados de terceiros (se houver) e os critérios e medidas dos respectivos abastecimentos; 

• Definir normas e gerenciar os assuntos referentes a transporte interno; e 

• Realizar a manutenção dos equipamentos e da Sede da SASDH. 

 

 

4.1.1.5 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE DIREITOS HUMANOS 

 

 

Ao Departamento de Gestão de Direitos Humanos compete: 

 

 

• Dirigir e nortear as ações do departamento; 

• Elaborar políticas públicas voltadas para as áreas: Mulher, Pessoas com Deficiência, Idoso, 

Negra; Criança e Adolescente, LGBT e Comunidades tradicionais. 

• Produção de relatórios setoriais. 

• Orientar na organização das capacitações; 

• Orientar na organização dos eventos; 

• Fomentar ações de garantia dos direitos humanos. 

 

 

4.1.1.6  GABINETE 

 

 

Ao Departamento de Gabinete: 

 

 

• Assessorar diretamente a Secretária na sua representação social e administrativa; 

• Elaborar e assessorar o expediente oficial da Secretária, supervisionar a elaboração de sua agenda 

administrativa e social; 

• Elaborar e encaminhar os documentos oficiais, articulando-se, para efeito de observância a 

prazos, requisitos e demais formalidades legais; 
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• Cuidar da administração geral do prédio em se tratando das questões pertinentes ao seu 

funcionamento: abertura e encerramento do expediente e zelo com as questões afetas; 

• Receber e atender com cordialidade a todos quantos o procurem para tratar, junto a si ou à 

Secretária, de assuntos de interesse do cidadão ou da comunidade, providenciando, quando for o caso, 

o seu encaminhamento aos órgãos de atendimento; 

• Supervisionar a organização do cerimonial das solenidades realizadas no âmbito da SASDH; 

• Promover mecanismos de interação da população com o Gabinete da Secretária; 

• Cuidar, zelar e administrar as ações pertinentes ao Gabinete, mantendo a harmonia do local, 

evitando excessos e comportamentos inadequados e não compatíveis com as responsabilidades 

exercidas nele;  

• Exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pela Secretária; e 

• Lembrar que o Gabinete é o centro nervoso da Secretaria, por onde tudo deve passar. 

 

 

4.1.1.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 

4.1.1.7.1  COORDENAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

 

 

A Coordenação de Transferência de Renda compete: 

 

 

• Identificar as famílias que compõem o público-alvo do CadÚnico até sua inserção em programas 

sociais;  

•  Prestar orientações acerca do CadÚnico e seus benefícios; 

•  Encaminhar as famílias aos serviços da rede; 

• Divulgar ações para atualização cadastral;  

• Registrar os dados coletados das famílias nos formulários de cadastramentos, no sistema do 

Cadastro Único e no Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família (SIGPBF); 

• Realizar a manutenção dos dados cadastrados; 

• Realizar consultas e pesquisas de situações de cadastros e de benefícios;  

• Emitir a Carteira do Idoso;  
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• Articular com a rede socioassistencial e demais políticas públicas;  

• Arquivar formulários de cadastramento e relatórios sociais de forma organizada, sigilosa e 

segura; 

• Emitir relatórios das famílias em descumprimento de condicionalidades do PBF; 

• Realizar relatórios estatísticos do Cadastro Único; 

• Realizar capacitações sobre o CadÚnico e seus benefícios e sobre Acompanhamento Familiar e 

Recurso; 

• Planejar ações que atendam o público alvo do CadÚnico, as famílias tradicionais e específicas. 

 

 

4.1.1.7.2 SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO MROSC 

 

 

Ao  Serviço de Acompanhamento e Avaliação do MROSC compete: 

 

 

• Acompanhar e avaliar a execução das atividades de cunho socioassistencial realizadas pelas 

organizações da sociedade civil que celebraram termo de cooperação com essa secretaria; 

• Produzir relatórios técnicos de acompanhamento e orientações das ações desenvolvidas nas 

OSCs a fim de subsidiar as adequações no âmbito da política de assistência social; 

• Realizar visitas institucionais nas OSCs para verificar a eficiência, eficácia e efetividade das 

ações propostas no plano de trabalho; e 

• Receber equipes das OSCs prestando assessoria/consultoria no que se fizer necessário as 

adequações das ações executadas por ele e outras atividades não previstas no rol, mas indispensáveis 

à qualidade do seu funcionamento. 

 

 

4.1.1.7.3 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

 

A Diretoria de Comunicação compete: 
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• Prestar Assessoria de comunicação a Secretaria e aos setores ligados a mesma; 

• Divulgar todas as ações realizadas pela Secretaria e seus respectivos setores; 

• Planejamento de mídia; 

• Monitorar as redes sociais a respeito de questões afetas a SASDH e a Política de Assistência 

Social; 

• Monitorar os meios de comunicação; 

• Prestar atendimento a imprensa; 

• Realizar contato com a imprensa; e 

• Marcar entrevistas a respeito de questões afetas a SASDH e a Política de Assistência Social. 

 

4.1.1.8 ORGANOGRAMA DO CMAS 

 

Em relação ao CMAS, sua estrutura é apresentada na figura seguinte. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 05 - Organograma do CMAS 
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4.2 PLANEJAMENTO DAS UNIDADES E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

 

Para o exercício de 2018, os objetivos estratégicos definidos pela SASDH compreenderam a 

implementação de ações previstas nos planos prioritários da agenda social do Plano Municipal de 

Assistência Social, no PPA e na continuidade das ações existentes, vale dizer, benefícios e serviços 

continuados, bem como o andamento e conclusão de iniciativas remanescentes de exercícios 

anteriores. Em outros termos, os esforços visam manter a gestão da Unidade alinhada às prioridades 

definidas, sem que isso represente a volatilidade e o comprometimento de ações já executadas e que 

contribuem, efetivamente, para o alcance dos mesmos objetivos prioritários. A SASDH definiu para 

o ano de 2018 um conjunto de atividades que contribuíssem para a implementação ou ampliação da 

cobertura de diversas ações e a qualificação dos serviços ofertados e da gestão da política de 

assistência social no município. 

 

 

4.2.1 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição 

Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao 

acompanhamento familiar e ao atendimento pela proteção básica; qualificar os 

serviços e promover sua articulação com os benefícios e transferência de renda; 

assegurar o funcionamento da rede de proteção social básica e expandi-la nos 

territórios; e induzir a estruturação de unidades públicas de prestação de serviços 

socioassistenciais, de acordo com padrões estabelecidos nacionalmente. 
Quadro 01- Metas estabelecidas pelo PMAS 

 METAS  

Ação Estratégia Meta 

Prevista 

2018 

1 

 

 

 

 

 

-Aumentar o percentual de famílias em 

acompanhamento no território referenciado; e das 

famílias com beneficiários do BPC; 

-Ampliar os recursos materiais e instrumentais; 

-Recurso de capital e serviços; 

10% 
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Programa de Atenção Integral à 

Família – PAIF 

 

- Recurso de custeio; 

- Ampliar a Equipe Técnica e inserir Equipes 

Volantes para ampliar o acesso ao atendimento as 

famílias em áreas distantes; 

- Busca ativa em áreas distantes e de famílias 

tradicionais; 

- Visita Domiciliar. 

2 

 

 

Serviço de Proteção Social Básica no 

Domicílio para Pessoas com 

Deficiências e Idosas. 

 

- Ampliar a Equipe Técnica; 

- Articulação com a rede. 5% 

3 
 

Sede própria para os CRAS 

 

 

-Construir unidades modelos dos CRAS 1 

4 

 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – SCFV 

 

 

- Reordenar e ampliar o serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos 

35% 

5 

 

Comitê de Sub-registro 

 

 

- Ações e serviços para o fornecimento de 

documentação civil básica. 

 

35% 

6 

 

 

 

 

Implementar sistema informatizado 

nos CRAS 

 

 

- Instalar um banco de dados/sistema de informação 

unificado que facilite os registros das famílias 

referenciadas e informações que promovam a 

construção do mapa territorial e efetivação da 

vigilância sócio-assistencial. 

 

70% 

7 

 

 

Benefícios Eventuais (natalidade, 

funeral, cesta básica e aluguel social) 

 

 

- Garantir e ampliar o quantitativo de benefícios 

eventuais para as famílias que deles necessitam. 
100% 

 

 

A Proteção Social Básica (PSB) tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio 

do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. Para isso, oferta um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais. 
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Os serviços continuados de PSB se destinam às famílias e são ofertados de forma direta nos 

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e em outras unidades públicas de assistência 

social e de forma indireta pelas entidades privadas de assistência social da área de referência do 

CRAS.  

O CRAS é a unidade pública responsável pela organização e oferta de serviços da proteção 

social básica do SUAS nas áreas de vulnerabilidade e risco social de sua abrangência nos Municípios. 

Cada CRAS oferta, necessariamente e com exclusividade, o Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família (PAIF), principal serviço de Proteção Social Básica, o qual é complementado pelo 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e pelo Serviço de Proteção Social 

Básica no Domicílio (SD) para Pessoas com Deficiência ou Idosas. 

A rede de PSB do município de São Pedro da Aldeia, em 2018,  esteve estruturada com 06 

(seis) CRAS para a execução dos serviços socioassistenciais, conforme o quadro abaixo. 

 

N° IDENTIFICAÇÃO ENDEREÇO ÁREA DE ABRAGÊNCIA 

01 
CRAS Catarina Machado da 

Silva Borges 

Nome Fantasia: CRAS Alecrim 

Rua Alfazema, 05 

Alecrim. 

Alecrim, Porto do Carro,  

Recanto das Orquídeas, Parque 

Arruda. 

02 CRAS Anibal Martins Ferreira 

Nome Fantasia: CRAS São João 

 

Rua São Jorge, 456, 

São João. 

 

São João, Colina, Jardim 

Primavera, Vinhateiro, Parque 

Estoril, Ponta do Ambrósio, 

Baixo Grande, Campo 

Redondo. 

03 
CRAS Antônio Paulino de Souza 

Nome Fantasia: CRAS Morro do 

Milagre 

Rua Iracy dos 

Santos, 7- Morro do 

Milagre. 

Boa Vista, Fluminense, Morro 

do Milagre, São José, Jardim 

Soledade, Estação, Retiro e 

Bela Vista. 

04 
CRAS Gelson Pinheiro 

Nome Fantasia: CRAS Rua do Fogo 

 

Rua Projetada, C 

Lote 11, Quadra D, 

Loteamento 

Flamboyant- Rua do 

Fogo 

 

Jardim Morada da Aldeia, Rua 

do Fogo, Santo Antônio, São 

Matheus, Botafogo, Jardim das 

Acácias, Três Vendas, 

Sapeatiba Mirim, Recanto do 

Sol, Pinheiro, Cruz, Sergeira, 

Itaí, Pau Rachado e Flexeira. 

05 
CRAS Carlota Pereira dos Santos 

Nome Fantasia: CRAS Balneário 

Rua Nicanor Pereira 

dos Santos, S/Nº, 

Balneário. 

Balneário das Conchas, 

Balneário São Pedro, Parque 

Dois Meninos, Jardim Arco-

Íris, Flexeira, Praia Linda e 

Sapeatiba Mirim. 

06 

CRAS Palmiro Gomes 

Nome Fantasia: CRAS Porto da 

Aldeia  

Avenida Saputiaba, 

51, Porto da Aldeia. 

 

Porto da Aldeia, Mossoró, 

Poço Fundo, Baleia, 

Boqueirão, Nova São Pedro, 

Praia Sudoeste e Centro. 
Quadro 02- Identificação dos CRAS 
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As ações realizadas pelos CRAS, nesse ano, segundo o RMA, podem ser visualizadas nos 

seguintes dados: o total de 15.370 atendimentos particularizados;  1.481 famílias foram encaminhadas 

para inclusão no Cadastro Único; 2.204 famílias foram encaminhadas para atualização cadastral no 

Cadastro Único; 312 indivíduos foram encaminhados para acesso ao BPC; 74 famílias encaminhadas 

para o CREAS e 1.562 visitas domiciliares foram realizadas durante esse ano. A equipe técnica do 

CRAS realizou, também, 441 visitas institucionais, mas esse dado é baseado no Registro de 

Atendimento Individualizado (RAI). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de complementar a coleta de dados e aprimorar os relatórios estatísticos da 

SASDH, foi desenvolvido, pela Gestão do SUAS, um formulário para registro das informações 

relativas aos serviços ofertados nas unidades da rede socioassistencial (CRAS e CREAS), que permite 

a coleta do Registro mensal dos Atendimentos Individualizados (RAI) realizados. A partir desse 

instrumento foi possível apresentar o perfil dos usuários que se utilizam dos serviços 

socioassistenciais. Observa-se, assim, uma trajetória de evolução da produção, disponibilidade e uso 

de informações sobre o público alvo, usuários, unidades de serviço, de gestão e de controle social, 

favorecendo o desenvolvimento de um sistema de vigilância social, elemento central para a prevenção 

de riscos e organização do sistema de proteção social nos territórios. 
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Gráfico 07- Fonte: RMA/2018 
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Os dados coletados, através desse formulário, serão visualizados nos gráficos, apresentados 

abaixo, que identificam o perfil dos usuários que acessam os serviços dos CRAS. 

Faz-se necessário esclarecer que os dados coletados e distribuídos nos gráficos podem 

apresentar quantitativos desiguais, devido ao processo de adaptação ao uso do formulário e a alguns 

campos deixados em branco ou preenchidos de acordo com o entendimento de cada 

técnico/recepcionista. 

Destaca-se, também, que os usuários acolhidos pelas recepções não são atendidos, em sua 

totalidade, pela equipe técnica. 

 

-Dados dos usuários que são acolhidos pelas recepções 

 

 

 

 

Analisando o gráfico Idade, observa-se que os adultos correspondem a 82% dos usuários 

atendidos pela recepção dos CRAS, esse valor corresponde aos percentuais somados das pessoas 

atendidas entre 18 e 59 anos. Já 16,9% correspondem as pessoas com idade de 60 anos ou mais, 1%  

de pessoas com idade entre 13 e 17 anos e 0,1% correspondente a idade de 0 a 12 anos. 
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Gráfico 08- Fonte: Registro de Atendimento dos CRAS - Jan à Dez/2018. 
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Gráfico 09- Fonte: Registro de Atendimento dos CRAS - Jan à Dez/2018. 

 

De acordo com os dados identificados neste gráfico, verifica-se que 83% dos usuários 

acolhidos pela recepção são pessoas do sexo feminino, enquanto que 17% são do sexo masculino. 

Observando assim, apontam que são mulheres, basicamente, quem mais acessam os serviços.  

 

Gráfico 10- Fonte: Registro de Atendimento dos CRAS - Jan à Dez/2018. 

 

Em relação a raça/cor dos usuários, observa-se no gráfico acima, que aqueles que se 

autodeclaram Pardos/Amarelos atingem 47% da totalidade dos usuários do serviço. Brancos 

representam 31%, enquanto, negros 22%. Indígenas não apresentam números significativos. 
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Gráfico 11- Fonte: Registro de Atendimento dos CRAS - Jan à Dez/2018. 

 

Nota-se que a maioria dos usuários, chegam até os CRAS por demanda espontânea, 

representando 75% (12.353) e 18 % (2.995) chegaram encaminhados por outros serviços. 5% (797) 

chegam encaminhados pela sede do PBF. 

 

 

Gráfico 12 - Fonte: Registro de Atendimento dos CRAS - Jan à Dez/2018. 

 

Segundo dados coletados pelo registro de atendimento individualizado das recepções, 

verifica-se nos resultados que há significativa predominância quanto a solicitação para orientações 

gerais 5.112 (39%), em seguida para atendimento  pelo PBF/CadÚnico, sendo um total de 4.641 

(36%) e 3.175 (25%) demandam atendimento técnico. 
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Gráfico 13- Fonte: Registro de Atendimento dos CRAS - Jan à Dez/2018. 
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Com relação ao bairro dos usuários acolhidos pelas recepções, fica evidente que a grande 

maioria reside no bairro São João com 2.641 usuários atendidos (17%). Em seguida o bairro Alecrim 

representando 1.750 (11%) dos usuários. O bairro Rua do Fogo, fica em terceiro lugar, com 1.658 

(10%) usuários. O Morro do Milagre, em quarto, com 1.491 (9%) usuários; Colina, em quinto, com 

1.263 (8%); Em sexto, Porto da Aldeia como 977 (6%);  em sétimo, o Campo Redondo com 653 (4%)  

usuários; Balneário das Conchas com 564 (4%); Recanto das Orquideas com 537 (4%) e Vinhateiro 

com 494 (3%). Já os outros usuários estão distribuídos nos outros 36 bairros pertencentes a 

abrangência dos referidos CRAS. Observa-se, no gráfico, que 03 (três)  bairros aparecem sem nenhum 

usuário atendido. 

 

 

-Dados dos usuários que são acolhidos pelos técnicos 

 

 

Gráfico 14 - Fonte: Registro de Atendimento dos CRAS – Jan a Dez/2018. 
 

 

Analisando o gráfico Idade, os adultos (18 a 59 anos) correspondem a 78% (6.268) dos 

usuários atendidos pelos técnicos. Já 20% (1.668) correspondem as pessoas com idade de 60 anos ou 

mais, 1% (126) de pessoas com idade entre 13 e 17 anos e 1% (49) correspondente a idade de 0 a 12 

anos. Desta forma conclui-se que o percentual da idade das pessoas atendidas pelos técnicos e das 

pessoas atendidas pela recepção é quase o mesmo. 
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Gráfico 15 - Fonte: Registro de Atendimento dos CRAS – Jan a Dez/2018. 

 

De acordo com os dados identificados no gráfico sobre gênero, verifica-se que 77% (6.187) 

dos usuários acolhidos pelas técnicas são identificados como mulher, enquanto que 22% (1.718) como 

homens e 1% (37) LGBT. Observando assim, que as mulheres solicitam mais os serviços oferecidos 

pelos CRAS do que os homens e que as pessoas identificadas como LGBT ainda são públicos 

minoritários nos CRAS. 

 

Gráfico 16 - Fonte: Registro de Atendimento dos CRAS – Jan a Dez/2018. 

 

Em relação a raça/cor dos usuários, observa-se no gráfico acima, que os que se autodeclaram 

Brancos representam 37% (2.971); Pardos/Amarelos 32%(2.543). Enquanto, Negros 30% (2.328). 

Indígenas não apresentam números significativos 1%(10). 
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Gráfico 17 - Fonte: Registro de Atendimento dos CRAS – Jan a Dez/2018. 
 

 

Quanto a existência de algum tipo de deficiência, foi apresentado dentre os usuários atendidos 

pelas técnicas 41% (282) de pessoas com deficiência física; 26% (181) de pessoas com deficiência 

mental; 23% (160) de pessoas com deficiência intelectual e 5% (37) de pessoas com deficiência 

auditiva e também 5% (33) de pessoas com deficiência visual. 

  

 

 
De acordo com o gráfico acima 55% (4.246) dos atendimentos realizados foram a pessoas 

com renda de 0 a 0,5 salário mínimo; 18% a usuários com renda de 1 a 2 salários mínimos; 15% 

(1.128) a pessoas com renda de 2 a 3 salários mínimos; 1% (50) a usuários com mais de 03 salários 
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Gráfico 18- Fonte: Registro de Atendimento dos CRAS - Jan à Dez/2018. 
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mínimos e 11% (812) dos usuários atendidos não informaram a renda. Nesse gráfico predomina-se o 

número de pessoas com a renda de até 0,5 salário mínimo. 

 

Gráfico 19- Fonte: Registro de Atendimento dos CRAS - Jan à Dez/2018. 
 

 

Nota-se que a maioria dos usuários chegaram até os CRAS por demanda espontânea, 

representando 52% (4.158) dos usuários atendidos e 12% (936) por estarem em acompanhamento 

familiar; 9% (733) encaminhados por outros serviços que não foram identificados no RAI; 7 % (559) 

solicitado a presença por contato telefônico; 6% (488) retorno a pedido técnico e, também, 6% (450) 

por busca ativa; 5%(383) chegaram encaminhados pelo PBF e 1%(96) os usuários encaminhados pela 

saúde.  

Segundo os dados coletados pelo registro de atendimento individualizado realizado pelas 

técnicas sobre “Demanda”, verifica-se nos resultados que há significativa predominância quanto a 

solicitação para atendimento por orientações gerais, sendo 30% (3.757) dos usuários; Já a procura por 

benefícios é a segunda motivação de procura pelo CRAS, com 25% (3.164), considera-se aqui a soma 

dos benefícios: natalidade, funeral, aluguel social, cesta básica, BPC, PBF,PMCMV, Casamento 

Comunitário, INSS e Vale Social; 10% (1.231) são os usuários do acompanhamento PAIF; 8% (999) 

realizaram o primeiro cadastro no CRAS; 7% (850) usuários demandaram o serviço da Saúde e, 

também, 7% (834) realizaram a atualização do cadastro no CRAS; 5% (504) por descumprimento do 

PBF; 4% (480) solicitaram inclusão nas oficinas; 2% (241) solicitaram o serviço de Educação e, 

também, 2% (195) solicitaram documentação civil. 
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Gráfico 20 - Fonte: Registro de Atendimento dos CRAS - Jan à Dez/2018. 
  

Segundo os dados do RAI, foram realizados 2.005 encaminhamentos pela equipe técnica dos 

CRAS, de usuários a rede de serviços socioassistenciais. O maior número de encaminhamentos  foi 

para a Saúde com 560 encaminhamentos realizados; o ítem Outros apareceu, em segundo lugar, com 

385 encaminhamentos; Houve 272 encaminhamentos para o PBF; para Defensoria Pública foram 172 

encaminhamentos; para a Educação, 167 encaminhamentos; para o INSS/BPC foram 144 

encaminhamentos e para INSS/Beneficios foram 80 encaminhamentos; para a Fundação Leão XIII, 

76 encaminhamentos; para o CREAS  66 encaminhamentos; para o Conselho Tutelar  ocorreram 53 
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encaminhamentos e para o Ministério Público 23 encaminhamentos e para as Delegacias 7 

encaminhamentos. 

 

Gráfico 21- Fonte: Registro de Atendimento dos CRAS - Jan à Dez/2018. 

 

Com relação ao bairro dos usuários que foram atendidos pela equipe técnica dos CRAS, nota-

se que os bairros destacados com maior número de usuários, são bairros sede de CRAS. Observa-se, 

no gráfico, que 06 (seis)  bairros aparecem com número pouco expressivo de usuário atendido. 

 

Gráfico 22- Fonte: Registro de Atendimento dos CRAS - Jan à Dez/2018. 

 

Após análise dos dados quantitativos, elegeu-se alguns pontos considerados expressivos para 

caracterizar o perfil dos usuários. Conclui-se que há predominância de pessoas do sexo feminino, 

adultos com faixa etária entre 18 e 59 anos; mais da metade dos usuários que acessam os serviços do 

CRAS estão residindo próximo ao equipamento. A maioria sobrevive com apenas 0,5 salário mínimo; 

o maior número de usuários atendidos foi por demanda espontânea em busca de Orientações Gerais 
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e Benefícios; a maioria dos encaminhamentos foram realizados para a Saúde. Dos usuários atendidos 

ou acompanhados pelos técnicos, as deficiências apresentadas foram física, mental e intelectual. 

 

 

4.2.1.1 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) 

 

 

O PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 

fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de vínculos, promover seu acesso a 

direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. As características essenciais desse serviço 

estão no seu caráter proativo, preventivo e protetivo. 

 De acordo com o Sistema de Registro Mensal de Atendimentos (RMA) no ano de 2018, 

totalizou 4.000 o número de famílias em acompanhamento pelo PAIF, 416 dessas participavam de 

grupos PAIF e 170 foram inseridas no acompanhamento nesse ano, conforme demonstra o gráfico a 

seguir.  

 

 

 

O gráfico seguinte apresenta o perfil das novas famílias inseridas em acompanhamento PAIF, 

que das 170 novas famílias: 66 são famílias em situação de extrema pobreza, 75 são famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família, 8 são famílias beneficiárias do Programa Bolsa Famílias 

em descumprimento de condicionalidades e 25 são famílias com membros beneficiários do BPC. 
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Importante observar que uma mesma família pode enquadrar-se, simultaneamente, em mais de uma 

categoria, ou não se enquadrar. 

Em 2018, nenhuma família com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil e 

com crianças ou adolescentes em serviço de acolhimento estiveram em acompanhamento pelo PAIF. 

 

 

 

4.2.1.2 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) 

 

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, regulamentado pela Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). Esse serviço é ofertado de 

forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do PAIF e do PAEFI e possui 

um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de 

capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para 

o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. O SCFV deve ser ofertado de modo a garantir as 

seguranças de acolhida, de convívio familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento da 

autonomia dos usuários. Os usuários do SCFV são divididos em grupos, a partir de intervalos de 

faixas etárias. O trabalho nos grupos é organizado em percursos, de forma a estimular as trocas 

culturais e a partilha de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer 

os vínculos familiares, sempre sob a perspectiva de incentivar a socialização e a convivência familiar 

e comunitária. 

Importa destacar que o município de São Pedro da Aldeia desenvolve o SCFV desde o aceite 

do reordenamento de tal serviço no ano de 2013 e atende todas as faixas etárias do serviço: crianças 

66

75

8

25

0

20

40

60

80

Perfil das novas famílias inseridas em acompanhamento no 
PAIF

Famílias em situação de extrema pobreza

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em
descumprimento de condicionalidades

Famílias com membros beneficiários do BPC

Gráfico 24- Fonte: RMA/2018. 

 

 

 

 



48 

 

 
 

de até 06 anos; crianças e adolescentes de 6 a 15 anos; adolescentes e jovens de 15 a 17 anos; jovens 

de 18 a 29 anos; adultos de 30 a 59 anos e idosos. 

Considerando dados gerais do SISC (Sistema de Informações do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos), o quadro seguinte demonstra a quantidade de usuários que participaram 

do serviço em 2018: 

 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS 

 

Capacidade de atendimento de referência 590 

Meta de inclusão do público prioritário 295 

 

Quadro 03- Demonstração de participação de usuários/Dados extraídos do SISC-2018 

 

Mês de Confirmação de Participação de usuários: Março/2018 

Usuários registrados no SISC 518 

Usuários registrados no SISC em situações 

prioritárias 
74 

Mês de Confirmação de Participação de usuários: Junho/2018 

Usuários registrados no SISC 415 

Usuários registrados no SISC em situações 

prioritárias 
48 

 

Mês de Confirmação de Participação de usuários: Setembro/2018 

Usuários registrados no SISC 411 

Usuários registrados no SISC em situações 

prioritárias 
39 

 

Mês de Confirmação de Participação de usuários: Dezembro/2018 

Usuários registrados no SISC 412 

Usuários registrados no SISC em situações 

prioritárias 
37 

 

 

O SISC foi ofertado através de 44 grupos, todos de execução direta, isto é, de responsabilidade 

direta do órgão municipal de assistência social. A maioria das atividades foram realizadas no CRAS, 

mas alguns realizaram algumas atividades em outros locais como: o CRAS do Porto da Aldeia, na 

Lagoa de Araruama com o grupo Ginástica Ação e Movimento; o CRAS São João, na quadra de 
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esportes com os grupos Atletas do Futuro e Renascer; e o CRAS Morro do Milagre, na OSC Ned 

Vida com o grupo Banda Marcial. Abaixo quadro demostrativo de todos os grupos de SCFV ofertados 

por cada CRAS. 

 

 

Relação de grupos de SCFV por CRAS 

 

 

CRAS 

 

 

Grupo 

 

Faixa Etária 

CRAS Aníbal Martins 

Ferreira 

Nome Fantasia: CRAS São 

João 

• Sementes do Amanhã 3 a 6 anos 

• Recreativa 6 a 12 anos 

• Circuito Jovem 12 a 17 anos 

• Atletas do Futuro 6 a 15 anos 

• Renascer 30 a 59 anos 

• Liberdade 6 a 15 anos 

• Renascer Mais de 60 anos 

CRAS Catarina Machado 

da Silva Borges 

Nome Fantasia: CRAS 

Alecrim 

• Infância feliz  0 a 6 anos 

• Criar e recriar  07 a 12 anos 

• Capoeira Intergeracional 

• Criar e recriar  12 a 15 anos 

• Tocando a vida com Harmonia  09 a 12 anos 

• Tocando a vida com Harmonia Intergeracional 

• Mulheres em movimento Intergeracional 

CRAS Carlota Pereira dos 

Santos 

Nome Fantasia: CRAS 

Balneário 

• Coral Esperança  Intergeracional 

• Tocando em Frente Intergeracional 

• Musicalização  6 a 12 anos 

• Musicalização (Manhã) 6 a 12 anos 

• MusicArte (Tarde) 12 a 17 anos 

• Arteculando 6 a 15 anos 

• Brinquedoteca (manhã)  3 a 6 anos 

• Brinquedoteca (tarde) 3 a 6 anos 

• Corpo em Movimento adulto  30 a 59 anos 

• Instrumento Adulto Intergeracional 

• Corpo em Movimento idoso  mais de 60 anos 

CRAS Palmiro Gomes 

Nome Fantasia: CRAS Porto 

da Aldeia 

• Capoeira Pura Arte 6 a 9 anos 

• Pura Arte II – Capoeira  12 a 15 anos 

• Ginástica Ação e Movimento 30 a mais de 60 anos 

• Ginástica Ação e Movimento II 30 a mais de 60 anos 

• Ginástica Ação e Movimento III mais de 60 anos 

• Futebol Craques do Futuro  15 a 17 anos 

• Fazendo Arte 2 – Brinquedoteca 3 a 6 anos 
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• Fazendo Arte I – Brinquedoteca 3 a 6 anos 

CRAS Gelson Pinheiro 

Nome Fantasia: CRAS Rua 

do Fogo 

• Melhor Idade Intergeracional 

• Brincando com Amor  0 a 6 anos 

• Esportidade Manhã 6 a 15 anos 

• Happy Dance 6 a 15 anos 

• Esportidade Tarde  6 a 15 anos 

CRAS Antônio Paulino de 

Souza 

Nome Fantasia: CRAS 

Morro do Milagre 

• Banda Marcial 6 a 15 anos 

• Recriando 3 a 6 anos 

• Amando a Vida  30 a mais de 59 anos 

• Capoarte 15 a 17 anos 

• Mentes Brilhantes 18 a 59 anos 

• Musicalizar Intergeracional 

Quadro 04- Demonstrativo de grupos do SCFV/Dados extraídos do SISC-2018 
 

 

Realizaram-se algumas atividades externas com grupos do SCFV, descritas no quadro abaixo, 

a fim de complementar o trabalho social realizado com as famílias e promover a integração e a troca 

de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. Vale ressaltar que 

alguns responsáveis também participaram dessas atividades. 

 

 
Quadro 05- Atividade externas do SCFV/ 2018 

CRAS Atividade Realizada Município 

CRAS São João 

24/01/2018 

Passeio Recreativo 

Familiar - Sítio 

São Pedro da 

Aldeia/RJ 

CRAS Morro dos 

Milagres 

(23/01/2018) 

Caminhada ecológica e   

banho de mar. 
Cabo Frio/RJ 

CRAS Morro dos 

Milagres 

(06/09/2018) 

Visita ao Espaço de 

Cultura: A história da 

música brasileira 

Iguaba/RJ 

CRAS Balneário 

(29/05/2018) 

Visita guiada a Base 

Aérea Naval de São 

Pedro da Aldeia. 

São Pedro da 

Aldeia/RJ 
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4.2.1.3 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA E IDOSAS. 

 

 

O Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio (SD) para Pessoas com Deficiência e Idosas 

tem por finalidade o enfrentamento de barreiras atitudinais das famílias, prevenindo ou superando 

situações de risco, exclusão e isolamento, agravos que podem provocar inclusive o rompimento de 

vínculos familiares e sociais. Atua na promoção do acesso aos direitos, no desenvolvimento de 

mecanismos para a inclusão social, na igualdade de oportunidades, na participação e no 

desenvolvimento da autonomia das pessoas idosas ou com deficiência, a partir de suas necessidades, 

contribuindo também para a promoção de seu acesso a toda a rede socioassistencial e a outras políticas 

públicas. 

  Em 2018, participaram dos grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

cerca de 1.150 idosos e 323 Pessoas com deficiência participaram dos Serviços de Convivência ou 

dos grupos do PAIF. 

 

 

4.2.2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 

 

A Proteção Social Especial organiza a oferta de um conjunto de serviços especializados a 

indivíduos e famílias em situações de risco pessoal e social por violação de direitos, com o objetivo 

de ampliar aquisições, habilidades e autonomia para o enfrentamento de situações, tais como: 

violência física ou psíquica; negligência, maus tratos e abandono; precarização dos cuidados nas 

situações de dependência, em virtude de ser idoso ou ter deficiência; violência sexual (abuso e 

exploração); situação de rua; trabalho infantil; adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas de liberdade assistida (LA) e de prestação de serviços à comunidade (PSC); vítimas 

de tráfico de pessoas; fragilização dos vínculos familiares; ruptura, ausência ou afastamento do 

convívio familiar, dentre outras. 

Considerando os níveis de risco, a natureza e a especificidade do trabalho social ofertado, a 

Proteção Social Especial (PSE) organiza-se em dois níveis: média e alta complexidade. A PSE de 

Média Complexidade oferta serviços que requerem maior estruturação técnica e operativa, destinados 

ao atendimento/acompanhamento às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por 
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violação de direitos. Devido à natureza e ao agravamento dessas situações, é demandado um 

acompanhamento especializado, individualizado, continuado e articulado em rede. Estes serviços são 

ofertados nas unidades de referência da PSE de média complexidade, que são: o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), o Centro de Referência Especializado para População 

em Situação de Rua (Centro Pop) e o Centro Dia de Referência para Pessoas com Deficiência. De 

acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a PSE de Média Complexidade 

oferta os seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI), obrigatoriamente ofertado no CREAS; Serviço Especializado em Abordagem 

Social; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa 

(MSE) de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua; e o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência, Idosas e suas Famílias. 

A PSE de Alta Complexidade organiza a oferta de Serviços de Acolhimento para proteção 

integral de crianças e adolescentes, adultos e famílias, mulheres em situação de violência, pessoas 

idosas, jovens e adultos com deficiência, por meio de diversos tipos de equipamentos e modalidades 

de acolhimento (famílias acolhedoras, repúblicas, residências inclusivas, casa de passagem, casa lar 

e abrigo institucional), destinados a famílias e indivíduos em situação de abandono, ameaça ou 

violação de direitos, em função de fragilidades, rompimento ou inexistência de vínculos familiares 

ou comunitários. Também integra a alta complexidade o Serviço de Proteção em Situações de 

Calamidades Públicas e de Emergências. 

 

 

4.2.2.1 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição 

Ampliar o acesso das famílias e indivíduos em situação de riscos sociais e violação 

de direitos aos serviços de acompanhamento e atendimento especializados; assegurar 

o funcionamento e expandir a rede de proteção social especial; qualificar os serviços 

ofertados e induzir a estruturação da rede de unidades de prestação de serviços de 

média complexidade, de acordo com padrões estabelecidos nacionalmente 
 

Quadro 06- Metas estabelecidas pelo PMAS 
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 METAS  

Ação Estratégica Meta Prevista 2018 

1 

 

 

Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos – 

PAEFI 

 

 

Realizar acompanhamento de famílias 

e indivíduos que tenham seus direitos 

violados; 

-Fortalecer a função protetiva da 

família; 

-Contribuir para o rompimento de 

padrões violadores dos direitos dentro 

da família; 

-Ampliar a cobertura de famílias em 

acompanhamento e das famílias com 

beneficiários do BPC; 

-Ampliar os recursos humanos, 

materiais e instrumentais. 

 

10% 

2 

 

Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI) 

 

 
-Contratar profissionais para compor 

a equipe técnica: coordenador, 

assistente social, pedagogo e 

psicólogo; 

-Cumprir os eixos das ações 

estratégicas do Plano Municipal de 

Erradicação do Trabalho Infantil; 

-Participar das reuniões periódicas da 

Comissão PETI. 

Implementar o serviço 

 

 

 

3 

 

 

 
Serviço de Proteção Social Especial a 

Adolescentes em Cumprimento de 

Medidas Sócio-educativas de Liberdade 

Assistida (LA) e de Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC) 

 

Oferecer acompanhamento social 

junto ao adolescente para 

cumprimento da medida judicial de 

LA ou PSC, objetivando sua 

reinserção na escola, na família e em 

serviços de esporte, cultura, lazer, 

profissionalização, trabalho e renda; 

-Criar condições para a construção de 

projeto de vida que vise à ruptura do 

adolescente com a prática do ato 

infracional; 

-Viabilizar o acesso do adolescente à 

Justiça (Poder Judiciário, Ministério 

Público e Defensoria Pública) e o 

 

 

 
-Possuir espaço físico 

adequado para a realização de 

grupos que trabalhem 

vivências de reflexão; 

 

-Ampliar as vagas para 

cumprimento de PSC em 15% 
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direito de ser ouvido sempre que 

requerer; 

-Fortalecer a convivência familiar e 

comunitária; 

-Desenvolver vivências que 

favoreçam a autoconfiança e a 

capacidade de reflexões sobre as 

possibilidades de construção da 

autonomia; 

-Avaliar sistematicamente o percurso 

do adolescente durante o 

cumprimento da medida; 

-Estabelecer parcerias que ofereçam 

apoio e serviços necessários à 

execução das ações; 

-Mobilizar as redes sociais de apoio. 

4 
 

Sede própria para o CREAS 

 

 
-Construir unidade do CREAS 

modelo em substituição do atual. 

 

01 

5 

 
Serviço Especializado em Abordagem 

Social 

 

 
-Realizar busca ativa, de 

forma continuada e programada, com 

a finalidade de assegurar trabalho 

social de abordagem que identifique, 

nos territórios, a incidência de 

trabalho infantil, exploração sexual de 

crianças e adolescentes, pessoas em 

situação de rua, dentre outras; 

-Ampliar os recursos humanos, 

materiais e instrumentais. 

Implementar o serviço. 

6 

 
Serviço de Proteção Social Especial no 

Domicílio para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas famílias 

 

 

-Ampliar a equipe Técnica; 

-Articulação com a rede. 

 

Implementar o serviço. 

 

No município de São Pedro da Aldeia a Proteção Social Especial de Média Complexidade é 

ofertada por 01 (um) CREAS. 

O CREAS é a unidade pública estatal de abrangência municipal ou regional, que tem como 

papel constituir-se em locus de referência, nos territórios, da oferta de trabalho social especializado 

no SUAS a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos. 
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Considerando a centralidade na família, o CREAS desenvolve suas ações em estreita interface com 

outras unidades e serviços da rede socioassistencial, das demais políticas públicas e órgãos de garantia 

e de defesa de direitos, buscando a integração de esforços, recursos e meios para potencializar os 

resultados esperados para seus usuários. Os serviços ofertados pelo CREAS devem propiciar acolhida 

e escuta qualificada a indivíduos e famílias visando, dentre outros aspectos, contribuir para: romper 

com padrões violadores de direitos, situações de violência e exploração; fortalecer vínculos familiares 

e comunitários e a função protetiva da família; potencializar os recursos para a superação das 

situações vivenciadas; o acesso à rede de proteção social; o exercício do protagonismo e da 

participação social; e a prevenção de agravamentos de risco por violação de direitos. 

 

N° IDENTIFICAÇÃO ENDEREÇO ÁREA DE ABRAGÊNCIA 

01 
CREAS Luiza Magdalena dos 

Santos 

Rua Travessa Getúlio 

Vargas, S/N- Centro- 

SPA. 

Todos os bairros do 

município. 

Quadro 07- Identificação dos CREAS 

 

Com base nos dados do Registro Mensal de Atendimentos RMA-CREAS, o gráfico seguinte 

apresenta o volume de atendimento realizado pelo CREAS em 2018: 1.465 atendimentos 

individualizados; 12 atendimentos em grupo; 75 famílias encaminhadas para o CRAS e 332 visitas 

domiciliares realizadas durante esse ano. A equipe técnica do CREAS realizou, também, 115 visitas 

institucionais, esse dado é baseado no Registro de Atendimento Individualizado (RAI) dos técnicos. 
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Gráfico 25- Fonte: RMA/2018. 
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A partir desse instrumento foi possível apresentar o perfil dos usuários que se utilizam dos 

serviços socioassistenciais do CREAS. Os dados coletados serão visualizados nos gráficos, 

apresentados abaixo, faz-se necessário esclarecer que os dados coletados e distribuídos nos gráficos 

podem apresentar quantitativos desiguais, devido ao processo de adaptação ao uso do formulário e a 

alguns campos deixados em branco ou preenchidos de acordo com o entendimento de cada 

técnico/recepcionista. 

Destaca-se, também, que os usuários acolhidos pela recepção não são atendidos, em sua 

totalidade, pela equipe técnica. 

 

 

- Dados de usuários que são acolhidos pela recepção do CREAS 

 

 

 

 

 

Analisando o gráfico Idade, observa-se que os adultos (18 a 59 anos) correspondem a 53% 

dos usuários atendidos pela recepção dos CRAS. Já pessoas com idade entre 13 a 17 anos, 

correspondem com 32%, pessoas com idade de 60 anos ou mais tem o percentual de 13%.  

Gráfico 26- Fonte: Registro de Atendimento do CREAS - Jan à Dez/2018. 
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De acordo com os dados identificados neste gráfico, verifica-se que 59% (400) dos usuários 

acolhidos pela recepção são pessoas do sexo masculino, enquanto que 41% (283) são do sexo 

feminino. Observando assim, que os homens solicitam mais os serviços oferecidos pelos CREAS do 

que as mulheres, o que não é visto tão comumente dentro dos equipamentos da assistência social, 

uma vez que são as mulheres as que mais requisitam os serviços. 

 

 

 

 

Em relação à raça/cor dos usuários, observa-se no gráfico acima, que os que se autodeclaram 

Pardos/Amarelos representam 40% (273) da totalidade dos usuários do serviço; Brancos atingem 37% 

(254). Enquanto, Negros 23% (159). Indígenas não apresentam números (0,00%). 
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Gráfico 27- Fonte: Registro de Atendimento do CREAS - Jan à Dez/2018. 

 

Gráfico 28- Fonte: Registro de Atendimento do CREAS - Jan à Dez/2018. 
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Nesse gráfico foi possível identificar a origem/Porta de Entrada das pessoas que acessam os 

serviços do CREAS atendidos pela recepção. Nota-se que a maioria dos usuários chegou até o 

CREAS por demanda espontânea, representando 44% (301). Em segundo lugar, com 24% (167) são 

os usuários em acompanhamento PAEFI. Já 15 % (103) são os casos encaminhados do Ministério 

Público; 5% (32) vieram por outros serviços; 4% (31) compareceram por serem solicitados por 

contato telefônico; 3% (19) vieram pelo Conselho Tutelar e contabilizando 1% para cada, são: 

Retorno a pedido Técnico, Denúncia, Busca Ativa, Saúde e encaminhados do CRAS. 

Com relação ao bairro dos usuários acolhidos pela recepção, a maioria reside no bairro 

Balneário das Conchas, em seguida os bairros Porto da Aldeia, Morro do Milagre, Vinhateiro e 

Fluminense. Observa-se que temos o quantitativo de 18 bairros que constam sem nenhum 

atendimento.  
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Gráfico 29 - Fonte: Registro de Atendimento do CREAS - Jan à Dez/2018. 
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Gráfico 30- Fonte: Registro de Atendimento do CREAS - Jan à Dez/2018. 
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Segundo dados coletados pelo registro de atendimento individualizado da recepção, verifica-

se nos resultados que há significativa predominância quanto a solicitação para atendimento técnico, 

sendo um total de 89% (515) dos usuários, 8% (45) demandam orientações gerais e 3% (20) pelo 

PBF/CadÚnico. 

 

 

 

-Dados dos usuários que são acolhidos pelos técnicos do CREAS 
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Gráfico 32- Fonte: Registro de Atendimento do CREAS – Jan à Dez/2018. 

 

Gráfico 31- Fonte: Registro de Atendimento do CREAS - Jan à Dez/2018. 
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Verificando o gráfico Idade, os adultos, 18 a 59 anos, correspondem a 53% dos usuários 

atendidos pelos técnicos. Já 25% com idade entre 13 e 17 anos, 21% correspondem a pessoas com 

idade de 60 anos ou mais e 1% correspondente a idade de 0 a 12 anos. 

 

 

 

 

De acordo com os dados identificados no gráfico sobre Sexo, verifica-se que 50% (656) dos 

usuários acolhidos pelas técnicas são identificados como homem, enquanto que 49% (643) como 

mulheres e 1% (5) pessoas LGBT. Observando assim, que os números dos atendimentos das técnicas, 

também se constituem em maioria do sexo masculino, assim como na recepção. Já os identificados 

como LGBT ainda são públicos minoritários nos CREAS. 

 

 

 

 

49%50%

1%

Sexo

MULHER

HOMEM

LGBT

BRANCA
38%

NEGRA
30%

PARDA
32%

AMARELA
0%

INDIGENA
0%

Cor/Raça

Gráfico 33- Fonte: Registro de Atendimento do CREAS - Jan à Dez/2018. 

 

Gráfico 34- Fonte: Registro de Atendimento do CREAS - Jan à Dez/2018. 
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Quanto ao quesito raça/cor dos usuários, observa-se no gráfico acima que os que se declaram 

brancos representam 38% (490), enquanto, pardas 32% (402) e Negros apresentam 30% (378).  

Com relação à existência de algum tipo de deficiência, dentre os usuários atendidos pelas 

técnicas do CREAS, houve uma porcentagem de 37% (58) de pessoas com deficiência intelectual; 

29% (45) de pessoas com deficiência fisica; 26% (40) de pessoas com deficiência mental, 5% (7) de 

pessoas com deficiência visual e 3% (5) de pessoa com deficiência auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação à renda dos usuários atendidos, 36% (439) foram as pessoas com renda de 0 a 

0,5 salário mínimo; 27% (324) com renda de 1 a 2 salários mínimos; 5% (56) aos usuários com renda 
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Gráfico 35- Fonte: Registro de Atendimento do CREAS - Jan à Dez/2018. 

 

Gráfico 36- Fonte: Registro de Atendimento do CREAS - Jan à Dez/2018. 
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de 2 a 3 salários mínimos; 4% (55) aos usuários com mais de 03 salários mínimos e 28% (341) dos 

usuários atendidos, não informaram ou omitiram o valor. 

 

 

 

 

Verificou-se que a maioria dos usuários chegou ao CREAS por solicitação de 

Acompanhamento familiar e demanda espontânea, representando 46% dos atendidos, somados os 

dois percentuais; 19% encaminhado pelo Ministério Público;16% foram encaminhados por outros 

serviços não identificados no RAI; 6% foram encaminhados pelo Conselho Tutelar; 3% foram de 

retorno a pedido técnico; 2% entre Denúncia, Busca Ativa e encaminhados dos CRAS; 1% 

encaminhados da Saúde e da SASDH. 
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Gráfico 37- Fonte: Registro de Atendimento do CREAS - Jan à Dez/2018. 
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Segundo os dados coletados pelo registro de atendimento individualizado realizado pelas 

técnicas sobre “Demanda”, analisa-se nos resultados que o maior número de usuários são de Medidas 

Socioeducativas, sendo um total de 22% (355); 19% (310) dos usuários demandaram outros tipos de 

serviços que não estão especificados no RAI; 14% (223) dos usuários são de acompanhamento 

PAEFI, 9% (142) são advindos de conflito familiar, 5% (86) de pessoas em situação de rua; 4% (74) 

de crianças e adolescentes em situação de risco; 3% (49) de crianças e adolescentes que sofrem maus 

tratos e estão em situação de trabalho infantil; 3% (46) solicitaram atendimento jurídico; 3% (43) 

idosos em situação de risco; 2% (39) recambiamento e 2% (39) abrigamento; 1% nos demais itens: 
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Gráfico 38- Fonte: Registro de Atendimento do CREAS – Jan à Dez/2018. 
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violência doméstica; idosos em situação de negligência; dependentes químicos; idosos em situação 

de maus tratos;  de deficientes em situação de risco; de crianças e adolescentes em situação de risco; 

de pessoas acometidas por violência intrafamiliar; de abuso e exploração sexual de crianças e 

adolescentes; de deficientes que estão sofrendo com maus tratos e negligência; de pessoa com risco 

habitacional sem vínculo.  

Segundo os dados do RAI, foram realizados 576 encaminhamentos pela equipe técnica do 

CREAS a rede de serviços socioassistenciais. O maior número de encaminhamentos, identificados, 

foi para a saúde com 107 encaminhamentos realizados; os CRAS apareceram, em segundo lugar, com 

68 encaminhamentos; 54 encaminhados para a Educação; 34 encaminhados para a Defensoria 

Pública; 18 foram para a Delegacia da Mulher, 17 para o Ministério público, 15 para o Conselho 

Tutelar; 12 encaminhados para Beneficios (PBF/BPC); 9 para recambiamento; 6 para a Delegacia; 4 

para a Fundação Leão XIII e INSS; 3 para o Detran  e 213 encaminhamentos para Outros (serviços 

que não estão especificados no RAI); 
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Gráfico 39- Fonte: Registro de Atendimento do CREAS - Jan à Dez/2018. 
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Gráfico 40- Fonte: Registro de Atendimento do CREAS - Jan à Dez/2018. 
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Com relação ao bairro dos usuários que foram atendidos pela equipe técnica do CREAS, ao 

analisar os dados, conclui-se que a maior parte dos atendimentos realizados foi a usuários residentes 

do bairro Porto da Aldeia com 160 usuários atendidos. Em seguida o bairro Balneário das Conchas 

com 127 usuários atendidos. O bairro Morro do Milagre fica em terceiro lugar, com 104 usuários. 

Em quarto, Rua do Fogo, com 85 usuários; Vinhateiro, em quinto, com 77; Em sexto, São João com 

72 usuários atendidos; Alecrim com 63 usuários atendidos. Já os outros usuários estão distribuídos 

nos outros bairros pertencentes ao município de São Pedro da Aldeia. Observa-se, no gráfico, que 13 

(treze) bairros aparecem sem nenhum usuário atendido. 

Após análise dos dados quantitativos, elegeu-se alguns pontos considerados expressivos para 

se compreender as características dos usuários do CREAS. Conclui-se que há predominância de 

pessoas do sexo masculino; adultos com faixa etária entre 30 e 59 anos, mas cabe ressaltar que há um 

número significativo de adolescentes que estão demandando os serviços; a maioria sobrevive com 

apenas 01 salário mínimo ou menos; o maior número de usuários atendidos foi por demanda 

espontânea e do serviço de medida socioeducativa; a maior parte dos encaminhamentos foram 

realizados para a Saúde. Como dito,  20 bairros do município não possuem usuários atendidos, o que 

representa 39% dos bairros sem registros de atendimento pelo CREAS. 

 

4.2.2.1.1 PAEFI /CREAS 

 

 

Dentre outros serviços ofertados no CREAS, cada unidade, deve ofertar obrigatoriamente o 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). O PAEFI 

promove o apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou 

violação de direitos. 

As situações que as vulnerabilizam ou as submetem a situações de risco pessoal e social 

podem ter repercussões diferenciadas, que podem ser agravadas ou não em função de diversos 

aspectos (contexto de vida, acesso à rede de proteção e direitos, ciclo de vida, deficiência, gênero, 

orientação sexual, uso/abuso de drogas, condições materiais etc.). 

Nesse sentido, diante das situações vivenciadas, cada indivíduo demanda do PAEFI um 

conjunto de atenções específicas, de acordo com suas singularidades. 

Em 2018, de acordo com o RMA,  o CREAS atendeu o total de 1.329 famílias em 

acompanhamento pelo PAEFI, 56 foram inseridas no acompanhamento nesse ano, conforme 

demonstra o gráfico a seguir.  



68 

 

 
 

 

 

 

 

 

A tabela seguinte apresenta o volume de atendimento realizado pelo PAEFI em 2018,  com 

base nas novas famílias inseridas no acompanhamento de acordo com o RMA-CREAS.: 

 

 

Quadro 08 - PAEFI/CREAS: Atendimentos realizados em 2018 

Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar 9 

Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual 5 

Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual 0 

Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono 5 

Famílias com crianças ou adolescentes em Serviços de Acolhimento 0 
Mulheres adultas (18 a 59 anos) vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou 

sexual) 3 

Pessoas idosas - 60 anos ou mais - vítimas de violência 

intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) 6 

Pessoas idosas - 60 anos ou mais - vítimas de negligência ou abandono 5 

Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar 

(física, psicológica ou sexual) 0 

Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono 1 

Famílias/indivíduos cuja situação de violência/ violação esteja 

associada ao uso abusivo de substâncias psicoativas.               0 
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Gráfico 41- Fonte: RMA/2018. 
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4.2.2.1.2  SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL 

 

O Serviço de Abordagem Social é executado pela equipe profissional do CREAS que realiza 

busca ativa nos espaços públicos de maior concentração de pessoas expostas a riscos sociais e 

pessoais, devido à situação de rua, trabalho infantil, exploração sexual, uso abusivo de drogas, dentre 

outras. A partir de um processo gradativo de aproximação entre os profissionais e as pessoas 

identificadas nessas situações de risco, o Serviço busca construir vínculos com os usuários, no intuito 

de facilitar o acesso a serviços, programas e projetos da rede socioassistencial e das demais políticas 

sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser observado nos gráficos acima, 55 pessoas foram abordadas  no ano de 2018 e 

85 abordagens realizadas. Foram identificadas nas abordagens, 4 pessoas adultas usuárias de crack 

ou outras drogas ilícitas e 1 migrante. 
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Gráfico 42- Fonte: RMA/2018. 
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4.2.2.1.3  SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (MSE) DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) 

 

 

Também ofertado no CREAS, o MSE oferece acompanhamento especializado e continuado, 

realizado por equipe interprofissional, tendo como objetivos principais: promover a inserção dos 

adolescentes em serviços e programas de promoção e proteção social; criar condições para a 

construção/reconstrução de projetos de vida, que visem à ruptura com a prática do ato infracional; 

estabelecer autoconfiança e capacidade de reflexão sobre as possibilidades de construção de 

autonomias; e fortalecer a convivência familiar e comunitária dos adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa. A operacionalização do Serviço de MSE assegura o acompanhamento dos 

adolescentes em cumprimento de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC), nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cujos dispositivos requerem a 

imperativa oferta do acompanhamento, frente à aplicação da medida pela autoridade judiciária. 

Dados do RMA indicam que em 2018 foram acompanhados pelo CREAS, o total de 151 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, dos quais 149 em cumprimento de LA e 

Gráfico 43- Fonte: RMA/2018. 
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30 em cumprimento de PSC. Eventualmente um(a) mesmo(a) adolescente pode estar cumprindo 

simultaneamente as medidas de LA e de PSC. Portanto, pode ocorrer que a soma de LA e PSC seja 

maior que o valor total relatado. 

  

 

 

 

 

4.2.2.1.4  SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS 

 

É um serviço para pessoas com deficiência ou idosas com algum grau de dependência e suas 

famílias, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, como isolamento, 

confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas, falta de cuidados adequados por parte do 

cuidador, entre outras situações que aumentam a dependência e comprometem o desenvolvimento da 

autonomia. 

Esse serviço promove atividades que garantem a autonomia, a inclusão social e a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas que usam o serviço. Nesse sentido, visa à diminuição da exclusão social 
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Gráfico 44- Fonte: RMA/2018. 
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tanto do dependente quanto do cuidador, da sobrecarga decorrente da situação de 

dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a superação das violações de direitos que 

fragilizam o indivíduo e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência ou idosa. 

 

 

 

4.2.2.2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição 

Ampliar o acesso das famílias e indivíduos em situação de riscos sociais e violação 

de direitos aos serviços de acompanhamento e atendimento especializados; assegurar 

o funcionamento e expandir a rede de proteção social especial; qualificar os serviços 

ofertados e induzir a estruturação da rede de unidades de prestação de serviços de 

alta complexidade, de acordo com padrões estabelecidos nacionalmente 
Quadro 9- Metas estabelecidas pelo PMAS 

 

 

 METAS  

Ação Estratégia Meta Prevista 2018 

1 

 

Acolhimento institucional para 

crianças e adolescentes 

 

 
Proporcionar para as crianças e 

adolescentes o acesso aos seus 

direitos como cidadão; 

-Criar protocolo com as demais 

políticas; 

-Intermediar o acesso ao meio de 

transporte para os estabelecimentos 

de ensino e de saúde; 

-Reuniões com os familiares e visitas 

domiciliares; 

-Proporcionar o fortalecimento 

gradativo da autonomia, de modo 

condizente com o processo de 

desenvolvimento;  

-Fortalecer o vínculo familiar e 

comunitário a fim de evitar novos 

abrigamentos 

 

20 crianças e adolescentes 

2 

 

Serviço especializado para pessoas em 

situação de rua 

 

 
Assegurar atendimento e atividades 

direcionadas para o desenvolvimento 

Implementar o atendimento 
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de sociabilidades, na perspectiva de 

fortalecimento de vínculos 

interpessoais e/ou familiares que 

oportunizem a construção de novos 

projetos de vida; 

-Oferecer acesso a espaços de guarda 

de pertences, higiene pessoal, 

alimentação, acesso à documentação 

civil, benefícios socioassistenciais e 

atendimento com psicólogos e 

assistentes sociais; 

-Ampliar os recursos humanos, 

materiais e instrumentais. 

 

 

Atualmente, a Proteção Social Especial de Alta Complexidade é ofertada no município pelo 

Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, sendo uma instituição municipal 

e a outra cofinanciada por termo de fomento; pelo  Serviço de família Acolhedora e pelo Serviço de 

Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. 

  

 

4.2.2.2.1  SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

 

N° IDENTIFICAÇÃO ENDEREÇO ÁREA DE ABRAGÊNCIA 

01 Casa de Acolhimento Municipal 
Rua Assuruá,84-

Balneário São Pedro. 

Todos os bairros do 

município. 

02 Aldeia da Infância Feliz 

Rua Apolônio 

Alcântara Valente-15 

Balneário das 

Conchas. 

Todos os bairros do 

município. 

Quadro 10- Metas estabelecidas pelo PMAS 

 

Até a implantação do SUAS (2005), os serviços de acolhimento eram sinônimos de isolamento 

de indivíduos (crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência) em instituições de grande 

porte e longa permanência, com financiamento federal inexpressivo e irregular, pautado pela oferta e 

desconsiderando a demanda. Com o SUAS, esses serviços passaram a ter uma lógica de acolhimento 

personalizado e em pequenos grupos, com um caráter de moradia transitória, visando a proteção 
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integral e o alcance de maiores patamares de autonomia dos indivíduos e sua reinserção familiar e 

comunitária, quando possível. 

O serviço acolhe crianças e adolescentes em medidas protetivas por determinação judicial e 

por requisição do Conselho Tutelar. Nesse caso, a autoridade competente deverá ser comunicada, 

conforme previsto no Artigo 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em decorrência de violação 

de direitos (abandono, negligência, violência) ou pela impossibilidade de cuidado e proteção por sua 

família. 

O afastamento da criança ou do adolescente da família deve ser uma medida excepcional, 

aplicada apenas nas situações de grave risco à sua integridade física e/ou psíquica. O objetivo é 

viabilizar, no menor tempo possível, o retorno seguro ao convívio familiar, prioritariamente na 

família de origem e, excepcionalmente, em família substituta (por meio de adoção, guarda ou tutela). 

O serviço deve estar voltado para a preservação e fortalecimento das relações familiares e 

comunitárias das crianças e dos adolescentes. O atendimento deverá ser oferecido para um pequeno 

grupo e garantir espaços privados, para a guarda de objetos pessoais e registros, relacionados à 

história de vida e desenvolvimento de cada criança e adolescente. 

A Casa de Acollhimento Municipal (CAM) atende crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 

11 meses e o Abrigo Aldeia da Infância Feliz, atende a faixa etária de 0 a 12 anos incompletos, 

podendo permanecer, até 18 anos incompletos, caso não haja reintegração familiar ou colocação em 

família substituta. Ambas com capacidade de atendimento para 20 crianças e/ou adolescentes. 

A seguir serão apresentados os dados relativos aos acolhimentos realizados, em 2018, pela 

Casa de Acolhimento Municipal e pela Aldeia da Infância Feliz. 

 

 

Casa de Acolhimento Municipal 

 

Em 2018,  12 crianças e/ou adolescentes foram acolhidos, sendo que 9 foram desligados ainda 

neste ano. Sobre o sexo dos acolhidos, sete são do sexo masculino e cinco do sexo feminino. Quanto 

a faixa etária, foram acolhidos  01 criança de 06 a 11 meses de idade; 03 de 12 a 13 anos; 04 de 14 a 

15 anos; 04 de 16 a 17 anos, no gráfico, a Série 2 (Laranja) corresponde ao sexo masculino e a Série 

3 (Cinza) corresponde ao sexo feminino. 
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Gráfico 45- Fonte: Questionário aplicado as instituições de acolhimento de criança e adolescentes/2018. 

 

Gráfico 46- Fonte: Questionário aplicado as instituições de acolhimento de criança e adolescentes/2018. 
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Observa-se que 10 acolhimentos foram realizados através da Justiça da Infância e Juventude; 

e 02 através do Conselho Tutelar. 
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Gráfico 48- Fonte: Questionário aplicado as instituições de acolhimento de criança e adolescentes/2018. 

 

Gráfico 47- Fonte: Questionário aplicado as instituições de acolhimento de criança e adolescentes/2018. 
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Foi possível identificar, através do gráfico abaixo, que 06 acolhidos são do município de São 

Pedro da Aldeia; 02 são do município de Iguaba; 02 de Cabo Frio; 01 de outros e 01 não especificado. 

Cabe destacar que São Pedro da Aldeia acolheu 06 crianças e/ou/adolescentes que eram de outros 

municípios, um número expressivo e que representa quase a metade dos acolhimentos realizados. 

 

 

 

Em 2018, ocorreu o acolhimento de 01 criança e/ou adolescente com doença mental. 

Dentre os acolhidos, apenas 02 recebiam pensão alimentícia e 01 PBF. 
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Gráfico 49- Fonte: Questionário aplicado as instituições de acolhimento de criança e adolescentes/2018. 
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Em relação a documentação civil, 10 possuíam certidão de nascimento; 05 tinham CPF; 04 

possuiam NIS; 01 possuia título de eleitor; 01 possuia carteira de trabalho e 01 não apresentou 

nenhum registro. 

 

 

 

 

Segundo o tempo de permanência na instituição, 01 estava acolhido a menos de 01 mês; 03 

de 01 a 03 meses; 02 de 04 a 06 meses; 05 de 07 a 12 meses e 01 de 13 a 24 meses. 
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Gráfico 51- Fonte: Questionário aplicado as instituições de acolhimento de criança e adolescentes/2018. 

 

Gráfico 52- Fonte: Questionário aplicado as instituições de acolhimento de criança e adolescentes/2018. 
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Como pode ser visto, abaixo, os motivos dos acolhimentos foram conflitos no ambiente 

familiar (04); genitor menor de 18 anos abrigado com o filho (01); risco de vida na comunidade (01) 

e em razão de sua conduta (02).  

 

 

 

 

Durante o acolhimento foram realizados, pela equipe da CAM, 12 encaminhamentos a rede 

de saúde; 04 ao CRAS; 02 ao DETRAN; 02 ao PBF; 01 a curso profissionalizante e 11 a rede de 

Educação. Os encaminhamentos a rede de saúde foram para acompanhamento psicológico (07); para 

tratamento de transtorno mental (02); DST (02); para dependência química (01) e outros (02). 
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Gráfico 53- Fonte: Questionário aplicado as instituições de acolhimento de criança e adolescentes/2018. 

 

Gráfico 54- Fonte: Questionário aplicado as instituições de acolhimento de criança e adolescentes/2018. 
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Já os desligamentos ocorreram pela reitegração familiar (06); por evasão (2) e por óbito (1) 

 

 

 

 

Aldeia da Infância Feliz 

 

Durante o ano 2018, 35 crianças e/ou adolescentes foram acolhidos na Aldeia da Infância 

Feliz, sendo que 27 foram desligados nesse mesmo ano. 
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Gráfico 56- Fonte: Questionário aplicado as instituições de acolhimento de criança e adolescentes/2018. 

 

Gráfico 55- Fonte: Questionário aplicado as instituições de acolhimento de criança e adolescentes/2018. 
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Como pode ser visualizado no gráfico abaixo, a maior parte dos acolhidos foram do sexo 

masculino representando 24 acolhimentos e 11 acolhimentos do sexo feminino.  

 

 

 

 

Quanto a faixa etária dos acolhidos, 01 tem de 0 a 06 meses; 07 têm de 01 a 02 anos; 10 de 03 

a 05 anos; 15 têm de 06 a 11 anos de idade e 02 têm de 12 a 13 anos, no gráfico abaixo, a Série 

1(Azul) corresponde ao sexo masculino e a Série 2 (Laranja) corresponde ao sexo feminino. 

 

 

 

 

Nota-se que todos os acolhimentos foram realizados através do Conselho Tutelar. 
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Gráfico 57- Fonte: Questionário aplicado as instituições de acolhimento de criança e adolescentes/2018. 

 

Gráfico 58- Fonte: Questionário aplicado as instituições de acolhimento de criança e adolescentes/2018. 
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Foi possível identificar, que 31 dos acolhidos são do município de São Pedro da Aldeia e 04 

advindos do município de Araruama.  

De acordo com o questionário, em 2018, o abrigo Aldeia da Infância Feliz acolheu  duas 

crianças/adolescentes com deficiência. No total de acolhidos, nenhum deles recebem benefício 

socioassistencial. 

Em relação a documentação civil, como pode ser visto no gráfico abaixo, apenas um acolhido 

estava sem registro, os demais possuíam certidão de nascimento. 

 

 

 

 

Segundo o tempo de permanência na instituição, 07 estavam acolhidos a menos 01 mês; 06 de 

01 a 03 meses; 09 de 04 a 06 meses; 09 de 07 a 12 meses e 04 de 13 a 24 meses.  
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Gráfico 59- Fonte: Questionário aplicado as instituições de acolhimento de criança e adolescentes/2018. 

 

Gráfico 60- Fonte: Questionário aplicado as instituições de acolhimento de criança e adolescentes/2018. 
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Os motivos dos acolhimentos foram conflitos no ambiente familiar (01); abandono pelos pais 

ou responsáveis (01); negligência (13); abusos físicos ou psicológicos contra a criança ou adolescente 

(04); abuso sexual/ suspeita de abuso sexual (05); Risco de vida na comunidade (4) e Situação de rua 

(7).  

 

 

 

 

Durante o acolhimento, foram realizados, pela equipe da Aldeia da Infância Feliz, 17 

encaminhamentos a rede de saúde.  
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Gráfico 61- Fonte: Questionário aplicado as instituições de acolhimento de criança e adolescentes/2018. 

 

Gráfico 62- Fonte: Questionário aplicado as instituições de acolhimento de criança e adolescentes/2018. 
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Os encaminhamentos a rede de saúde foram para acompanhamento psicológico (06); doenças 

neurológicas (01); transtorno mental (03); acompanhamento psiquiatrico (03); desnutrição (1); 

autismo (1) e asma/bronquite (01). 

Já os desligamentos (21) ocorreram pela reitegração familiar. 

 

 

4.2.2.2.2  SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 

 

 

O acolhimento familiar, configura-se como uma medida de proteção, pertencente aos serviços 

da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, conforme consta na Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais. Trata-se de um acolhimento em família acolhedora direcionado à 

crianças e adolescentes, afastados de suas famílias de origem por medida de proteção, e acolhidos em 

famílias acolhedoras previamente cadastradas. Neste serviço, famílias previamente cadastradas 

recebem essas crianças e adolescentes em suas casas e cuidam delas enquanto não há o retorno para 

suas famílias de origem. Esta modalidade de acolhimento é particularmente adequada àquelas 

crianças e adolescentes cuja avaliação da equipe técnica indique possibilidade de retorno à família de 

origem, nuclear ou extensa, ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para adoção. 

É importante ressaltar, que o afastamento familiar deve ser uma medida excepcional, aplicada 

apenas em situações onde há grave risco à integridade física e/ou psíquica da criança ou adolescente, 

representando assim um menor prejuízo ao seu desenvolvimento, conforme consta no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, no Art. 19 §1o e §3º e  no Art. 101 §1o. 

Em 27 de novembro de 2012, foi assinado um Termo de Ajuste de Conduta-TAC referente a 

implementação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora no município de São Pedro da 

Aldeia. 

O Serviço Família Acolhedora do município consiste em organizar e acompanhar o 

acolhimento, em residências de famílias acolhedoras cadastradas, por período de 06 (seis) meses, 

crianças com a faixa etária inicialmente de 0 (zero) a 05 (cinco) anos de idade. A Família Acolhedora 

receberá uma bolsa – auxílio no valor de R$350,00 por cada criança acolhida, valor este que será 

pago somente durante o período de acolhimento, cessando imediatamente a percepção do referido 

subsidio financeiro no caso de reintegração familiar.  

O serviço é desenvolvido no Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS). 
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Desde de 2014 algumas providências para implementação desse serviço têm sido adotadas, 

tais como: confecção de cartazes e folderes para divulgação nos equipamentos da SASDH e nos locais 

parceiros, como escolas públicas e particulares, Lyons Clube, Rotary Club, Maçonaria, Associações 

de Moradores e Entidades religiosas; divulgação no site da prefeitura e em rádios locais. 

Apesar de todo o esforço na divulgação, até o presente não há famílias cadastradas no serviço. 

 

 

4.2.2.2.3 SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE 

EMERGÊNCIA 

 

 

O Serviço de Proteção em Calamidades Públicas e Emergências é um serviço de proteção 

especial do SUAS para enfrentamento de situações de Calamidades Públicas e Emergências 

reconhecidas pelo Ministério da Integração. 

O serviço está previsto na Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova 

a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e é regulamentado pela Portaria MDS nº 90, de 

3 de setembro de 2013. O objetivo do serviço é assegurar provisões de ambiente físico, recursos 

materiais, recursos humanos e trabalho social. Todas essas provisões devem ser empregadas na 

manutenção de abrigos temporários como estratégia de resposta a esses eventos. 

 Para a oferta do serviço quando necessário, o município de São Pedro da Aldeia está 

organizado a partir do Protocolo Municipal de Atendimento a Desastres, Situações de Emergência e 

Calamidades entre a Defesa Civil e as Secretarias Municipais de Serviços Públicos, de Urbanismo e 

Habitação, de Saúde, de Educação, de Assistência Social e Direitos Humanos. 

 

 

 

4.2.3 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição 
Conceder benefícios assistenciais a indivíduos que atendam aos critérios 

estabelecidos na legislação, contribuir para a integração entre os benefícios 

assistenciais e os serviços da rede socioassistencial e das demais políticas setoriais. 
Quadro 11- Metas estabelecidas pelo PMAS 
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METAS  

Descrição da Ação Meta Prevista 2018 

1 Auxílio natalidade 100% 

2 Auxílio funeral 100% 

3 Auxílio em situações de vulnerabilidade temporária 100% 

 

 

Os Benefícios Eventuais são assegurados pelo art. 22 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 

1993, Lei Orgânica de Assistência Social (Loas), alterada pela Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011. 

Juntamente com os serviços socioassistencias, integram organicamente as garantias do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS) com fundamentação nos princípios de cidadania e dos direitos sociais 

e humanos; 

São provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e às famílias, com 

impossibilidade de arcar por conta própria, em virtude de nascimento, de morte, situações de 

vulnerabilidade temporária, desastre e/ou de calamidade pública, o enfrentamento de contingências 

sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e 

a sobrevivência de seus membros. 

No âmbito do Município de São Pedro da Aldeia/RJ, os benefícios eventuais são 

regulamentados pela Lei do SUAS n° 2.657 de 15 de agosto de 2016 e pela Resolução n° 12 de 28 de 

julho de 2015 do CMAS e classificam-se nas seguintes modalidades: 

 

I – auxílio natalidade; 

II – auxílio funeral; 

III – auxílio em situações de vulnerabilidade temporária; 

IV – auxílio em situações de desastre e calamidade pública. 

 

 

4.2.3.1 AUXÍLIO NATALIDADE 

 

O benefício eventual, na modalidade de auxílio natalidade, constitui-se em uma prestação 

temporária, não contributiva da assistência social em bens de consumo, para reduzir vulnerabilidade 

provocada por nascimento de membro da família. 
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O auxílio, consiste no enxoval do recém-nascido, entregue até 30 (trinta) dias antes do 

nascimento,  incluindo itens de vestuário e utensílios de higiene, observada a qualidade que garanta 

a dignidade e o respeito a família beneficiária. 

 

 

4.2.3.2 AUXÍLIO FUNERAL 

 

 

O benefício eventual, na modalidade por morte, constitui-se em uma prestação temporária, 

não contributiva da assistência social, na forma de bens de consumo, para reduzir a vulnerabilidade 

provocada por morte de membro da família. 

O auxílio será concedido na forma dos seguintes bens: 

 

I - uma urna funerária; 

II – sepultamento; 

III – conservação de cadáver, se houver necessidade; e 

IV- translado, nos casos que houver necessidade, em distância que alcance até os seguintes 

municípios: Armação dos Búzios, Araruama, Arraial do Cabo, Bacaxá, Barra de São João, Cabo Frio, 

Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu, Iguaba, Itaboraí, Itaperuna, Macaé, Maricá, Niterói, 

Petrópolis, Rio Bonito, Rio de Janeiro, Rio das ostras, São Gonçalo e Saquarema.  

 

 

4.2.3.3 AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA 

 

 

O Auxílio em Situação de Vulnerabilidade Temporária caracteriza-se como uma provisão 

suplementar provisória da assistência social, prestada em bens de consumo, para suprir a família em 

situação de vulnerabilidade temporária, que envolvem acontecimentos do cotidiano dos cidadãos e 

podem se apresentar de diferentes formas produzindo diversos padecimentos. 

O auxílio poderá ser concedido em caráter provisório através dos seguintes bens de consumo: 

I - cesta de alimentos; 
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II – passagem de retorno ao município de origem, restrita às capitais da Região Sudeste e 

municípios do interior do estado de Rio de Janeiro, desde que os ônibus saiam do município de São 

Pedro da Aldeia com destino as localidades acima citadas. 

 

 

4.2.3.4 AUXÍLIO EM SITUAÇÕES DE DESASTRE E CALAMIDADE PÚBLICA 

 

 

O auxílio em situação de desastre e/ou calamidade pública é uma provisão suplementar e 

provisória de assistência social, prestada para suprir a família e o indivíduo na eventualidade dessas 

condições, de modo a assegurar-lhe a sobrevivência e a reconstrução de sua autonomia. 

O auxílio será concedido na forma de pecúnia (no caso de aluguel social) e/ou de bens de 

consumo, em caráter provisório, levando-se em conta a avaliação socioassistencial de cada caso. 
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 Gráfico 63- Fonte: Gestão financeira/2018. 
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4.2.4 GESTÃO DO SUAS 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição 

Coordenar a gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), assim como 

organizar e coordenar a Vigilância Social, para o monitoramento das 

vulnerabilidades, riscos sociais e violações de direitos, dos padrões dos benefícios e 

ações ofertadas pela política municipal de assistência social. 
 

Quadro 12- Metas estabelecidas pelo PMAS 

 

AÇÕES ESTRATÉGIA 

META 

PREVISTA 

2018 

G
E

S
T

Ã
O

 D
A

 P
O

L
ÍT

IC
A

 

 

 

Elaboração do Regimento 

Interno da SASDH 

 

-Reuniões de equipe. 01 

Alteração da LOM – Lei 

Orgânica do Município 
-Estudo e envio a Procuradoria Municipal. 01 

Avaliação do Plano 

Municipal 

-Revisão anual; 

-Reuniões de equipes. 
06 

G
E

S
T

Ã
O

 D
O

 T
R

A
B

A
L

H
O

 

Elaboração do Plano Municipal 

de Ed. Permanente  

 

-Reuniões de equipe. 

 

06 

Avaliação do Plano Municipal 

de Ed. Permanente  

 

-Reuniões de equipe. 

 

** 

Atualização do diagnóstico 

sócio-territorial 

 

-Reuniões de equipe. 

 

 

06 

Monitorar a implementação e 

execução do Protocolo POP 

RUA 

 

 

-Reuniões da Comissão POP RUA. 

 

 

12 

-Parcerias com universidades. 04 
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Por meio deste objetivo, são coordenadas diversas iniciativas visando apoiar e qualificar a 

gestão do SUAS no município, compreendendo o aprimoramento da regulação do Sistema, o 

acompanhamento e apoio à gestão descentralizada e ao controle social, a gestão da Vigilância Social 

e da gestão de trabalho e educação permanente das gestoras, técnicos e conselheiros da Assistência 

Social e o desenvolvimento e gestão de sistemas de informação. 

De acordo com suas competências, as esferas de gestão do SUAS assumem responsabilidades 

na gestão do sistema e na garantia de sua organização, eficiência e efetividade na prestação dos 

serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais. 

Conforme estabeleceu a NOB SUAS (2005), o Sistema Único de Assistência Social comporta 

quatro tipos de Gestão: dos Municípios; do Distrito Federal; dos Estados e; da União. 

O nível de gestão dos municípios será definido conforme estágios de organização da gestão e 

dos serviços a ser atribuído com base em indicadores mensurados a partir dos diagnósticos 

socioterritorial e de responsabilidades. Desta maneira, o nível de gestão será o reflexo das 

Promover capacitações para os 

trabalhadores do SUAS 

G
E

S
T

Ã
O

 D
A

 V
IG

IL
Â

N
C

IA
 

S
O

C
IO

A
S

S
IS

T
E

N
C

IA
L

 

Elaboração do Mapa da 

Vulnerabilidade 
-Reuniões de equipe. 08 

Avaliação do Mapa da 

Vulnerabilidade 
-Reuniões de equipe. ** 

 

Monitoramento dos 

equipamentos e entidades não 

governamentais 

-Visitas periódicas. 02 

Relatório da Gestão 
-Reuniões de equipe; 

-Levantamento de dados. 
06 

Orientação para Regulação das 

Instituições de Longa 

Permanência 

-Reuniões do CMDCI; 

-Produzir relatórios; 

-Visita as instituições. 

02 

Alimentação dos Registros em 

todos os sistemas 

-Gerir os dados; 

-Seguir o calendário. 
Periódico 

Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade 

Civil-MROSC 

- Produzir relatórios; 

-Visita as instituições. 
02 
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responsabilidades realizadas. Quanto mais responsabilidades realizadas mais aprimorada é a gestão 

descentralizada do SUAS. O município de São Pedro da Aldeia é habilitado em gestão básica. 

Para a gestão do SUAS torna-se necessário a existência de um setor que gerencie os elementos 

essenciais ao funcionamento dessa política pública, tais como: a gestão da informação, a gestão 

financeira, a gestão do trabalho e a vigilância socioassistencial. 

O processo de gestão do Suas conta também com instâncias de pactuação, que são a Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT) e as Comissões Intergestores Bipartite (CIBs). A CIT é um espaço de 

articulação e expressão das demandas dos gestores federais, estaduais e municipais. Ela negocia e 

pactua sobre aspectos operacionais da gestão do SUAS e, para isso, mantém contato permanente com 

as CIBs, para a troca de informações sobre o processo de descentralização. 

As CIBs são instâncias estaduais destinadas à interlocução de gestores, constituídas por 

representantes do Estado e dos municípios, que representam os interesses e as necessidades da região, 

referentes à assistência social. Elas negociam e pactuam sobre aspectos da organização e gestão do 

Sistema Estadual de Assistência Social, observando as deliberações do Conselho Estadual de 

Assistência Social, a legislação vigente e as orientações da CIT e do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS). Todas as suas pactuações são encaminhadas ao Conselho Estadual para 

conhecimento, apreciação e/ou deliberações e aos conselhos municipais, CIT e CNAS para 

conhecimento. 

São Pedro da Aldeia teve participação ativa nas CIBs. em 2018.   

 

 

4.2.4.1 REGULAÇÃO DO SUAS 

 

 

Desde então, o aperfeiçoamento da regulação do SUAS tem se constituído em um elemento 

de extrema relevância para o desenvolvimento, consolidação, institucionalização e legitimidade do 

SUAS como um sistema descentralizado e participativo. A regulação do SUAS é um processo de 

elevada complexidade, dependente da construção e definição de conceitos e procedimentos por 

técnicos e gestores de áreas finalísticas e jurídicas, de outras esferas e ramos ou órgãos e atores 

institucionais que congregam visões e interesses distintos e, não raro, conflitantes.    

Nesse sentido, a aprovação da Lei Municipal do SUAS N° 2.657 de agosto de 2016 constitui 

um novo marco da dimensão regulatória do SUAS no municipio.  

A Regulação do SUAS é responsável pelos atos regulamentares e pelas ações que asseguram 

o cumprimento das regulamentações. Por ato regulamentar compreendemos tanto a elaboração de 
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leis, regras, normas, instruções, além da assessoria normativa para o desenvolvimento da política de 

Assistência Social. As ações que asseguram o cumprimento das regulamentações compreendem a 

fiscalização, controle, avaliação, auditoria, sanções e premiações. 

A Regulação da Política de Assistência Social deve primar pela regulamentação e fiscalização 

social, com base no acesso aos serviços socioassistenciais, tendo como parâmetros os princípios da 

universalidade e integralidade. 

 

 

 

4.2.4.2 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

 

 

A Vigilância Socioassistencial é uma área vinculada à Gestão do SUAS, tendo como 

responsabilidade precípua a produção, a sistematização e a análise de informações territorializadas 

sobre as situações de risco e vulnerabilidade que incidem sobre famílias e indivíduos, assim como 

informações relativas ao tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede 

socioassistencial. Constitui-se como uma área essencialmente dedicada à gestão da informação, mas 

fortemente comprometida com o efetivo apoio às atividades de planejamento, gestão, supervisão e 

execução dos serviços e benefícios socioassistenciais.  

 Assim, a vigilância socioassistencial organiza informações de dados secundários, com dados 

provenientes de sistemas de informação, de base de dados oficiais, de relatórios administrativos, bem 

como de dados primários, através de visitas in loco e coordena de forma articulada com as áreas de 

Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial, as atividades de monitoramento da rede 

socioassistencial pública e privada, de forma a avaliar periodicamente a observância dos padrões de 

referência relativos à qualidade dos serviços ofertados. 

 A Vigilância Socioassistencial  realizou, em 2018, a elaboração dos relatórios de todos os 

equipamentos da SASDH:  dos 06 CRAS, do CREAS, do PBF, do abrigo Aldeia da Infância Feliz, 

da Casa de Acolhimento Municipal para subsidiar análise da estrutura e da qualidade dos serviços 

socioassistencias.  

 

4.2.4.3 GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 

A Gestão do Trabalho no âmbito do SUAS insere-se como um dos eixos estruturantes do 

Sistema, prevista em diversos documentos e normativos: na Política Nacional de Assistência Social 
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(PNAS/2004); na Norma Operacional Básica do SUAS - NOBSUAS/2005; no Plano Decenal da 

Assistência Social (SUAS-Plano 10); na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS 

(NOB-RH/SUAS/2006); na Norma Operacional Básica do SUAS - NOB/SUAS-2012; na Política 

Nacional de Educação Permanente do SUAS - PNEP/SUAS e nas prioridades nacionais, 

materializada no Pacto de Aprimoramento.   

 A área da Gestão do Trabalho e Educação Permanente trata das questões relacionadas ao 

trabalho e aos trabalhadores do Sistema, estruturadas em dois eixos: I - Valorização e desprecarização 

da relação e das condições de trabalho: Realização de concurso público; II-Instituição e 

implementação de Plano de Capacitação e Educação permanente. 

Pensar na execução e aprimoramento do SUAS pressupõe considerar aqueles que operam a 

política de assistência social: seus trabalhadores. Regulados pela Norma de Operacionalização Básica 

de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH-SUAS, 2006), todas as questões referentes à relações e 

processo de trabalho (princípios ético profissionais, equipes de referência, atribuições privativas e 

competências, processo seletivo, vínculo trabalhista, capacitações, plano de carreira, cargos e salários, 

mesas de negociação, registro de profissionais no Cad SUAS) vinculam-se à gestão do trabalho. 

Essa área ganha evidência e importância no momento em que se almeja o aprimoramento do 

SUAS, e observa-se que num processo de prestação de serviços, os resultados esperados pela 

população em seu atendimento nas unidades socioassistenciais estão intimamente relacionados às 

ações exercidas pelos profissionais que prestam tais serviços.  

É através da intervenção dos trabalhadores do SUAS que se torna possível produzir resultados 

concretos nas condições materiais, sociais, políticas e culturais da vida dos usuários da assistência 

social. 

Embora essa área, em 2018, não estivesse estabelecida formalmente e não contasse com Plano 

de Capacitação Permanente, algumas capacitações foram ofertadas aos trabalhadores do SUAS, 

conforme discriminado abaixo: 

 

Quadro 13- Oportunidades de Aprendizagem 

Oportunidades de Apredizagem ofertadas pela SASDH aos trabalhadores do SUAS 

01 Seminário: “A intersetorialidade na Politica de Assistência Social”  

02 Capacitação: Familia Acolhedora  

03 Capacitação: Interlegis sobre LOM e Regimento Interno  

04 II Seminário para População em Situação de Rua  

05 
Curso: “Atualização sobre Especificidades e Interfaces da Proteção Social Básica do 

SUAS – CapacitaSUAS  

06 Capacitação de nivelamento: “Trabalhando o SUAS”  



94 

 

 
 

07 
Seminário de Avaliação e Encerramento do Projeto UFRJ no CapacitaSUAS: uma 

proposta de qualificação de técnicos, docentes e estudantes. 

08 Curso: Atualização para Elaboração de Planos de Assistência Social – CapacitaSUAS 

09 Capacitação: Orçamento Público para Conselheiros 

10 
Curso de Atualização sobre Organização e a Oferta dos Serviços de Proteção Social 

Especial – CapacitaSUAS  

11 
Palestra: A atuação de Assistentes Sociais na Politica de Previdência Social em tempos 

de contrarreformas – CRESS  

12 II Capacitação dos Conselhos Municipais 

13 Capacitação: PETI – Protocolos de Fiscalização  

14 Capacitação: Orçamento Público  

15 Palestra Da Visibilidade Trans 

16 Seminário De Lgbtfobia Na Atualidade 

17 Estudo de Casos 

18 Palestra: Direitos, Desafios e Conquistas  

19 Palestra: Projeto de Erradicação Do Sub Registro Civil Nascimento  

20 Roda de conversa: Atuação do Psicologo no SUAS  

21 Capacitação: Atendimento Técnico no CT  

22 Capacitação: Ação Educacional do Sistema do CadÚnico  

23 Capacitação: Adequação dos Serviços  

24 Roda de Conversa: Prevenção ao Suicidio  

 

Outra oportunidade que a Gestão do SUAS oferta é o campo de estágio desde 2014,  para o 

acolhimento de estudantes de ensino superior de Serviço Social e de Psicologia. A SASDH permite 

apenas o estágio curricular obrigatório. O estágio realiza-se sob supervisão direta de um/a 

profissional assistente social ou psicóloga atuante na instituição onde ocorre o estágio, comumente 

designado de “supervisor/a de campo” e de professor assistente social/psicólogo vinculado a 

Instituição de Ensino Superior, comumente designado “supervisor/a acadêmico/a”.  

Em 2018, foram recebidas 09 estagiárias, sendo que 08 estudantes do curso de Serviço Social 

e 01 estudante de Psicologia. Dentre essas, 01 era da Universidade Veiga de Almeida, 02 da 

Universidade Estácio de Sá e 06 da UNOPAR, conforme é demostrado nos gráficos abaixo. 
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4.2.4.4 GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

 

 

A informação é uma ferramenta imprescindível para consolidação do SUAS. A gestão da 

informação é responsável pela  alimentação dos sistemas e produção e consolidação dos dados 

disponíveis sobre a gestão e a implementação da política de assistência social, auxiliando seu 

planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de suas ações. 
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Gráfico 64- Fonte: Gestão do SUAS/2018. 

 

Gráfico 65- Fonte: Gestão do SUAS/2018. 
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O Sistema Nacional de Informação do SUAS (Rede Suas) tem a função de suprir as 

necessidades de comunicação e de acesso a dados sobre a da Política Nacional de Assistência Social. 

A Rede Suas é um instrumento de gestão, organizando a produção, o armazenamento, o 

processamento e a disseminação dos dados. Com isso, dá suporte à operação, financiamento e 

controle social do SUAS e garante transparência à gestão da informação. A Rede é composta por 

ferramentas/sistemas, conforme quadro a seguir, que realizam registro e divulgação de dados sobre 

recursos repassados, acompanhamento e processamento de informações sobre programas, serviços e 

benefícios socioassistenciais, gerenciamento de convênios e suporte à gestão orçamentária, dentre 

outras ações relacionadas à gestão da informação. 

 

Sistemas Descrição 

BPC na Escola 

O sistema possibilita aos entes parceiros 

registrarem os dados referentes às informações 

coletadas nas entrevistas com beneficiários; ao 

registro do atendimento socioassistencial dos 

beneficiários e suas famílias e das ações 

intersetoriais implementadas. 

CADSUAS 

O sistema registra informações cadastrais de 

prefeituras, órgãos gestores, fundos, conselhos, 

entidades e recursos humanos que prestam serviços 

socioassistenciais. 

Censo SUAS 

Ferramenta de levantamento de dados coletados por 

meio de formulários eletrônicos preenchidos pelas 

Secretarias, Conselhos e Unidades de prestação de 

serviços de Assistência Social. 

Registro Mensal de Atendimentos 

(RMA) 

Sistema onde os CRAS e CREAS devem consolidar 

mensalmente seus dados de atendimentos às 

famílias ou indivíduos. 

SAA 

Sistema responsável pela gestão do acesso à Rede 

SUAS e a outros aplicativos alocados sob o seu 

gerenciamento. 

CNEAS 

Sistema destinado à gestão das informações de 

entidades e organizações de assistência social e de 

serviços, programas, projetos e benefícios ofertados 

por essas entidades. 

SISC 
Sistema de informação do Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 

SIMPETI 

O SIMPETI é um sistema eletrônico que tem por 

objetivo acompanhar as atividades relacionadas às 

Ações Estratégicas do PETI (AEPETI) registradas 

pelos Municípios, Estados e DF. 
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SUASWEB 

Sistema com funcionalidades específicas para a 

gestão do SUAS. Compreende informações sobre o 

Plano de Ação; Demonstrativo Sintético de 

Execução Físico-Financeira; Consulta a dados 

financeiros. Os módulos Plano de Ação e 

Demonstrativo Sintético são abertos anualmente, 

para preenchimento por parte dos gestores e 

aprovação pelos conselhos de assistência social. 

Termos de Aceite 

Formulários onde são estabelecidas/aceitas as 

responsabilidades e compromissos a serem 

cumpridos pelo gestor municipal, estadual ou do 

DF, decorrentes da Política de Assistência Social. 
Quadro 14- Sistemas informacionais 

 

Além de todos os sistemas para avaliação e monitoramento da Política de Assistência Social, 

com o objetivo de complementar a coleta de dados e aprimorar os relatórios estatísticos da SASDH, 

foi desenvolvido, pela Gestão do SUAS, em 2017, um formulário para registro das informações 

relativas aos serviços ofertados nas unidades da rede socioassistencial (CRAS e CREAS), que permite 

a coleta do Registro mensal dos Atendimentos Individualizados (RAI) realizados no município. A 

partir desse instrumento foi possível apresentar o perfil dos usuários que se utilizam dos serviços 

socioassistenciais.  

 

 

4.2.5 GESTÃO FINANCEIRA 

 

Um dos aspectos mais importantes para a realização de uma política pública é a forma de 

financiamento. Ou seja, como serão providos, distribuídos e aplicados os recursos necessários para a 

sua execução. É um processo que deve acontecer de maneira transparente – com prestação de contas 

à sociedade – e contemplando as regiões abrangidas de forma equivalente, respeitando suas 

diversidades. 

Conforme previsto pela Constituição Federal, as políticas públicas da seguridade social – o 

que inclui as da assistência social – devem ser financiadas com a participação de toda a sociedade, 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, do Distrito Federal, dos estados e 

municípios e das diversas contribuições sociais. 

Os recursos de cada ente federado para a execução da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) são alocados em seus orçamentos, pelos quais se efetiva a gestão financeira da política. Os 

recursos estaduais do cofinanciamento da assistência social são alocados no Fundo Estadual de 

Assistência Social (FEAS). E repassados aos Fundos Municipais de Assistência Social, constituídos 

como unidades orçamentárias. 
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Para apoiar a execução dos serviços socioassistenciais de caráter continuado da PNAS o 

Governo Federal e o Estado do Rio de Janeiro transferem os recursos financeiros do cofinanciamento 

de forma regular e automática aos fundos municipais. 

O Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) de São Pedro da Aldeia é uma unidade 

orçamentária, sua ordenadora de despesa é a Secretária Municipal de Assistência Social. 

A totalidade dos recursos próprios do município, aplicados na Assistência Social,  é alocada 

na unidade Orçamentária do FMAS. 

Atualmente o município recebe recursos estaduais e federais para o cofinanciamento da 

Assistência Social: Proteção Social Básica, Especial de Média Complexidade e de Alta Complexidade 

e também são alocados no FMAS. 

No quadro abaixo constam os recursos financeiros e despesas do município na área de 

Assistência Social, no ano de 2018, informando o valor total de recursos próprios aplicados, o valor 

total recebido do governo estadual (Fundo a Fundo e Convênios), o valor total recebido do governo 

federal (Fundo a Fundo e Convênios) o valor total das despesas pagas com recursos próprios 

municipais, o valor total das despesas pagas com os recursos repassados pelo estado e o o valor total 

das despesas pagas com os recursos repassados pelo governo federal .  

 
 
 

Quadro 15- Recursos financeiros e despesas pagas 

 Recursos financeiros: Despesas pagas: 

 

Valor alocado 

referente aos 

recursos 

próprios do 

município 

Valor 

recebido do 

governo 

estadual 

(Fundo a 

Fundo e 

Convênios) 

Valor 

recebido do 

governo 

federal 

(Fundo a 

Fundo e 

Convênios) 

Valor da 

despesa 

realizada com 

recursos 

próprios do 

município 

Valor da 

despesa 

realizada com 

recursos 

repassados 

pelo governo 

estadual 

Valor da 

despesa 

realizada com 

recursos 

repassados 

pelo governo 

federal 

Total 
R$ 

3.261.058,30 

R$ 

196.201,00 

R$ 

547.847,51 

R$ 

3.919.384,22 
R$ 475,00 

R$ 

847.933,90 

 
 

 

4.2.6 GESTÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), além de trabalhar para 

proporcionar aos usuários dessa política, a proteção básica e especial, também tem como meta, fazer 
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com que a população aldeense, contribua para uma sociedade livre de discriminações de gênero, de 

raça, de etnia, de orientação sexual, de nacionalidade, de identidade religiosa, de pessoas com 

deficiência e em situação de rua, de idosos, de egressos do sistema prisional, de migrantes e 

derefugiados, entre outras. 

Reafirmando seu compromisso, de tratar as questões dos Direitos Humanos, como política de 

Estado, contribuindo para a humanização do município no que diz respeito a afirmação dos Direitos, 

a SASDH criou o Departamento de Direitos Humanos, assumindo o compromisso de assegurar o 

respeito às diferenças e combater todas as formas de desigualdades, exclusões, preconceitos e 

opressões na cidade.  

 E em 2018, esse departamento realizou as seguintes ações: 

 

• Palestra Da Visibilidade Trans;  

• Campanha Carnaval Sem Homofobia (Apoio);  

• Seminário De Lgbtfobia Na Atualidade;  

• Estudo e pesquisa na área da infância e adolescência;  

• Oferta de capacitação aos Orientadores Educacionais da Secretaria de Educação: Políticas 

Públicas Transversais e Direitos Humanos;  

• Participação e colaboração no Planejamento de ações do Departamento de Direitos Humanos 

para o ano de 2018; 

• Realização de levantamento de todas as datas comemorativas da criança e adolescente; 

• Parceria na organização da Audiência Pública em comemoração aos 28 anos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente; 

• Participação no Desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade e com alusão ao dia 

18 de Maio- Campanha Faça Bonito- Combate Nacional ao abuso e à exploração sexual 

Contra Crianças e Adolescentes- Com entrega de panfletos informativos sobre a campanha.  

• Organização da Tenda do Carnaval- com o objetivo de prevenir o desaparecimento de crianças 

durante o evento.  

 

4.2.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

4.2.7.1  SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO 

(CADÚNICO) E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição 
Fortalecer o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, a nível 

municipal, como instrumento de articulação de políticas sociais para famílias de 

baixa renda e de acesso das famílias cadastradas  aos benefícios socioassistenciais. 
 



100 

 

 
 

Quadro 16- Metas estabelecidas pelo PMAS 

AÇÕES ESTRATÉGIA 

META 

PREVISTA 

2018 

Gestão do Cadastro 

Único Para Programa 

Sociais do Governo 

Federal e Programa 

Bolsa Família 

 

-Solicitar formulários de cadastramento à SENARC; 

-Reunião Mensal de Equipe; 

-Reuniões periódicas entre as coordenações do PBF (assistência social, 

saúde e educação); 

-Articular com a Rede sócio-assistencial e das demais políticas 

públicas; 

 

12 reuniões de 

equipe; 

 

06 reuniões entre 

as coordenações 

do PBF; 

 

- Capacitar continuamente todos os profissionais envolvidos na gestão 

do Cadastro Único; 

05 tipos de 

capacitações; 

 

-Planejar ações de Busca Ativa; 

-Divulgar ações para atualização cadastral; 

-Atendimento Social de famílias cadastradas, ou não, no CadÚnico; 

-Adaptar o banheiro interno da sede para pessoa com deficiência e 

fraldário de parede. 

04 projetos a 

serem efetivados 

 

Reestruturação da sede 

CadÚnico/PBF 

-Novo espaço para a digitação e o arquivo; 

- Dividir ambiente com divisórias de container ou PVC, com janela, 

para a construção do novo espaço; 

-Ambiente estruturado e climatizado. 

Inauguração do 

ambiente 

 

 

Recreação 

 

-Aquisição de materiais recreativos, tatame, brinquedos, TV, jogos, 

mesinha e cadeirinha para crianças. 

 

Inauguração do 

ambiente 

 

Emissão da Carteira do 

Idoso 

 

-Ampliar a divulgação sobre a carteira do idoso, através das recepções 

da sede PBF;  

-Divulgação ampliada do benefício em eventos, escolas, CRAS, Postos 

de Saúde, Conselho do Idoso e etc.; 

-Realização do Cadastramento ou da atualização cadastral da família a 

ser beneficiada pela Carteira do Idoso; 

-Processamento e emissão da carteira no sistema; 

60 carteiras a 

serem emitidas 
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-Coleta de assinatura e carimbo da Gestora Municipal do CadÚnico e 

PBF; 

-Contato telefônico com beneficiário para retirada, na Sede, da carteira 

do idoso.  

 

“Bolsa Família Na Sua 

Escola” – Zona Rural 

 

-Identificação das áreas onde residem as famílias de baixa renda; 

-Identificação das escolas próximas às áreas onde residem as famílias 

público-alvo; 

-Articulação com a rede interna da assistência social e com as políticas 

de saúde e de educação; 

-Contratação de empresa terceirizada para execução do projeto ou 

execução direta pela Sede; 

-Oferta de atendimento social e palestras, além das ações de primeiro 

cadastro e de atualização Cadastral; 

-Oferta de pesagem das crianças e mulheres em idade fértil das famílias 

beneficiárias do PBF. 

 

01 ação 

 

 

 

2º Fórum do PBF 

 

-Reuniões de planejamento do fórum; 

-Articulação com a rede interna de assistência social e com a das demais 

políticas públicas; 

-Mobilização dos usuários do SUAS. 

 

 

01 fórum 

 

 

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único ou CadÚnico) 

é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo 

conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Nele são registradas informações 

como: características da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho 

e renda, entre outras.  

A partir de 2003, o Cadastro Único se tornou o principal instrumento do Estado brasileiro para 

a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado 

obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de 

Energia Elétrica, do Programa Minha Casa Minha Vida,  entre outros. Ele funciona como uma porta 

de entrada para as famílias acessarem diversas políticas públicas.  

A execução do Cadastro Único é de responsabilidade compartilhada entre o governo federal, 

os estados, os municípios e o Distrito Federal. Em nível municipal, a Secretaria de Assistência Social 

e Direitos Humanos é o gestor responsável pelo Sistema de Cadastro Único. O CadÚnico está 

regulamentado pelo Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e outras normas.  
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Os municípios são responsáveis, entre outras atividades, por: 

 

• Identificar e localizar as famílias a serem cadastradas, entrevistá-las e registrar seus dados no 

Sistema do Cadastro Único: 

• Atualizar os dados das famílias, verificando todas as informações já registradas no cadastro. 

• Excluir pessoas ou famílias da base do Cadastro Único, conforme a legislação; 

• Garantir a integridade e a veracidade dos dados cadastrados; 

• Adotar providências para averiguar se os dados cadastrados condizem com a realidade da 

família, nos casos em que há indícios de omissão de informações ou prestação de informações 

inverídicas. 

 

De acordo com o CadÚnico, as famílias de baixa renda são entendidas como aquelas que têm: 

 

• Renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; 

• Renda mensal total de até três salários mínimos; ou 

• Renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à 

inclusão   em programas sociais nas três esferas do governo.  

 

As pessoas que moram sozinhas podem ser cadastradas, pois são consideradas famílias 

unipessoais e as pessoas que vivem em situação de rua,  sozinhas ou com a família, também podem 

ser cadastradas.  

Abaixo está a relação dos principais programas federais do Cadastro Único:  

 

Quadro 17- Principais programas federais do Cadastro Único 

Programa Bolsa Família  

Benefício de Prestação Continuada 

Tarifa Social de Energia Elétrica 

Programa Minha Casa Minha Vida 

Carteira do Idoso 

Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda 

Telefone Popular 

Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos 

Programas Cisternas 

http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/bolsa-familia
https://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/beneficios-assistenciais/bpc/bpc-no-cadunico
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/tarifa-social-de-energia-eletrica
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/programa-minha-casa-minha-vida
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/carteira-do-idoso
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/aposentadoria-para-pessoas-de-baixa-renda
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/telefone-popular
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/isencao-de-taxa-de-inscricao-em-concursos-publicos
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/programas-cisternas
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Água para Todos 

Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental) 

Bolsa Estiagem  

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão Rural 

Programa Nacional de Reforma Agrária 

Programa Nacional de Crédito Fundiário 

Crédito Instalação  

Carta Social  

Serviços Assistenciais 

Programa Brasil Alfabetizado 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) 

Identidade Jovem (ID Jovem) 

ENEM 

 

  

A consolidação do Cadastro Único como ferramenta de inclusão social das famílias de baixa 

renda começou a se concretizar com a criação do Programa Bolsa Família (PBF), em 2003, a partir 

da unificação dos programas de transferência de renda condicionada existentes na época. A Lei nº 

10.836, de 9 de janeiro de 2004, que criou o PBF, definiu o Cadastro Único como instrumento de 

identificação e seleção de seus beneficiários. 

O Bolsa Família é um programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no 

Brasil. Ele foi criado em outubro de 2003 e possui três eixos principais: 

 

• Complemento da renda — todos os meses, as famílias atendidas pelo Programa recebem um 

benefício em dinheiro, que é transferido diretamente pelo governo federal. Esse eixo garante 

o alívio mais imediato da pobreza. 

• Acesso a direitos — as famílias devem cumprir alguns compromissos (condicionalidades), 

que têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde e à assistência social. Esse eixo 

oferece condições para as futuras gerações quebrarem o ciclo da pobreza, graças a melhores 

oportunidades de inclusão social.  Importante — as condicionalidades não têm uma lógica de 

punição; e, sim, de garantia de que direitos sociais básicos cheguem à população em situação 

de pobreza e extrema pobreza. Por isso, o poder público, em todos os níveis, também tem um 

compromisso: assegurar a oferta de tais serviços. 

http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/agua-para-todos
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/bolsa-verde-programa-de-apoio-a-conservacao-ambiental
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/auxilio-emergencial-financeiro
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/programa-de-fomento-as-atividades-produtivas-rurais-assistencia-tecnica-e-extensao-rural
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/programa-nacional-de-reforma-agraria
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/programa-nacional-de-credito-fundiario
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/credito-instalacao-reforma-agraria
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/carta-social
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/servicos-socioassistenciais
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/programa-brasil-alfabetizado
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/programa-de-erradicacao-do-trabalho-infantil-peti
http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/id-jovem/Paginas/default.aspx
http://enem.inep.gov.br/#/antes?_k=pr617x
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• Articulação com outras ações — o Bolsa Família tem capacidade de integrar e articular 

várias políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das famílias, contribuindo para 

elas superarem a situação de vulnerabilidade e de pobreza. 

 

A gestão do Bolsa Família é descentralizada, ou seja, tanto a União, quanto os estados, o 

Distrito Federal e os municípios têm atribuições em sua execução. Em nível municipal, a SASDH é 

a responsável pelo Programa, e a Caixa Econômica Federal é o agente que executa os pagamentos.  

O Programa Bolsa Família (PBF) está previsto em lei — Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro 

de 2004 — e é regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, e outras normas.  

O PBF atende às famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza. Foi 

utilizado um limite de renda para definir esses dois patamares. Assim, podem fazer parte do 

Programa: 

 

• Todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais;  

• Famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham 

crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. 

 

A inscrição no Cadastro Único não garante a entrada imediata no Bolsa Família. A seleção 

das famílias é feita por um sistema informatizado, a partir dos dados que elas informaram no Cadastro 

Único e das regras do programa. Não há interferência de ninguém nesse processo.  

A concessão do benefício depende de quantas famílias já foram atendidas no município, em 

relação à estimativa de famílias pobres feita para essa localidade. Além disso, o governo federal 

precisa respeitar o limite orçamentário do programa. 

O Bolsa Família é dinâmico, isto é, todos os meses, há famílias que entram e outras que saem 

do programa. 

O Bolsa Família possui mecanismos de controle para manter o foco nas famílias que vivem 

em condição de pobreza e de extrema pobreza. Por isso, periodicamente saem famílias do programa, 

principalmente porque não atualizaram as informações cadastrais ou porque melhoraram de renda, 

não se adequando mais ao perfil para receber o benefício.  

O descumprimento dos compromissos nas áreas de educação e de saúde também pode levar 

ao cancelamento do benefício. Mas isso é apenas em último caso, pois o objetivo das 

condicionalidades é reforçar o acesso das famílias mais pobres a direitos sociais.  

   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.836.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.836.htm
http://www.mds.gov.br/webarquivos/legislacao/bolsa_familia/decreto/Decreto_no_5209_de_17.09.2004-1.pdf
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Estatística do Cadastro Único 

 

 

De acordo com dados extraídos do CadÚnico, em São Pedro da Aldeia, até dezembro de 2018, 

havia 10.591 famílias cadastradas, dessas famílias, 4.786 em situação de extrema pobreza. Recebem 

o beneficio do PBF, 5190 famílias, destas 1.144 em descumprimento de condicionalidades. A 

estatística apresenta que, em 2018, foram  emitidas 73 carteiras do idoso. 

 

 

 

 

É possível identificar na estatística realizada pela gestão do Cadastro Único e PBF que, em 

2018, foram realizados 6.689 atendimentos pelo CadÚnico. O maior número de atendimento foi 

realizado pela sede da gestão com 2.705 atendimentos. Em segundo lugar, o CRAS São João com 

1.033 atendimentos; em seguida, foi o CRAS Alecrim com 740 atedimentos;  O CRAS Morro do 

Milagre, ficou em quarto lugar, com 653 atendimentos; o CRAS Rua do Fogo com 618 ficou em 

quinto lugar; o CRAS do Porto, em sexto, com 473, o CRAS do Balneário com 446 atendimentos e 

o CREAS com 21 atendimentos. 
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Gráfico 66- Fonte: Gestão do CadÚnico de São Pedro da Aldeia/ano 2018. 
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Conforme o gráfico abaixo, dentre os 10.591 cadastrados no Cadastro Único, 9.211 são 

realizados por responsáveis familiar (RF) do sexo feminino, representando 88% dos RF  e apenas 

1.305 dos cadastros são realizados por responsáveis familiar do sexo masculino, representado 12% 

dos RF. 

 

 

  

O gráfico acima demonstra, mais uma vez, o número de mulheres no cadastro é maior que o 

número de homens. No PBF o grupo familiar é materializado simbolicamente pela presença da 

mulher. Esta, por sua vez, é percebida tão somente por meio de seus ‘papéis femininos’ que vinculam, 

sobretudo, o ser mulher ao ser mãe, com uma identidade centrada na figura de cuidadora, 

especialmente das crianças e adolescentes, dadas as preocupações do PBF com esses grupos de idade. 

Sede 
40%

São João
16%

Porto
7%

Alecrim
11%

Rua do Fogo
9%

Balneário
7%

Morro
10%

Creas
0%

NÚMERO DE ATENDIMENTOS 

88%

12%

Responsáveis pelos cadastros das famílias  

Feminino Masculino

Gráfico 68- Fonte: Gestão do CadÚnico de São Pedro da Aldeia/ano 2018. 

 

Gráfico 67- Fonte: Gestão do CadÚnico de São Pedro da Aldeia/ano 2018. 
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Ao analisar a faixa etária dos usuários cadastrados, nota-se que não há uma discrepância entre  

a quantidade de usuários por idade. A faixa etária que se destaca é a de usuários com 07 a 15 anos de 

idade com 17%. Em seguida,  a faixa etária de usuários entre 18 a 24 anos e  25 a 34 anos de idade 

com 12% respectivamente. Já a faixa com menor índice é a de usuários entre 60 a 64 anos de idade 

que representa 4%. 

Como já sinalizado, foram identificadas 1.144 famílias em descumprimento em 2018. 

Contudo, importa destacar que essas famílias podem ter se repetido nas repercussões e que existem 

famílias com mais de um componente em descumprimento. No quadro abaixo é possível visualizar 

os motivos de descumprimento e a quantidade de cada um, além dos efeitos gerados pelos 

descumprimentos. 

 

Quadro18- Demonstrativo de Repercussão de descumprimento de condicionalidades ano de 2018 

 

 REPERCUSSÃO: QNT.  

Total de descumprimento de condicionalidades (saúde e educação) 876 
 
 

Total de descumprimento BFA - Benefício da Família 841  

Total de descumprimento BVJ - Benefício Variável Jovem 214  

Total de descumprimento por frequência abaixo de 75% 214  
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Gráfico 69- Fonte: Gestão do CadÚnico de São Pedro da Aldeia/ano 2018. 
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Total de descumprimento por frequência abaixo de 85% 638  

Total de descumprimento por pré-natal não realizado 1  

Total de descumprimento por vacinação não realizada 23  

Total de descumprimentos na área da educação 852  

Total de descumprimentos na área da saúde 24  

Efeito de Advertência 542  

Efeito de Bloqueio 222  

Efeito de Suspensão 86  

Efeito de Cancelamento -----  

 

 

 

 

4.2.7.2  SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO MROSC 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição 

Selecionar, avaliar e monitorar os planos de trabalho apresentados pelas 

Organizações Sociais Civis (OSC), que concorreram a concessão de recursos 

patrocinados pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos mediante 

assinatura de Termo de Colaboração. 
 

Quadro 19- Metas estabelecidas pelo PMAS 

 

AÇÕES ESTRATÉGIA 

META 

PREVISTA 

2018 

Assessoria e/ou consultoria fornecida pela 

Comissão instituída para monitoramento e 

avaliação. 

-Visitas às OSCs que possuem Termo de 

Parceria com a SASDH. 
Permanente 

 

Orientação técnica aos responsáveis 

 

Encontro com as técnicas. Permanente 
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Produção de relatórios a partir das visitas 

realizadas 
Reunião da comissão MROSC. Permanente 

 

 

O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC é uma agenda política 

ampla, voltada para o aperfeiçoamento da relação entre as organizações da sociedade civil e o Estado 

que estabelece um novo regime jurídico para celebração de parcerias, estimulando a gestão pública 

democrática e a valorização das organizações enquanto parceiras na garantia e efetivação de direitos. 

A Lei nº 13.019/2014 entrou em vigor para a União, Estados e Distrito Federal em janeiro de 2016 e 

para os municípios em janeiro de 2017. 

As mudanças que o MROSC trouxe para a política de assistência social são a 

desburocratização do processo de prestação de contas, a transparência na aplicação dos recursos 

públicos e a possibilidade de maior planejamento para execução das etapas da parceria são alguns 

dos avanços conquistados pelo MROSC. Importante dizer que a nova lei define o chamamento 

público como regra geral, dispondo um padrão nacional para as parcerias entre as organizações de 

assistência social e os órgãos gestores. A regulamentação da Lei nº 13.019/2014 no SUAS se deu 

com a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social nº 21/2016. 

As organizações podem celebrar parcerias no âmbito do Sistema Único de Assistência Social 

com os estados e municípios desde que atendam aos requisitos previstos nas normativas da políticas, 

nos termos da Lei nº 13.019/2014 e aqueles indicados na Resolução CNAS nº 21/2016, que são, 

dentre eles: 

 

• Ser constituída em conformidade com o disposto no art. 3º da Lei nº 8.742/1993; 

• Estar inscrita no respectivo conselho municipal de assistência social ou no conselho de 

assistência social do Distrito Federal, na forma do art. 9º da Lei nº 8.742/1993; 

• Estar cadastrada no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS, na forma 

estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento Social – MDS.  

  

Em 2017, através da Portaria n° 1013, de 05 de junho de 2017, foi criada a Comissão de 

Seleção, Avaliação e Monitoramento do MROSC, a fim de analisar os planos de trabalho 

apresentados pelas Organizações Sociais Civis (OSC), que concorreram a concessão de recursos 

patrocinados pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos mediante assinatura de Termo 

de Colaboração.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm
https://blogcnas.org/2016-resolucoes/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm
https://blogcnas.org/2016-resolucoes/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm
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A Comissão do MROSC em 2018, prestou a assessoria e/ou consultoria as instituições que 

possuem Termo de Parceria com a SASDH, conforme descritas abaixo e fornecendo orientação 

técnica aos seus respectivos responsáveis, bem como realizou duas visitas de monitoramento e 

avaliação dessas OSC’s com elaboração de relatório de cada visita. 

 

➢ Organização Não Governamental Patotinha da Aldeia 

Responsável: Maria de Fátima Prado Fonteles. 

Endereço: Rua São Jorge, n° 43- Balneário das Conchas- São Pedro da Aldeia-Rio de Janeiro- CEP: 

28.940-000. 

Proposta de atendimento: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e 

Comunitários de crianças de 02 a 06 anos. 

 

➢ Desafio Jovem SPA 

Responsável: Conceição Maria da Costa Hortencio. 

Endereço: Rua Arthur marins da Silva, Qd. 28 Lt. 29- Rua do Fogo-São Pedro da Aldeia Rio de 

Janeiro- CEP: 28.940-000. 

Proposta de atendimento: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na 

modalidade de acolhimento à pessoas de 18 a 59 anos de idade em situação de dependência química 

de álcool e outras drogas. 

 

➢ Casa de Apoio Sementes do Amanhã 

Responsável: Alvaro Gilberto Gonzaga Souza de Barros. 

Endereço: Rua Laercio Francisco da Silva,n° 50- Poprto da Aldeia- São Pedro da Aldeia Rio de 

Janeiro- CEP: 28.940-000. 

Proposta de atendimento: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e 

Comunitários de crianças de 06 a 14 anos. 

 

 

4.2.8  PROGRAMAS, PROJETOS  E AÇÕES DA SASDH 

 

 

4.2.8.1 PROGRAMA BPC NA ESCOLA 
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O BPC é um benefício da Política de Assistência Social, de natureza individual, não vitalício 

e intransferível, que garante a transferência mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos 

de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que comprovem não possuir meios 

para prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família, cuja renda per capita familiar 

mensal, em ambos os casos, seja inferior a ¼ do salário mínimo. O BPC integra a Proteção Social 

Básica do SUAS e seu acesso independe de contribuições prévias à seguridade social. A gestão, a 

coordenação e o financiamento do BPC são de responsabilidade do MDS e a operacionalização do 

benefício é de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).  

O BPC na Escola  é o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e 

Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do BPC, que foi instituído pela 

Portaria MDS/MEC/MS/SDH Nº 18/2007, sendo operacionalizado a partir de 2008 e em 2014, o 

município aldeense fez a adesão ao programa.  

O programa tem como objetivo garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e 

adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o BPC.  Suas principais ações são a 

identificação das barreiras que impedem ou dificultam o acesso e a permanência de crianças e 

adolescentes com deficiência na escola e o desenvolvimento de ações intersetoriais, envolvendo as 

políticas de Assistência Social, de Educação, de Saúde e de Direitos Humanos. Para identificar essas 

barreiras, aplicam-se questionários aos beneficiários durante visitas domiciliares. Posteriormente, é 

realizado o acompanhamento dos beneficiários e de suas famílias pelos técnicos dos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), e das ações intersetoriais desenvolvidas pelos grupos 

gestores do Programa. 

Em 2018, foram aplicados 85 formulários.  

 

 

4.2.8.2  PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

 

 

O PETI compõe as políticas de atendimento e proteção aos direitos da criança e do 

adolescente, inscritos na Constituição Federal (1988) e ratificados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), assim como nas Convenções da OIT 138, sobre a idade mínima para admissão 

ao emprego, e 182, sobre as piores formas de trabalho infantil, ratificadas pelo Brasil. Com a sanção 



112 

 

 
 

da Lei Nº 12.435/2011, que alterou a redação da LOAS, o PETI foi instituído formalmente e passou 

a integrar a Política Nacional de Assistência Social, visando contribuir para a retirada de crianças e 

adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis) anos de situações de trabalho, ressalvada a condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Constitui uma estratégia de âmbito nacional que articula 

um conjunto de ações intersetoriais visando o enfrentamento e a erradicação do trabalho infantil no 

país. Neste novo marco legal, o Programa reforçou os aspectos ligados à prevenção da situação de 

trabalho infantil, incorporando serviços e benefícios ligados à Proteção Social Básica da Assistência 

Social. 

As famílias das crianças e dos adolescentes identificados em situação de trabalho são 

cadastradas no CadÚnico, com a devida identificação das situações de trabalho infantil, e incluídas 

nos três eixos que compreendem o Programa: a transferência de renda, o trabalho social com famílias 

e a inclusão das crianças e adolescentes nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV). 

O redesenho do PETI (Resoluções CIT Nº 05/2013, CNAS Nº 08, CIT Nº 01/2014 e CNAS 

Nº 10/2014) visa adequar as ações de enfrentamento às novas incidências e ampliar a efetividade das 

ações de erradicação do trabalho infantil. Em 2014, o município de São Pedro da Aldeia fez a adesão 

ao PETI. O redesenho do PETI fortaleceu o papel de gestão e articulação da rede de proteção, 

prevendo ações permanentes de enfrentamento ao trabalho infantil, para aprimoramento do 

atendimento às crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. 

Segundo o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Trabalhador Adolescente, são consideradas trabalho infantil as diversas atividades econômicas ou 

atividades de sobrevivência realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, 

exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, sejam elas remuneradas ou não, com ou sem 

finalidade de lucro. 

Há ainda as piores formas de trabalho infantil que são consideradas prejudiciais à saúde, à 

segurança ou à moral do adolescente, entre as quais se encontram o Trabalho Doméstico, Exploração 

Sexual Infantil e Tráfico de drogas. Trata-se da Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista 

TIP), na forma do Anexo do Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008. 

 Em 2018, as representantes do PETI participaram: do I Congresso Catarinense de Combate 

ao Trabalho Infantil em Chapecó; de uma Capacitação sobre os formulários de encaminhamento ao 

PETI – Público alvo agentes de Saúde; da Roda de Conversa -  de Fátima Chammas –   Auditora do 

Ministério do Trabalho e Coordenadora do FEPETI - Fórum Estadual do Programa do Trabalho 

Infantil e tiveram o Assessoramento Técnico do Estado do Rio de Janeiro. 
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4.2.8.3 PROJETO CASAMENTO COMUNITÁRIO 

 

O Projeto Casamento Comunitário é promovido e executado pela Secretaria de Assistência 

Social e Direitos Humanos. Seu objetivo é beneficiar casais que são acompanhados pelos CRAS e 

que não possuem condições financeiras para arcar com os custos de um processo  de casamento e que 

desejam oficializar a união, através da regularização jurídica do estado civil, para fins de proteção da 

família e ampliação das garantias dos direitos patrimoniais, sucessórios e previdenciários. 

O  Casamento Comunitário é realizado sem qualquer ônus para os casais participantes e faz 

parte do conjunto de ações desenvolvidas pelo Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos 

em prol do pleno exercício da cidadania. 

Em 19 de outubro de 2018 aconteceu o IV Casamento Comunitário no município de São Pedro 

da Aldeia com a oficialização da união de 32 casais, apesar de ter tido inscrições de 42 casais. Os 

casais não contemplados  tiveram dificuldades em atender os requisitos estabelecidos pelo cartório 

para a oficialização do casamento e, ou desistiram.  

 

 

4.2.8.4  PROJETO CRAS CIDADÃO 

 

 

O Projeto CRAS Cidadão é promovido e executado pela Secretaria de Assistência Social e 

Direitos Humanos, por meio dos equipamentos da Proteção Social Básica, os CRAS. 

O projeto realiza um mutirão para oferta de serviços de utilidade pública em diversas áreas do 

município, com a participação de algumas Secretarias Municipais e também com o apoio de parceiros, 

como a Fundação Leão XIII, o INSS, a Cruz Vermelha.  

Desenvolve-se um trabalho fundamental de atendimento direto à população, de forma 

descentralizada, permitindo a aproximação do CRAS a população de seu território, a fim de garantir 

o direito à informação, ao acesso à documentação, à saúde e a outros benefícios socioassistenciais. 

Em 2018, não houve a realização do evento. 
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V. CONTROLE SOCIAL 

 

 

5.1 CONSELHO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Fortalecer o controle social e incentivar a participação da sociedade, visando ao 

aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 
 

Quadro 20- Metas estabelecidas pelo PMAS 
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AÇÕES ESTRATÉGIA 

METAS 

PREVISTAS 

2018 

Capacitar os 

Conselheiros. 

-Participar de palestras e rodas de conversas sobre temas 

escolhidos pelos conselheiros; 

-Participar de reuniões do Conselho Estadual; 

-Participar de palestras, fóruns e mesas de debates dentro e 

fora do município. 

 

 

Permanente 

Apreciar a proposta 

orçamentária dos 

recursos destinados a 

todas as ações de 

Assistência Social, 

tanto os recursos 

próprios do município 

quanto os oriundos de 

outras esferas de 

governo, alocados no 

respectivo Fundo 

Municipal de 

Assistência Social. 

-Disponibilizar aos Conselheiros, informações e 

documentos referentes ao Fundo Municipal; 

-Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, 

bem como os ganhos sociais. 

Permanente 

Analisar o relatório 

anual da gestão. 

-Acompanhar se as ações estão sendo integradas e 

complementares no intuito de aprimorar os serviços 

socioassistenciais. 

Permanente 

Monitorar e avaliar o 

Plano Municipal de 

Assistência Social 

-Contribuir para a formulação e disseminação de 

estratégias para informação aos Conselheiros e à sociedade 

sobre o Plano Municipal. 

 

Permanente 

Inscrever e fiscalizar 

novas Entidades e 

 

-Realizar visita Institucional a cada 06 (seis) meses; 
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Organizações de 

assistência social no 

âmbito municipal, 

independentemente do 

recebimento ou não de 

recursos públicos. 

-Propagação de informações referentes à inscrição no 

Conselho em sites/mídias; 

-Auxiliar no desenvolvimento dos Programas e Projetos 

ofertados, municiando-os quanto a informações sobre 

documentos, leis e resoluções. 

 

Permanente 

Controle Social do 

Programa Bolsa 

Família. 

 

-Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do Programa, bem 

como seus serviços ofertados; 

-Identificar e estimular a integração e a oferta de políticas e 

programas que favoreçam a emancipação dos beneficiários do 

Bolsa Família; 

-Contribuir para a formulação e disseminação de estratégias de 

informação à sociedade sobre o programa. 

 

 

 

Permanente 

 

Conferência Municipal 

2019 

 

-Realizar Pré-conferências nos equipamentos da Secretaria 

de Assistência Social e Direitos Humanos e nas 

Associações de Moradores; 

-Mobilizar, nas mídias/redes sociais; 

-Instituição da Comissão para realização da Conferência. 

 

 

 

06 reuniões 

Divulgar as reuniões 

- Divulgar as mídias/ redes sociais, associação de 

moradores, equipamentos da Secretaria de Assistência 

Social e Instituições não governamentais. 

 

Permanente 

Reuniões itinerantes 

 

-Divulgar o cronograma das reuniões que serão realizadas 

à toda rede sócio-assistencial, governamental e não 

governamental. 

 

 

04 

Pesquisar e avaliar os 

novos programas no 

âmbito da assistência 

Social que podem vir a 

ser executados pelo 

município. 

 

-Articular, junto com a sociedade, Instituições 

governamentais, não governamentais e Empresas privadas. 

 

 

 

Permanente 

Capacitar os integrantes 

das Instituições inscritas 

no CMAS. 

-Promover palestras e rodas de conversas sobre as 

legislações que dão parâmetro para a execução dos seus 

serviços; 

-Criar cronograma de capacitação há cada (6) seis meses.  

 

 

 

02 encontros 

 

Acompanhar a execução 

no município dos 

critérios e prazos para 

 

-Acompanhar a concessão junto à Secretaria de Assistência 

Social do município. 

 

 

 

 

Permanente 
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concessão dos 

Benefícios Eventuais. 

 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS é o órgão que reúne representantes do 

governo e da sociedade civil para  avaliar e deliberar sobre a política de assistência social, através de 

debates, estabelecimento de normas e fiscalização da prestação dos serviços sociais no Município, 

com base nos princípios e diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº 

8742 de dezembro de 1993. 

A criação dos conselhos municipais de assistência social está definida na Lei Orgânica da 

Assistência Social - Lei 8.742/1993. O CMAS de São Pedro da Aldeia foi criado pela Lei Municipal 

nº, 1.020, de 20 de março de 1996 e reestruturado pela Lei Municipal nº 2.317, de 18 de agosto de 

2011.  

A Prefeitura Municipal, através da  Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, 

fornece o suporte financeiro e administrativo para o funcionamento do Conselho,  em conformidade 

com o artigo 15, da Lei Municipal 2.317/11. 

O CMAS é composto por dois grupos de conselheiros: os representantes do poder público, 

indicados pelo Governo Municipal e os representantes da sociedade civil, eleitos pelas entidades 

inscritas no CMAS. São representantes da sociedade civil as entidades sociais prestadoras de serviços, 

as entidades de defesa dos usuários e as entidades que representam os trabalhadores da área social. 

São representantes governamentais os servidores que representam a prefeitura e que atuam nas 

Secretarias e Fundações. 

Cada grupo tem o mesmo número de representantes: 05 conselheiros governamentais e 05 

conselheiros não-governamentais e seus respectivos suplentes e o período de gestão no CMAS é de 

dois anos. 

As responsabilidades do Conselho estão definidas na lei de criação e no Regimento Interno. 

A última eleição para conselheiros foi realizada em 02 de fevereiro de 2017, para renovação 

da Mesa Diretora  do CMAS do biênio de 2017-2019. Em 2018, foram realizadas 8 reuniões 

ordinárias. 
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   Quadro 21- Composição do CMAS/2018 

 

Esse conselho contou com 03 comissões para verificar, vistoriar, monitorar, fiscalizar e emitir 

pareceres sobre as matérias que lhes foram atribuídas, conforme o quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº  Nome Completo Entidade Titular Suplente Data 

 de Início 

 do mandato 

Função 

1 Angela Maria Ferreira de Barros Semente do Amanhã X  02/01/2017 Conselheira 

2 Ariana Silva Porto Secretaria de Fazenda  X 02/01/2017 Conselheira 

3 Carolinne Barcellos Ferreira Trabalhadores do SUAS  X 12/09/2018 Conselheira 

4 Daniela São Pedro de Souza Vieira 

Conceição 

Usuários do SUAS  X 20/12/2017 Conselheira 

5 Edilar Maria da Silva Santos Grupo Espírita Francisco de 

Assis 

X  02/01/2017 Conselheira 

6 Ester Marques Chumbinho dos Santos SASDH  x 02/01/2017 Vice-

Presidente 

7 Jane Ferreira Pires SASDH X  02/01/2017 Conselheira 

8 José Rodrigues dos Santos Aldeia da Infância Feliz X  02/01/2017 Conselheira 

9 Julia Regina Ramos da Silva Pereira Secretaria de Educação X  02/01/2017 Conselheira 

10 Katia Simone Souza da Silva Trabalhadores do SUAS X  02/01/2017 Conselheira 

11 Lucy de Souza Neves Cardoso Sementes do Amanhã  X 02/01/2017 Conselheira 

12 Mary Lane Cruz Madureira Secretaria de Saúde  X 02/01/2018 Conselheira 

13 Mirella Barreto Sampaio Secretaria de Saúde X  02/01/2018 Conselheira 

14 Neusa Garcia Peroni Grupo Espírita Francisco de 

Assis 

 X 02/01/2017 Conselheira 

15 Olívia Madalena Songh de Andrade Sá SASDH  X 02/01/2017 Conselheira 

16 Paulo Roberto Pereira de Vasconcellos Usuários do SUAS X  02/01/2017 Presidente 

17 Rachel Salles da Costa Secretaria de Educação  X 02/01/2017 Conselheira 

18 Sandra Helena Jardim da Costa Aldeia da Infância Feliz  X 02/01/2017 Conselheira 

19 Wanderson Carvalho Santos Secretaria de Fazenda X  02/01/2017 Conselheira 

20 Wania da Costa Gomes Arruda SASDH  X 02/01/2017 Conselheira 
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Quadro 22 – Comissões do CMAS 

Comissão Atribuição 
Membros da Comissão 

Nome Representação 

Comissão 

Permanente de 

Financiamento da 

Assistência Social – 

CPFAS: 

Apreciar a movimentação financeira do 

Fundo Municipal de Assistência Social 

(FMAS), emitindo parecer; apreciar a 

proposta orçamentária do município para a 

assistência social, formulando prioridades 

e emitindo pareceres; promover 

intercâmbio com outros conselhos 

municipais da área social, no que se refere 

ao financiamento de programas e projetos 

sociais; articular-se com o gestor do 

FMAS, a fim de viabilizar os trabalhos da 

Comissão; e fiscalizar a aplicação de 

recursos do FMAS pelas entidades e 

organizações não governamentais 

conveniadas e pelo Poder Público. 

Paulo 

Vasconcellos 

Não-

Governamental 

Mirella 

Barreta 

Sampaio 

Governamental 

Caroline 

Barcellos 
Governamental 

Comissão 

Permanente de 

Política de 

Assistência Social – 

CPPAS 

 

Auxiliar o CMAS na definição de 

prioridades, diretrizes e critérios para 

elaboração da PMAS; fornecer subsídios 

para o acompanhamento e a execução da 

PMAS, bem como supervisionar as ações 

de atendimento desenvolvidas pelas 

entidades e organizações de assistência 

social não governamentais e pelo Poder 

Público; acompanhar e avaliar a gestão de 

recursos do FMAS pelas entidades e 

organizações conveniadas e pelo Poder 

Público, bem como os ganhos sociais dos 

programas e projetos; subsidiar o CMAS 

nas ações deliberativas que digam respeito 

à PMAS e em atos normativos; e contribuir 

no desenvolvimento de políticas públicas 

na área da assistência social, possibilitando 

o surgimento de novas propostas. 

Jane Ferreira 

Pires 
Governamental 

Paulo 

Roberto 

Pereira 

Vascocellos 

Não-

Governamental 

Mirella 

Barreta 

Sampaio 

Governamental 

Rachel Salles 

da Costa 
Governamental 

Comissão 

Permanente De 

Normas E 

Regulamentação – 

CPNR 

Analisar os pedidos de inscrição, atestado 

de funcionamento e renovação de atestado 

de funcionamento de entidades e 

organizações de assistência social não 

governamentais com sede no Município, 

em conformidade com a legislação vigente, 

emitindo parecer para apreciação da 

Plenária; Propor regulamentação acerca de 

matérias discutidas pela Plenária; Iniciar o 

Paulo 

Roberto 

Pereira 

Vascocellos 

Não-

Governamental 
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processo de cancelamento da inscrição de 

entidade ou organização não 

governamental que não tiver cumprido as 

normativas do CMAS e encaminhar 

parecer à apreciação e decisão da Plenária; 

e acompanhar a publicação das Resoluções 

emitidas pelo CMAS.. 

Caroline 

Barcellos 
Governamental 

 

 

Abaixo é possível visualizar as resoluções estabelecidas pelo CMAS durante o ano de 2018. 

Quadro 23 – Resoluções do CMAS 

Resoluções do CMAS/2018 

Resolução n° 01/2018 

 

Prestação de Contas do Confinanciamento 

Estadual 2017. 

 

Resolução n° 02/2018 

 

Aprovação do Plano de Ação Estadual 2018. 

 

Resolução n° 03/2018 

 

Aprovação da Comissão de Finanças. 

 

Resolução n° 04/2018 

 

Aprovação da Prestação de Contas do 

Confinanciamento Federal 2017 e 

Reprogramação do saldo de 2017-2018. 

 

Resolução n° 05/2018 

 

Aprovação do Plano Municipal de Assistência 

Social 2018-2021. 

 

Resolução n° 06/2018 

 

Aprovação da Comissão de Visita. 

 

Resolução n° 07/2018 

 

Aprovação do Plano de Ação Federal 2018. 

 

Resolução n° 08/2018 

 

Aprovação da Comissão de Finanças. 

 

Resolução n° 09/2018 

 

Aprovação da Comissão de Visita. 

 

Resolução n° 10/2018 

 

Aprovação do Relatório de Gestão 2017. 
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Resolução n° 11/2018 

 

Aprovação dos certificados de inscrição das 

Instituições não governamentais: Casa de 

Apoio Sementes do Amanhã, Abrigo Aldeia da 

Infância Feliz, Patotinha da Aldeia Creche 

Escola, Grupo Espírita Francisco de Assis e 

Mitra Arquidiocesana de Niterói. 

 

 

Em 2018, o CMAS não realizou nenhum evento, não houve capacitação interna e não 

participaram de nenhuma capacitação. Participou da Conferência Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, cujo tema foi Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências. 

 

 

5.2 CONSELHO MUNICPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Fortalecer o controle social e incentivar a participação da sociedade, visando o 

aperfeiçoamento de Políticas Públicas destinadas a crianças e adolescentes 

     

Quadro 24- Metas estabelecidas pelo PMAS 

 

C
O

N
S

E
L

H
O

 M
U

N
IC

IP
A

L
 D

E
 D

IR
E

IT
O

S
 

D
A

 C
R

IA
N

Ç
A

 E
D

O
A

D
O

L
E

S
C

E
N

T
E

 –
 

C
M

D
C

A
 

    

AÇÕES ESTRATÉGIA 

META 

PREVISTA 

2018 

 

Análise das 

deliberações da X 

Conferência 

Municipal dos 

Direitos da Criança 

e do Adolescente 

realizada no ano 

de2015. 

 

-Comissão de Avaliação e Acompanhamento das 

Deliberações. 
1°semestre 
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Programa Família 

Acolhedora 

-Acompanhar as providências que estão orientadas pelo 

Ministério Público, com vistas à implementação do Programa 

por parte do Poder Executivo Municipal; 

-Assessorar o Poder Executivo para a devida previsão 

orçamentária, com buscas ao atendimento dessa demanda, de 

forma continuada; 

 

Anual 

 

 

 

Captação de 

recursos para o 

FMDCA. 

-Campanha permanente de esclarecimento sobre a forma de 

contribuições ao FMDCA, através da mídia e a utilização de 

material gráfico (banners e folders); 

-Buscar parcerias com empresários e a associações de classe 

do Município, como por exemplo, a Associação Comercial, o 

Clube de Diretores Lojistas (CDL), a Associação de 

Contabilistas, entre outras; 

-Solicitar que o Poder Executivo possa destinar anualmente 

um percentual do Orçamento Municipal para o FMDCA, 

destinado ao custeio de projetos / programas voltados para a 

criança e ao adolescente; 

-Criar comissão para visitar as empresas, com o objetivo de 

sensibilizar, quanto ao repasse do imposto de renda; 

-Utilizar os eventos oficiais da prefeitura para esclarecer e 

sensibilizar sobre a forma de contribuições. 

A cada 03 meses 

 

   

 

 

Diagnóstico de 

situação da criança 

e do adolescente 

no Município. 

 

-Coletar dados produzidos principalmente pelo Conselho 

Tutelar e CREAS relativos à violação de direitos da criança e 

do adolescente e do atendimento proporcionado; 

-Dispor de uma base de dados que possibilite a transformação 

em diagnóstico dos dados captados, objetivando o 

planejamento de Políticas Públicas com base na realidade da 

criança e do adolescente efetivamente conhecida; 

-Buscar parcerias com vista à realização de um diagnóstico 

amplo sobre a situação da criança e do adolescente no 

Município; 

-Estabelecer 06 meses como periodicidade para entrega 

dessas estatísticas. 

 

 

 

 

 

A cada 06 meses 

Capacitação dos 

Conselheiros 

-Solicitar ao Poder Público para incluir no Orçamento 

vinculado ao Órgão Gestor da Assistência Social a previsão 

de recursos orçamentários; 

-Adotar as medidas cabíveis para que a capacitação seja 

ministrada por pessoa / empresa com a devida qualificação; 

 

 

 

 

A cada 06 meses 
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-Programar para que a capacitação ocorra em época que seja 

conveniente para o CMDCA e o Conselho Tutelar; 

-Proporcionar condições para que os conselheiros de direito 

e os tutelares possam exercer com a devida competência as 

atribuições que lhes são devidas nas legislações pertinentes. 

Articulação para a 

integração do 

CMDCA com 

outros Conselhos 

Municipais (Saúde, 

Educação, Meio 

Ambiente, 

Habilitação) e 

demais atores da 

Política Municipal 

de Atendimento à 

Criança e ao 

Adolescente 

-Promover encontros periódicos com os demais Conselhos, 

para propor ações conjuntas, necessárias à melhoria da 

qualidade de vida e garantia plena dos direitos da criança e 

do adolescente e de suas famílias; 

-Promover fóruns e conferências com a participação dos 

Poderes Públicos Municipais e da Sociedade Civil 

Organizada, em que possam ser discutidas Políticas Públicas 

a serem implementadas no Município; 

-Promover seminários de sensibilização com a participação 

de profissionais que atuem direta ou indiretamente com a 

população infanto-juvenil e seus familiares, em parceria com 

o Ministério Público. 

 

 

A cada 03 meses 

 

Monitorar e 

avaliar, o Plano 

Municipal de 

Medidas Sócio-

educativas. 

 

 

-Promover a mobilização dos órgãos governamentais 

envolvidos com a Política Municipal de Atendimento à 

Criança e ao Adolescente, com o objetivo de atualização; 

-Promover amplo debate, através de seminários, com a 

participação da sociedade civil organizada; 

-Articular discussões com os Conselhos Municipais afins e o 

CREAS, objetivando a implementação do Sistema de 

Garantia de Direitos. 

 

 

 

 

 

A cada 06 meses 

Acompanhamento 

de serviço de 

atendimento a 

crianças e 

adolescentes 

usuários de álcool 

e doutras drogas. 

(CAPSI) 

-Articulação com o Conselho Tutelar, com o intuito de 

formulação em conjunto de instrumentos que possibilitem 

construir um diagnóstico da demanda para o serviço de 

pacientes para os serviços; 

-Articulação com a Secretaria Municipal de Educação, com 

vista à promoção de campanha de esclarecimento acerca da 

prevenção ao uso de álcool e outras drogas; 

-Articulação com a Secretaria Municipal de Saúde para a 

implementação do Serviço em causa, considerando que o uso 

e abuso de drogas é um problema de saúde pública; 

 

 

 

 

 

A cada 03 meses 

 



123 

 

 
 

Financiar e 

monitorar os 

projetos que 

viabilizem a ação 

de proteção à 

criança e ao 

adolescente em 

situação de risco 

social. 

 

-Selecionar, por meio de Edital de Chamamento Público, os 

projetos / programas que atendam aos requisitos necessários 

para fazer jus ao financiamento; 

-Adotar as medidas administrativas pertinentes, junto ao 

Ordenador de Despesas do FMDCA para viabilizar a 

concessão do financiamento; 

-Orientar a entidade não governamental ou órgão do governo 

que vier a ser contemplado com o recebimento do 

financiamento sobre os cuidados necessários na prestação de 

contas. 

 

 

 

A cada 06 meses 

Programa 

Acolhimento 

Institucional 

-Assessorar e fiscalizar o Poder Público para que seja feita a 

previsão, na Lei Orçamentária, dos recursos necessários para 

o atendimento da meta; 

 

Anual 

Fornecer Registros 

às Entidades e 

inscrever projetos, 

programas e 

serviços, conforme 

disposto no 

Estatuto da 

Criança e do 

Adolescente 

(ECA). 

 

 

 

-Avaliação dos projetos e programas por Comissão do 

CMDCA; 

-Efetuar visita regulares às Entidades e Órgãos que 

desenvolvem projetos e ou/ programas inscritos; 

-Emissão de parecer pela Comissão; 

-Apreciação e aprovação, pelo CMDCA, do parecer da 

Comissão. 

 

 

 

 

 

Anual 

Eleição do 

CMDCA para os 

Biênios 2019-2020 

e  

2021-2022 

 

-Realizar o Fórum para a escolha das entidades 

governamentais para compor o CMDCA no biênio 2019-

2020e 2021-2022      FIA-            CMDCA. 

 

 

 

Fevereiro 

Comemorações: 

18 de Maio- Dia 

Municipal e 

Nacional de 

Combate à 

Violência e 

Exploração Sexual 

Infanto-Juvenil- 

12 de Junho- Dia 

Nacional de 

Promover campanha educativa nas escolas do município e 

entidades da organização da sociedade civil. 
Anual 
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Combate ao 

trabalho infantil 

(PETI); 

13 de julho- Dia do 

Estatuto da 

Criança e do 

Adolescente; 

12 de Outubro: Dia 

da Criança- Ser 

parceiros, quando, 

solicitado, nas 

diversas 

campanhas a serem 

realizadas no 

município. 

 

Prevenção do 

trabalho infantil e 

fortalecimento dos 

direitos das 

crianças e dos 

adolescentes. 

 

 

-Criar Campanhas sócio-educativas, seminários, conferências, 

fóruns; 

-Monitorar e avaliar as ações do município de prevenção do 

trabalho infantil (através de comissões). 

 

 

 

 

A cada 06 meses 

Análise e 

acompanhamento 

do Plano 

Municipal para 

Infância e 

Adolescência / 

PMIA. 

-Avaliar e monitorar a execução do Plano. Anual 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) é um órgão 

deliberativo, normativo, formulador e controlador da política de atendimento dos direitos da criança 

e do adolescente, conforme a Lei Federal 8069/90 - Estatuto da Criança do Adolescente. No 

município de São Pedro da Aldeia foi instituído pela Lei nº 599 de 26/08/91, alterado pelas pelas Leis 

nº 863/93 e 1.043/96 e criado pela Lei Municipal nº 1.113, de 15/08/1997 e alterado pela Lei n° 2663, 

de 01/09/2016. 

O Conselho é formado, paritariamente, por integrantes do poder público e da sociedade civil, 

escolhidos em fórum próprio. A função dos integrantes é de interesse público relevante e não é 

remunerada, conforme previsto no art. 89 do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Ele é dotado de autonomia administrativa e técnica, vinculado a Secretaria de Assistência 

Social e Direitos Humanos, conforme o artigo 3°, da Lei Municipal 2.663/2016. 
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O CMDCA é constituído por 10 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, divididos 

entre 05 representantes da sociedade civil e 05 representantes do poder público. O processo eleitoral 

dos conselheiros representantes da sociedade civil ocorre a cada dois anos. Os conselheiros 

governamentais são indicados pela Prefeitura Municipal da Cidade. 

O CMDCA é responsável por controlar as ações e organizar as redes de atenção à população 

infanto-juvenil, promovendo a articulação das ações, das entidades e dos programas da sociedade 

civil e dos governos. 

Em 2017, ocorreu a eleição para renovação da Mesa Diretora  do CMDCA do biênio de 2017-

2019. Em 2018, foram realizadas 11 reuniões ordinárias e 02 reuniões extraordinárias pelo CMDCA. 

 

 

Quadro 25- Composição do CMDCA/2018 

 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

NOME COMPLETO ENTIDADE TITULAR SUPLENTE INÍCIO DO 

EXERCÍCIO 

FUNÇÃO 

(DD/MM/AAAA) 

TÉRMINO DO 

EXERCÍCIO 

FUNÇÃO 

(DD/MM/AAAA) 

1-MARCO 

ANTONIO 

MARTINS 

ORG NÃO GOV 

PATOTINHA DA 

ALDEIA 

 X 07/02/2017 07/02/2021 

2-MARIA DE 

FÁTIMA PRADO 

FONTELES 

ORG NÃO GOV 

PATOTINHA DA 

ALDEIA 

X  07/02/2017 07/02/2021 

3-MARIA REGINA 

DA SILVEIRA 

ROSA 

SECRET 

MUNIC DE 

EDUCAÇÃO 

X  07/02/2017 07/02/2021 

4-CRISTIANE 

VASCONCELOS 

DOS SANTOS 

SECRET 

MUNIC DE 

EDUCAÇÃO 

 X 07/02/2017 07/02/2021 

5-SANDRA 

FORTUNA DA 

SILVA 

PASTORAL DA 

CRIANÇA 

X  07/02/2017 07/02/2021 

6-SIMONE SILVA 

DE MELO 

PASTORAL DA 

CRIANÇA 

 X 07/02/2017 07/02/2021 

7-SALETE MARIA 

PEREIRA DUARTE 

Sementes do 

Amanhã 

X  07/02/2017 07/02/2021 

8-GETÚLIO JOSÉ 

MIRANDA 

NOGUEIRA 

Sementes do 

Amanhã 

 X 07/02/2017 07/02/2021 

9-RENATA DE 

SOUZA CORREA 

SANTIAGO 

Secretaria de 

Saúde 

X  06/10/2017 07/02/2021 
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10- SOUZA DE 

OLIVEIRA 

Secretaria de 

Saúde 

 X 07/02/2017 07/02/2021 

11-WANIA DA 

COSTA GOMES 

ARRUDA 

SASDH X  07/02/2017 07/02/2021 

12-LUCIANA DE 

OLIVEIRA 

CORREA SOUZA 

SASDH X  07/02/2017 07/02/2021 

13-PETRICIANE 

HERDY PEREIRA 

SASDH  X 06/10/2017 07/02/2021 

14-REBECA 

SPINELLI PINEIRO 

SASDH  X 29/05/2018 07/02/2021 

15-LUIZ CESAR 

MENDES SOUZA 

SECRET M 

GOV, 

ESPORTE E 

LAZER 

X  07/02/2017 07/02/2021 

16-JONATAS 

FERREIRA DE 

OLIVEIRA 

SECRET M 

GOV, 

ESPORTE E 

LAZER 

 X 29/11/2018 07/02/2021 

17-SERGIO DOS 

SANTOS ZECA 

NEDVIDA X  26/02/2018 07/02/2021 

18-IVAN NUNES 

BARRETO 

NEDVIDA  X 02/05/2018 07/02/2021 

19-SANDRA 

HELENA JARDIM 

DA COSTA 

Aldeia da 

Infância Feliz 

 X 07/02/2017 07/02/2021 

20-JOSÉ 

RODRIGUES 

SANTOS 

Aldeia da 

Infância Feliz 

X  07/02/2017 07/02/2021 

 
 

No ano de 2018, esse conselho contou com 02 comissões permanentes e 03 comissões 

temporárias para verificar, vistoriar, monitorar, fiscalizar e emitir pareceres sobre as matérias que 

lhes foram atribuídas, conforme o quadro a seguir. 

Quadro 26 – Comissões do CMDCA 

Comissão Atribuição 

Comissão 

Permanente de 

Ficalização às 

instituições 

Verificar como estão sendo executadas o atendimento à criança e adolescente, 

conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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Comissão 

Permanente de 

Prestação de Contas 

Avaliar os investimentos na área da criança e adolescente, para apresentar aos 

conselheiros para possível aprovação. 

Comissão 

Temporária de 

Verificação de 

Denúncia 

Verificar se a denúncia é verídica e encaminhar aos órgãos competentes.   
 

Comissão 

Temporária para 

Construção do 

Plano de Ação 

Descrever as ações que serão desenvolvidas durante a gestão do Conselho. 

Comissão 

Temporária par 

Análise do Plano 

Municipal para 

Infância e 

Adolescência 

Avaliar e Monitorar as ações descritas.   

 

O CMDCA, nesse mesmo ano, realizou algumas ações de grande relevância, tais como: a 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cujo tema foi: Proteção Social, 

Diversidade e Enfrentamento das Violências; Foi realizado o Encontro dos Presidentes dos Conselhos 

Municipais da Criança e do Adolescente da Região dos Lagos e a realização da 1ª Audiência Pública 

em comemoração aos 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O CMDCA participou do 

seminário “A Primeira Infância na cidade do Rio de Janeiro”; Da capacitação do SIPIA – Sistema de 

Informação para a Infância e Adolescência e  do desfile cívico do aniversário da cidade com a 

panfletagem sobre o dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes. O CMDCA realizou uma capacitação interna para os conselheiros do CMDCA e os 

Conselheiros Tutelares, o qual tema foi: “A Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento entorno 

das Violências”. No ano de 2018, foram estabelecidas 07 resoluções, porém só foram registradas as 

três últimas, as demais não foram encontradas. 

 

Quadro 27 – Resoluções do CMDCA 

Resoluções do CMDCA/2018 

Resolução n° 05/2018 

Dispõe sobre a prestação de contas do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (FMDCA) do ano de 2017. 

Resolução n° 06/2018 
Dispõe sobre a IX Conferência Municipal dos 

Direitos de Crianças e Adolescentes. 

Resolução n° 07/2018 
Dispõe sobre a criação da Comissão 

Organizadora Municipal. 
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5.3 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Fortalecer o controle social e incentivar a participação da sociedade, visando ao 

aperfeiçoamento de políticas públicas destinadas aos idosos 

     

Quadro 28- Metas estabelecidas pelo PMAS 
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2018 

Reuniões itinerantes 

-Criar roteiro para reunião nos equipamentos da Secretaria 

de Assistência Social e Direitos Humanos; 

 - Realizar reuniões fora da sede do Conselho; 

-Realizar reuniões em associações de moradores, nos 

Equipamentos da Secretaria de Assistência Social e nas 

Instituições Não Governamentais. 
 

 

 

04 

 

Divulgar as reuniões 

 

-Divulgar, nas mídias/ redes sociais, associação de 

moradores, equipamentos da Secretaria de Assistência 

Social e Instituições não governamentais. 

 

 

Permanente 

Capacitar os integrantes 

das Instituições inscritas 

no CMDI. 

-Promover palestras e rodas de conversas sobre as 

legislações que dão parâmetro para execução dos seus 

serviços; 

-Disponibilizar aos Conselheiros, informações e 

documentos referentes às Entidades inscritas; 

-Manter um calendário fixo de visitas a cada 03 (três) 

meses. 

 

 

02 encontros 

Acompanhar, orientar e 

fiscalizar Instituições de 

Longa Permanência, 

Programas e Projetos de 

atendimento aos idosos 

inscritos no Conselho. 

 

-Disponibilizar aos Conselheiros, informações e 

documentos referentes às Entidades inscritas; 

-Manter um calendário fixo de visitas a cada 03 (três) 

meses. 

 

 

 

Permanente 

Inscrever e fiscalizar 

novas Entidades ou 

organizações que 

desenvolvam 

programas/projetos de 

atendimento ao idoso. 

-Realizar visita Institucional a cada 06(seis) meses; 

-Propagar as informações referentes à inscrição no 

Conselho em sites/mídias; 

-Auxiliar no desenvolvimento dos Programas e Projetos 

ofertados; os municiando quanto a informações sobre 

documentos, leis e resoluções. 

 

 

Permanente 
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Acompanhar, orientar e 

fiscalizar o serviço de 

transporte rodoviário 

intermunicipal e 

interestadual para idosos. 

 

-Realizar visitas periódicas, garantindo o atendimento 

prioritário e eficaz conforme dispõe na Lei No 10.741, DE 

1º DE OUTUBRO DE 2003. 

 

 

Permanente 

Acompanhar, orientar e 

fiscalizar serviços de 

atendimento ao idoso em 

Hospitais e Unidades 

Básicas de Saúde. 

 

-Realizar visitas periódicas, garantindo o atendimento 

prioritário e eficaz conforme dispõe na Lei. No 10.741, DE 

1º DE OUTUBRO DE 2003. 

 

 

Permanente 

Capacitar os 

Conselheiros. 

-Criar cronograma de capacitação há cada (06) seis meses; 

-Participação em reuniões do Conselho Estadual; 

-Participação em palestras, fóruns e mesas de debates 

dentro e fora do município.  

 

02 encontros 

 

 

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDI), criado pela Lei 

Municipal n. 1.493 de 19 de junho de 2001, é um órgão colegiado e de caráter deliberativo, que tem 

por missão resguardar os direitos da pessoa idosa, orientando e fiscalizando as ações e serviços de 

natureza pública e privada. A composição é paritária entre representantes do Governo e da sociedade 

civil: 08 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes. As atribuições do CMDI são acompanhar 

e avaliar os planos, programas, projetos e orçamentos públicos municipais destinados ao idoso; 

receber sugestões, reclamações, reivindicações ou denúncias de ações ou omissões; emitir pareceres, 

recomendações e implementações de políticas que visem a defesa dos direitos dos idosos no âmbito 

municipal;  

Em 09 de outubro de 2018, ocorreu a eleição para renovação da Mesa Diretora  do CMDI do 

biênio de 2018-2020. Em 2018, foram realizadas 08 reuniões ordinárias e 03 reuniões extraordinárias. 

 

   Quadro 29- Composição do CMDI/2018 

 

Nº Nome Completo Entidade Titular Suplente Data de Início 

do mandato 

Função 

1 Aline Beranger de Oliveira Secretaria de Educação  X 16/10/2018 Conselheira 

2 Ana Laura Machado Pereira Secretaria de Educação X  16/10/2018 Vice-

presidente 

3 Beatriz Costa de Oliveira Igreja Evangélica Sede Santos X  16/10/2018 Conselheira 

4 Flávia Fidelis de Souza Secretaria de Saúde  X 16/10/2018 Conselheira 

5 Flávio Soares Secretaria de Governo  X 16/10/2018 Conselheira 

6 Gabriela de Oliveira Mello Igreja Evangélica Sede Santos  X 16/10/2018 Conselheira 

7 Guimar Pereira de Souza Rotary Club X  16/10/2018 Conselheira 
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8 Hélio Rodrigues de Souza Secretaria de Governo X  16/10/2018 Conselheira 

9 Jorgete Sant’anna Praxedes Pastoral da Pessoa Idosa  X 16/10/2018 Conselheira 

10 Márcia de Oliveira Tostes 

Ferreira 

Lions Club x  16/10/2018 Conselheira 

11 Maria da Dores Batista 

Andrade dos Santos 

Secretaria de Saúde X  16/10/2018 Presidente 

12 Mauro Cesar Freitas de 

Andrade 

Rotary Club  X 16/10/2018 Conselheira 

13 Monique Teixeira dos Santos SASDH  X 16/10/2018 Conselheira 

14 Rebeca Spinelli Pinheiro* SASDH X  xxxxxxxxxx Conselheira 

15 Renata Tostes Kindler Lions Club  X 16/10/2018 Conselheira 

16 Sandra Fortuna da Silva Pastoral da Pessoa Idosa x  16/10/2018 Conselheira 

 

 

 

No ano de 2018, esse conselho contou com 01 comissão permanente para verificar, vistoriar, 

monitorar, fiscalizar e emitir pareceres sobre as matérias que lhes foram atribuídas, conforme o 

quadro a seguir. 

 

Quadro 30 – Comissões do CMDI 

Comissão Atribuição 
Membros da Comissão 

Nome Representação 

Comissão Técnica 

Permanente de 

Visita 

Verificar, vistoriar, monitorar, 

fiscalizar e emitir pareceres sobre 

as matérias que lhes forem 

atribuídas. 

 

Maria das Dores 

Batista Andrade 

dos Santos 

Governamental 

Marcia Tostes Não-Governamental 

Ana Laura 

Machado 
Governamental 

Beatriz Costa de 

Oliveira 
Não-Governamental 

 

Abaixo é possível identificar que o CMDI deliberou apenas 01 resolução nesse ano. 

 

Quadro 31 – Resoluções do CMDI 

 

Resoluções do CMDI/2018 

Resolução n° 01/2018 

Comissão técnica temporária para a eleição das 

Organizações da Sociedade Civil dos direitos 

da pessoa idosa do município de São Pedro da 

Aldeia - RJ 
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O CMDI, nesse mesmo ano, participou da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, cujo tema foi: “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências  e 

também participou de uma capacitação no CEDEPI-RJ cujo tema foi: “Implementação de Politicas 

Públicas na garantia dos direitos da pessoa idosa”. O conselho não realizou nenhum evento e nenhuma 

capacitação interna.  

 

 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos busca desenvolver ações concretas e 

mais consistentes para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, 

contribuindo de forma significativa no resgate da cidadania e da autoestima dos usuários.  

O relatório de gestão é um instrumento fundamental para a construção de uma política 

planejada, efetiva e de impacto sobre as situações de vulnerabilidade e riscos sociais identificados. 

Dessa forma, o processo de construção deste relatório constitui-se enquanto espaço político de 

interlocução entre a gestão e sociedade civil na definição de metas e prioridades para o atendimento 

das necessidades levantadas. 

No município de São Pedro da Aldeia, pode-se verificar que o órgão gestor da Assistência 

Social vem se empenhando para atender aos requisitos e responsabilidades de Gestão visando ampliar 

a qualidade dos serviços prestados à população usuária, tendo como fundamento os seguintes 

princípios: a ampla divulgação dos serviços programas, projetos e benefícios socioassistenciais, dos 

recursos oferecidos e dos critérios de concessão; a cooperação, articulação e integração entre os 

órgãos da rede socioassistencial governamental e não-governamental, bem como os órgãos da rede 

de políticas públicas intersetorias no desenvolvimento das ações; a universalização dos direitos 

sociais e o respeito à dignidade humana e ao direito a benefícios e serviços de qualidade. 

A gestão da SASDH tem sido marcada por um grande esforço de avaliação, planejamento, 

formulação e negociação, visando alinhar as ações da Secretaria às prioridades da agenda social do 

Governo Federal e Estadual e definir ajustes naturais do ciclo de políticas públicas, sem comprometer 

a continuidade, amadurecimento e êxito das ações executadas.  


