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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

1.1.  APROVAÇÃO DO PLANO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

O Plano Municipal de Assistência Social 2018/2021 foi aprovado em reunião 

ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de São Pedro da Aldeia. 

 

Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social: Aprovado 

 

Data da assembleia de deliberação: 13/06/2018 

 

Número da ata: 04/2018 

 

Número da Resolução: 05/2018 

 

Nome do Presidente: Paulo Roberto Pereira de Vasconcellos 

 

 

Assinatura: ________________________________________ 
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1.2.  O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2017 

 

 

O Plano Municipal de Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos- SASDH, do município de São Pedro da Aldeia/RJ, insere-se no 

processo de concretização do Sistema Único da Assistência Social – SUAS e de adequação à 

Norma Operacional Básica – NOB-SUAS / 2012, a partir do paradigma da precedência da 

gestão pública da Política de Assistência Social e da universalização do direito à proteção 

social com base na cidadania. Fundamenta-se ainda nos princípios e diretrizes da Política 

Nacional de Assistência Social e na concepção da Assistência Social como política pública de 

Seguridade Social e condição para o desenvolvimento social. 

O Poder Público, representado pelo conjunto das demais Políticas Públicas, 

assume o papel de articulador entre as necessidades apresentadas pela população mais 

vulnerável e os mecanismos de inclusão social que garantam a compreensão e concepção da 

Assistência Social como Política de Proteção Social e de Garantia de Direitos. Dessa forma é 

de sua responsabilidade a gestão da formulação e execução da Política Municipal de 

Assistência Social, o cofinanciamento da Política, a elaboração do Plano Municipal de 

Assistência Social, a organização e gestão da rede municipal de inclusão e de proteção social, 

a supervisão, o monitoramento e a avaliação das ações em âmbito local, dentre outras. 

A municipalização da Assistência Social possibilita a tomada de decisão mais 

próxima ao local onde os problemas acontecem, e maior chance de resposta imediata e 

concreta. Nesta linha de pensamento, este Plano configura o esforço coletivo de atores sociais 

comprometidos com os diversos segmentos que compõem a Rede de Proteção Social do 

Município, buscando a materialização de objetivos a serem atingidos através da relação de 

parceria e compromisso social entre o Poder Público e a Sociedade Civil por meio de 

discussões articuladas nas Conferências de Assistência Social. 

Propõe-se dessa forma, o fortalecimento da rede sócio-assistencial, com ênfase na 

atenção Básica, publicizando os projetos, programas e serviços, gerando assim, maior 

articulação com outras políticas públicas. 
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2. IDENTIFICAÇÃO 

 

 

2.1.  PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

Vigência: 2018/2021  

Período de Elaboração: Julho a Dezembro/2017 

 

 

Equipe de pesquisa e elaboração: 

 

✓ Secretária Adjunta Olivia Madalena Singh Andrade Sá.  

 

 

✓ Equipe da Gestão do SUAS: 

 

Denise Campos da Silva; 

Fabiana da Silva de Paula Gomes; 

Jane Ferreira Pires; 

Marcelo Macedo Alcântara; 

Wanessa Coutinho Moreira Garcia. 

 

 

✓ Coordenações e Técnicas: 

 

Alessandro C. Valente; 

Any Gleise Jacinto; 

Damaris Porto da Fonseca; 

Elisani Costa dos Santos Ribeiro; 

Greice Martins Veleda; 

Isabel Cristina de C. Belizário; 

Juliana Silva Antunes; 
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Melissa Pereira dos Santos; 

Monique Teixeira dos Santos; 

Paula Corrêa Llopis; 

Petrissiane Herdy Pereira; 

Simone dos Santos da Silva; 

Valeria Santos Ninice Cardim. 

  

 

✓ Diretorias Parceiras: 

 

Diretoria de Proteções Sociais; 

Diretoria de Direitos Humanos; 

Diretoria Financeira; 

Diretoria Administrativa. 

 

 

✓ Conselhos Municipais: 

 

Assistência Social; 

Direitos das Crianças e dos Adolescentes; 

Direitos do Idoso. 

 

 

2.2.  PREFEITURA MUNICIPAL 

 

 

Nome do Prefeito: Cláudio Vasque Chumbinho dos Santos 

Nível de Gestão: Básica 

Porte do Município: Médio 

Endereço: Rua Marques da Cruz, nº 61, Centro 

Telefone: (22) 2621-1559 

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

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

mailto:ascom@pmspa.rj.gov.br
http://www.pmspa.rj.gov.br/
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2.3.  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

Nome do Gestor: Ester Marques Chumbinho dos Santos 

Endereço: Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 19, Centro 

Telefone: (22) 2627 4550 

E-mail: sasdhsaopedrodaaldeia@gmail.com 

 

 

2.4.  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 Recurso: Municipal, Estadual e Federal 

E-mail: financeirosasdhspa@gmail.com 

 

 

2.5.  CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

Nome do Presidente: Paulo Roberto Pereira de Vasconcellos 

Nome da Secretária Executiva: Aline Aguiar da Silva 

Lei de Criação: LEIN° 2317, DE 18 DE AGOSTO DE 2011 

Endereço: Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 19, Centro 

Telefone: (22) 2627 4550 

E-mail: cmas.saopedrodaaldeia@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:sasdhsaopedrodaaldeia@gmail.com
mailto:cmas.saopedrodaaldeia@gmail.com
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2.5.1.  CONSELHEIROS GOVERNAMENTAIS 
 

 

Nome Representação 

Ester Marques Chumbinho dos Santos Secretaria de Assistência Social e Direitos 

Humanos 

Olívia Madalena Singh de Andrade Sá  Secretaria de Assistência Social e Direitos 

Humanos 

Jane Ferreira Pires Secretaria de Assistência Social e Direitos 

Humanos 

Wânia da Costa Gomes Arruda 
Secretaria de Assistência Social e Direitos 

Humanos 

Mirella Barreto Sampaio Secretaria de Saúde 

Mary Lane Cruz Madureira Secretaria de Saúde 

Julia Regina Ramos da Silva Pereira Secretaria de Educação 

Rachel Sales da Costa Secretaria de Educação 

Wanderson Carvalho Santos Secretaria de Fazenda 

Ariana Porto Secretaria de Fazenda 

 

 

2.5.2.  CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL 

 

 

Nome Representação 

Paulo Roberto Pereira de Vasconcellos Usuários ou de organizações de usuários da 

Assistência Social 

Moacir Maschanete Usuários ou de organizações de usuários da 

Assistência Social 

Ângela Maria Ferreira de Barros Casa de apoio Sementes do Amanhã 

Lucy de Souza Neves Cardoso Casa de apoio Sementes do Amanhã 

Edilar Maria da Silva Santos Grupo Espírita Francisco de Assis 

Neusa Garcia Peroni Grupo Espírita Francisco de Assis 

José Rodrigues dos Santos Aldeia da Infância Feliz 

Sandra Helena Jardim da Costa Aldeia da Infância Feliz 

Kátia Simone Silva Trabalhadores do SUAS 
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Solange Maria Guimarães Ribeiro Trabalhadores do SUAS 

 

3. DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL 

 

  

Anexo I 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

 

4.1.  OBJETIVO GERAL 

 

 

Promover proteção social garantida pela política pública de assistência social aos 

cidadãos aldeenses que dela necessitarem, por meio dos serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

4.2.1.  PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

 

4.2.1.1.  SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À 

FAMÍLIA –  PAIF 

 

 

• Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua 

qualidade de vida; 

• Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a 

superação de situações de fragilidade social vivenciadas;  
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• Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o 

protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades;  

• Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e 

serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de 

proteção social de assistência social;  

• Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto 

de direitos;  

• Apoiar famílias que possuem dentre seus membros indivíduos que necessitam 

de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de 

vivências familiares.  

 

 

4.2.1.2.  SERVIÇO DE CONVIVÊNC IA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS–  SCFV 

 

 

4.2.1.2.1.  SERVIÇO PARA CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS: 

 

 

• Complementar as ações de proteção e desenvolvimento das crianças e o 

fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

• Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de 

relações de afetividade e sociabilidade; 

• Fortalecer a interação entre crianças do mesmo ciclo etário; 

• Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus 

brinquedos e brincadeiras e a promoção de vivências lúdicas; 

• Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos de crianças com 

deficiência e o papel das famílias e comunidade no processo de proteção social; 

• Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e 

no processo de desenvolvimento infantil. 
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4.2.1.2.2.  SERVIÇO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6  A 15 

ANOS: 

 

 

• Complementar as ações da família e comunidade na proteção e 

desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos 

familiares e sociais; 

• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e 

o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das 

crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; 

• Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver 

competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 

contemporâneo; 

• Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema 

educacional. 

 

 

4.2.1.2.3.  SERVIÇO PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 

ANOS 

 

 

• Complementar as ações da família, e comunidade na proteção e 

desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos 

familiares e sociais; 

• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e 

o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos 

jovens, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, 

talentos e propiciar sua formação cidadã; 

• Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; 
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• Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver 

competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 

contemporâneo; 

• Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de 

cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e 

competências específicas básicas; 

 

 

4.2.1.2.4.  SERVIÇO PARA JOVENS DE 18 A 29 ANOS 

 

 

• Complementar as ações da família e comunidade na proteção e 

desenvolvimento dos jovens e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e 

o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, de 

modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária; 

• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos 

jovens, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos 

projetos de vida, propiciar sua formação cidadã e vivências para o alcance de 

autonomia e protagonismo social, detectar necessidades, motivações, habilidades 

e talentos; 

• Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como 

direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e 

competências específicas básicas; 

• Contribuir para a inserção, reinserção e permanência dos jovens no sistema 

educacional e no mundo do trabalho, assim como no sistema de saúde básica e 

complementar, quando for o caso; 

• Propiciar vivências que valorizam as experiências que estimulem e 

potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos jovens, estimulando a 

participação na vida pública no território, ampliando seu espaço de atuação para 

além do território, além de desenvolver competências para a compreensão crítica 

da realidade social e do mundo contemporâneo. 
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4.2.1.2.5.  SERVIÇOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS 

 

 

• Complementar as ações da família e comunidade na proteção e no fortalecimento 

dos vínculos familiares e sociais; 

• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e encontros 

intergeracionais de modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária; 

• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural, bem como 

estimular o desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida, 

propiciar sua formação cidadã e detectar necessidades e motivações, habilidades e 

talentos; 

• Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, 

estimulando a participação na vida pública no território, além de desenvolver 

competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 

contemporâneo; 

• Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como direito 

de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e 

competências específicas básicas; 

• Contribuir para a inserção, reinserção e permanência dos adultos no sistema 

educacional, no mundo do trabalho e no sistema de saúde básica e complementar, 

quando for o caso; 

• Propiciar vivências que valorizam as experiências que estimulem e potencializem 

a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da 

autonomia e protagonismo social, ampliando seu espaço de atuação para além do 

território. 

 

 

4.2.1.2.6.  SERVIÇO PARA IDOSOS 

 

 

 

• Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; 

• Assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros intergeracionais de 

modo a promover a sua convivência familiar e comunitária; 

• Detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e 

capacidades para novos projetos de vida; 

• Propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem e 

potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos usuários. 
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4.2.1.3.  SERVIÇO DEPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO 

PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS 

 

 

• Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e 

sociais; 

• Prevenir confinamento de idosos e/ou pessoas com deficiência; 

• Identificar situações de dependência; 

• Colaborar com redes inclusivas no território; 

• Prevenir o abrigamento institucional de pessoas com deficiência e/ou pessoas 

idosas com vistas a promover a sua inclusão social; 

• Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de 

pessoas com deficiência e pessoas idosas buscando a desconstrução de mitos e 

preconceitos; 

• Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas 

com deficiência e pessoas idosas, de suas famílias e da comunidade no processo 

de habilitação, reabilitação e inclusão social; 

• Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a 

defesa de direitos e o estímulo a participação cidadã; 

• Incluir usuários e familiares no sistema de proteção social e serviços públicos, 

conforme necessidades, inclusive pela indicação de acesso a benefícios e 

programas de transferência de renda; 

• Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a melhoria de qualidade de 

vida dos usuários; 

• Contribuir para a construção de contextos inclusivos. 

 

 

4.2.2.  PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- MÉDIA COMPLEXIDADE 

 

 

4.2.2.1.  SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS –  PAEFI 
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• Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função 

protetiva; 

• Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços 

públicos, conforme necessidades; 

• Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia 

dos usuários; 

• Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da 

família; 

• Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos; 

• Prevenir a reincidência de violações de direitos. 

 

 

4.2.2.2.  SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES 

EMCUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE 

ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 

(PSC) 

 

 

• Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de 

medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 

Comunidade e sua inserção em outros serviços e programas socioassistenciais e de 

políticas públicas setoriais; 

• Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à 

ruptura com a prática de ato infracional; 

• Estabelecer contratos com o adolescente a partir das possibilidades e limites do 

trabalho a ser desenvolvido e normas que regulem o período de cumprimento da 

medida socioeducativa; 

• Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão 

sobre as possibilidades de construção de autonomias; 

• Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo 

informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências: 

• Fortalecer a convivência familiar e comunitária. 
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4.2.3.  PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE 

 

 

4.2.3.1.  SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 

4.2.3.1.1.  PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

 

• Preservar e fortalecer os vínculos com a família de origem, nuclear ou extensa, 

salvo determinação judicial em contrário; 

• Buscar a inserção em família substituta nos casos onde não há possibilidade 

para o retorno à família de origem;  

• Promover o acesso aos serviços ofertados pela rede de direitos; 

• Fomentar o vínculo e o acesso à comunidade local;  

• Contribuir para a profissionalização e aumento da autonomia; 

• Desenvolver com os adolescentes condições para a independência e o 

autocuidado. 

 

 

4.2.3.2.  SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 

 

 

• Promover o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastadas 

temporariamente de sua família de origem; 

• Acolher e dispensar cuidados individualizados em ambiente familiar; 

• Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em 

contrário; 

• Possibilitar a convivência comunitária e o acesso à rede de políticas públicas; 

• Apoiar o retorno da criança e do adolescente à família de origem. 
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4.2.3.3.  SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE 

CALAMIDADES PÚBLICAS EDE EMERGÊNCIAS 

 

 

• Assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança; 

• Manter alojamentos provisórios, quando necessário; 

• Identificar perdas e danos ocorridos e cadastrar a população atingida; 

• Articular a rede de políticas públicas e redes sociais de apoio para prover as 

necessidades detectadas; 

• Promover a inserção na rede sócio-assistencial e o acesso a benefícios 

eventuais 
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5. DIRETRIZES E PRIORIDADES DELIBERADAS 

 

 

5.1.  DIRETRIZES 

 

 

• Fortalecimento da rede sócio-assistencial, em especial com as políticas de 

saúde e educação; 

• Participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

• Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, 

serviços, programas e projetos. 

 

 

5.2.  PRIORIDADES DELIBERADAS 

 

 

• Garantir a educação permanente, dos trabalhadores do SUAS, nos serviços, 

programas e projetos socioassistenciais; 

• Efetivar o acompanhamento familiar sistemático 

• Identificar as comunidades tradicionais, garantindo o atendimento adequado e 

qualificado, proporcionando melhor qualidade de vida às mesmas. 

• Intensificar o monitoramento, o acompanhamento, a avaliação e a fiscalização, 

através dos conselhos municipais, nos serviços de atendimento aos segmentos: 

idosos, crianças e adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência. 
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6. AÇÕES, ESTRATÉGIAS E ESPAÇO TEMPORAL DE 

EXECUÇÃO CORRESPONDENTES PARA SUA 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

 

6.1.  PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: 

 

 

AÇÕES ESTRATÉGIA 
METAS 

2018 2019 2020 2021 

Programa de Atenção 

Integral à Família – PAIF 

 

-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; 

- 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. 

10% 15% 20% 25% 

Serviço de Proteção Social 

Básica no Domicílio para 

Pessoas com Deficiências 

e Idosas. 

- Ampliar a Equipe Técnica; 

- Articulação com a rede. 

2018 2019 2020 2021 

5% 10% 15% 20% 

Sede própria para os 

CRAS 
-Construir unidades modelos dos CRAS. 

2018 2019 2020 2021 

01 01 01 01 

 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos – SCFV. 

- Reordenar e ampliar o serviço de 

convivência e fortalecimento de 

vínculos.  

2018 2019 2020 2021 

35% 40% 45% 50% 

Comitê de Sub-registro. 
- Ações e serviços para o fornecimento 

de documentação civil básica. 

2018 2019 2020 2021 

35% 40% 45% 50% 
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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. 

2018 2019 2020 2021 

70% 80% 90% 100% 

Benefícios Eventuais 

(natalidade, funeral, cesta 

básica e aluguel social); 

- Garantir e ampliar o quantitativo de 

benefícios eventuais para as famílias que 

deles necessitam. 

2018 2019 2020 2021 

 

100% 

 

100% 100% 100% 

 

 

 

6.2.  PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

 

 

AÇÕES ESTRATÉGIA 
METAS 

2018 2019 2020 2021 

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% 15% 20% 25% 
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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. 

2018 2019 2020 2021 

 

Implementar 

o serviço 

15% 20% 25% 

 

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 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; 

2018 2019 2020 2021 

-Possuir 

espaço físico 

adequado para 

a realização 

de grupos que 

trabalhem 

vivências de 

reflexão; 

 

-Ampliar as 

vagas para 

cumprimento 

de PSC em 

15% 

Ampliar as 

vagas para 

cumprimento 

de PSC em 

20% 

Ampliar as 

vagas para 

cumprimento 

de PSC em 

25% 

Ampliar as 

vagas para 

cumprimento 

de PSC em 

30% 
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-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. 

Sede própria para 

o CREAS. 

-Construir unidade do 

CREAS modelo em 

substituição do atual. 

2018 2019 2020 2021 

01 - - - 

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. 

2018 2019 2020 2021 

Implementar 

o serviço. 

Ampliar a 

capacidade 

de 

atendimento 

em 15% 

Ampliar a 

capacidade 

de 

atendimento 

em 20% 

Ampliar a 

capacidade 

de 

atendimento 

em 25% 

Serviço de 

Proteção Social 

Especial no 

Domicílio para 

Pessoas com 

Deficiência, 

Idosas e suas 

famílias 

-Ampliar a equipe Técnica; 

-Articulação com a rede. 

 

2018 2019 2020 2021 

Implementar 

o serviço. 

Atender 

70% 

Atender 

80% 

Atender 

90% 
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6.3. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

 

 

AÇÕES ESTRATÉGIA 
METAS 

2018 2019 2020 2021 

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 

20 crianças e 

adolescentes 

20 crianças e 

adolescentes 

20 crianças e 

adolescentes 

Serviço 

especializado 

para pessoas em 

situação de rua 

-Assegurar atendimento 

e atividades 

direcionadas para o 

desenvolvimento de 

sociabilidades, na 

perspectiva de 

fortalecimento de 

2018 2019 2020 2021 

Implementar 

o atendimento 

Ampliar a 

capacidade de 

atendimento 

em 15% 

Ampliar a 

capacidade de 

atendimento 

em 20% 

Ampliar a 

capacidade de 

atendimento 

em 25% 
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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. 

 

 

6.4.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

 

6.4.1.  SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - GESTÃO DO 

CADASTRO ÚNICO (CADÚNICO) E DO PROGRAMA BOLSA 

FAMÍLIA: 

 

 

AÇÕES ESTRATÉGIA 
METAS 

2018 2019 2020 2021 

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 

 

12 reuniões de 

equipe; 

 

06 reuniões 

entre as 

coordenações 

 

12 reuniões 

de equipe; 

 

06 reuniões 

entre as 

coordenações 

 

12 reuniões 

de equipe; 

 

06 reuniões 

entre as 

coordenações 

 

12 reuniões de 

equipe; 

 

06 reuniões 

entre as 

coordenações 
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(assistência social, saúde e 

educação); 

-Articular com a Rede 

sócio-assistencial e das 

demais políticas públicas; 

- Capacitar continuamente 

todos os profissionais 

envolvidos na gestão do 

Cadastro Único; 

-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. 

 

do PBF; 

 

 

 

 

 

 

05 tipos de 

capacitações; 

 

04 projetos a 

serem 

efetivados. 

do PBF; 

 

 

 

 

 

 

05 tipos de 

capacitações; 

 

03 projetos a 

serem 

efetivados. 

do PBF; 

 

 

 

 

 

 

05 tipos de 

capacitações; 

 

03 projetos a 

serem 

efetivados. 

do PBF; 

 

 

 

 

 

 

05 tipos de 

capacitações; 

 

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. 

2018 2019 2020 2021 

Inauguração 

do ambiente 
** ** ** 

Recreação 

 

-Aquisição de materiais 

recreativos, tatame, 

brinquedos, TV, jogos, 

mesinha e cadeirinha para 

crianças. 

2018 2019 2020 2021 

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 

2018 2019 2020 2021 

60 carteiras a 

serem 

emitidas 

70 carteiras 

a serem 

emitidas 

80carteiras a 

serem 

emitidas 

90carteiras a 

serem 

emitidas 
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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; 

-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. 

 

2018 2019 2020 2021 

 

01 ação 

 

01 ação 01 ação 01 ação 
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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. 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

01 fórum ** ** 01 Fórum 

 

 

6.4.2.  SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO MROSC 

 

 

AÇÕES ESTRATÉGIA 
METAS 

2018 2019 2020 2021 

Assessoria e/ou 

consultoria 

fornecida pela 

Comissão 

instituída para 

monitoramento 

e avaliação. 

-Visitas às OSCs que 

possuem Termo de 

Parceria com a SASDH. 

Permanente Permanente Permanente Permanente 

Orientação 

técnica aos 

responsáveis 

Encontro com as técnicas. Permanente Permanente Permanente Permanente 

Produção de 

relatórios a 

partir das 

visitas 

realizadas 

Reunião da comissão 

MROSC. 
Permanente Permanente Permanente Permanente 
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6.4.3.  COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

 

 

AÇÕES ESTRATÉGIA 
METAS 

2018 2019 2020 2021 

Prestar 

Assessoria de 

comunicação a 

Secretaria e aos 

setores ligados 

à mesma 

Reuniões com as equipes. Permanente Permanente Permanente Permanente 

Divulgação de 

todas as ações 

realizadas pela 

Secretaria e 

seus respectivos 

setores 

Utilização dos meios de 

comunicação. 
Permanente Permanente Permanente Permanente 

Monitoramento 

das redes 

sociais e dos 

meios de 

comunicação 

Acompanhamento 

periódico dos meios de 

comunicação. 

Permanente Permanente Permanente Permanente 

Articulação 

com a imprensa 

Contatos periódicos com a 

impressa. 
Permanente Permanente Permanente Permanente 

 

 

6.5.  GESTÃO DO SUAS 

 

 

AÇÕES ESTRATÉGIA 
METAS 

2018 2019 2020 2021 

G
E

S
T

Ã
O

 D
A

 

P
O

L
ÍT

IC
A

 

 

 

Elaboração do 

Regimento 

Interno da 

SASDH 

 

-Reuniões de equipe. 01 06 06 ** 
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Alteração da 

LOM – Lei 

Orgânica do 

Município 

-Estudo e envio a 

Procuradoria 

Municipal. 

2018 2019 2020 2021 

01 ** ** ** 

Avaliação do Plano 

Municipal 

-Revisão anual; 

-Reuniões de equipes. 

2018 2019 2020 2021 

06 06 06 06 

Lei de Benefícios 

Eventuais 

-Encaminhar proposta 

para Câmara. 

2018 2019 2020 2021 

01 ** ** ** 

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. 

 

2018 2019 2020 2021 

06 ** ** ** 

Avaliação do 

Plano Municipal 

de Ed. 

Permanente  

 

-Reuniões de equipe. 

2018 2019 2020 2021 

** 04 04 04 

Atualização do 

diagnóstico sócio-

territorial 

 

-Reuniões de equipe. 

 

2018 2019 2020 2021 

06 06 06 06 

Monitorar a 

implementação e 

execução do 

Protocolo POP 

RUA 

-Reuniões da Comissão 

POP RUA. 

2018 2019 2020 2021 

12 12 12 12 

Promover 

capacitações para 

os trabalhadores 

do SUAS 

-Parcerias com 

universidades. 

2018 2019 2020 2021 

04 

 

04 

 

06 

 

06 

 

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. 

2018 2019 2020 2021 

08 
** ** ** 

Avaliação do 

Mapa da 

Vulnerabilidade 

-Reuniões de equipe. 

2018 2019 2020 2021 

** 06 06 06 

 

Monitoramento 

dos equipamentos 

e entidades não 

governamentais 

-Visitas periódicas. 

2018 2019 2020 2021 

02 02 02 02 
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Relatório da 

Gestão 

-Reuniões de equipe; 

-Levantamento de 

dados. 

2018 2019 2020 2021 

06 06 06 06 

Orientação para 

Regulação das 

Instituições de 

Longa 

Permanência 

-Reuniões do CMDCI; 

-Produzir relatórios; 

-Visita as instituições. 

2018 2019 2020 2021 

02 02 02 02 

Alimentação dos 

Registros em 

todos os sistemas 

-Gerir os dados; 

-Seguir o calendário. 

2018 2019 2020 2021 

Periódico Periódico Periódico Periódico 

Marco 

Regulatório das 

Organizações da 

Sociedade Civil-

MROSC 

- Produzir relatórios; 

-Visita as instituições. 

2018 2019 2020 2021 

02 02 02 02 

 

 

6.6.  CONTROLE SOCIAL 

 

 

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 
METAS 

2018 2019 2020 2021 

 

 

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. 

1º semestre 
1º 

semestre 

1º 

semestre 

1º 

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; 

 

2018 2019 2020 2021 

Anual Anual Anual 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 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

A cada 03 

meses 

A cada 

03 

meses 

A cada 

03 

meses 

A cada 

03 

meses 



 

 

33 

 

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. 

 

 

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 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

A cada 06 

meses 

A cada 

06 

meses 

A cada 

06 

meses 

A cada 

06 

meses 
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a situação da criança e 

do adolescente no 

Município; 

-Estabelecer 06 meses 

como periodicidade para 

entrega dessas 

estatísticas. 

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; 

-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. 

2018 2019 2020 2021 

A cada 06 

meses 

A cada 

06 

meses 

A cada 

06 

meses 

A cada 

06 

meses 

Articulação para 

a integração do 

CMDCA com 

outros 

Conselhos 

Municipais 

-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 

2018 2019 2020 2021 

A cada 03 

meses 

A cada 

03 

meses 

A cada 

03 

meses 

A cada 

03 

meses 
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(Saúde, 

Educação, Meio 

Ambiente, 

Habilitação) e 

demais atores da 

Política 

Municipal de 

Atendimento à 

Criança e ao 

Adolescente 

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. 

 

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. 

 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

A cada 06 

meses 

A cada 

06 

meses 

A cada 

06 

meses 

A cada 

06 

meses 
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Acompanhamen

to 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; 

2018 2019 2020 2021 

A cada 03 

meses 

A cada 

03 

meses 

A cada 

03 

meses 

A cada 

03 

meses 

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 

2018 2019 2020 2021 

A cada 06 

meses 

A cada 

06 

meses 

A cada 

06 

meses 

A cada 

06 

meses 



 

 

37 

 

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. 

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; 

2018 2019 2020 2021 

Anual Anual Anual 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. 

 

 

 

2018 

 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

 

 

 

2021 

Anual Anual Anual 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. 

2018 2019 2020 2021 

Fevereiro ** ** 
Fevereir

o 
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Comemorações: 

18 de Maio- Dia 

Municipal e 

Nacional de 

Combate à 

Violência e 

Exploração 

Sexual Infanto-

Juvenil- 

12 de Junho- 

Dia Nacional de 

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. 

Promover campanha 

educativa nas escolas do 

município e entidades da 

organização da 

sociedade civil. 

2018 2019 2020 2021 

Anual Anual Anual Anual 

 

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). 

 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

A cada 06 

meses 

A cada 

06 

meses 

A cada 

06 

meses 

A cada 

06 

meses 

Análise e 

acompanhament

o do Plano 

Municipal para 

Infância e 

Adolescência / 

PMIA. 

-Avaliar e monitorar a 

execução do Plano. 

2018 2019 2020 2021 

Anual Anual Anual Anual 
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AÇÕES ESTRATÉGIA 

METAS 

2018 2019 2020 2021 

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 Permanente Permanente 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. 

2018 2019 2020 2021 

Permanente Permanente Permanente Permanente 

Analisar o 

relatório anual da 

gestão. 

-Acompanhar se as ações 

estão sendo integradas e 

complementares no intuito 

de aprimorar os serviços 

socioassistenciais. 

 

 

2018 2019 2020 2021 

Permanente Permanente Permanente 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. 

2018 2019 2020 2021 

Permanente Permanente Permanente Permanente 

Inscrever e fiscalizar 

novas Entidades e 

Organizações de 

-Realizar visita 

Institucional a cada 06 

(seis) meses; 

2018 2019 2020 2021 

Permanente Permanente Permanente Permanente 
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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. 

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. 

2018 2019 2020 2021 

Permanente Permanente Permanente 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. 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

06 

reuniões 

12 

reuniões 
** ** 

Divulgar as reuniões 

- Divulgar as mídias/ redes 

sociais, associação de 

moradores, equipamentos 

da Secretaria de 

Assistência Social e 

Instituições não 

governamentais. 

2018 2019 2020 2021 

Permanente Permanente Permanente Permanente 
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Reuniões itinerantes 

 

-Divulgar o cronograma 

das reuniões que serão 

realizadas à toda rede 

sócio-assistencial, 

governamental e não 

governamental. 

 

2018 2019 2020 2021 

04 04 04 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. 

 

2018 2019 2020 2021 

Permanente Permanente Permanente 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.  

 

2018 2019 2020 2021 

02 

Encontros 

02 

Encontros 

02 

Encontros 

02 

Encontros 

 

Acompanhar a 

execução no 

município dos 

critérios e prazos para 

concessão dos 

Benefícios Eventuais. 

 

 

-Acompanhar a concessão 

junto à Secretaria de 

Assistência Social do 

município. 

 

2018 2019 2020 2021 

Permanente Permanente Permanente Permanente 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

 

C
O

N
S

E
L

H
O

 M
U

N
IC

IP
A

L
 D

O
S

 D
IR

E
IT

O
S

 D
O

S
 I

D
O

S
O

S
- 

C
M

D
I 

AÇÕES ESTRATÉGIA 
METAS 

2018 2019 2020 2021 

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 04 04 04 

Divulgar as reuniões 

-Divulgar, nas mídias/ 

redes sociais, associação 

de moradores, 

equipamentos da 

Secretaria de Assistência 

Social e Instituições não 

governamentais. 

2018 2019 2020 2021 

Permanente Permanente Permanente 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. 

 

2018 2019 2020 2021 

02 

encontros 

02 

encontros 

02 

encontros 

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. 

2018 2019 2020 2021 

Permanente Permanente Permanente Permanente 
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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. 

2018 2019 2020 2021 

Permanente Permanente Permanente Permanente 

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. 

2018 2019 2020 2021 

Permanente Permanente Permanente 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. 

2018 2019 2020 2021 

Permanente Permanente Permanente 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.  

2018 2019 2020 2021 

02 

encontros 

02 

encontros 

02 

encontros 

02 

encontros 
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7. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 

 

 

7.1.  PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

 

 

7.1.1.  SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À 

FAMÍLIA - PAIF 

 

 

 

Fortalecida a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; 

Prevenida a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de 

situações de fragilidade social vivenciadas;  

Promovidas aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a 

autonomia das famílias e comunidades;  

Promovidos os acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 

socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de 

assistência social;  

Promovido o acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos;  

Apoiadas as famílias que possuem dentre seu membros indivíduos que necessitam de 

cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências 

familiares.  

 

 

7.1.2.  SERVIÇO DE CONVIVÊNC IA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS –  SCFV 

 

7.1.2.1.  SERVIÇO PARA CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS: 
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Complementada as ações de proteção e desenvolvimento das crianças e o fortalecimento dos 

vínculos familiares e sociais; 

Assegurados os espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações 

de afetividade e sociabilidade; 

Fortalecida a interação entre crianças do mesmo ciclo etário; 

Valorizada a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus brinquedos e 

brincadeiras e a promoção de vivências lúdicas; 

Desenvolvidas as estratégias para estimular e potencializar recursos de crianças com 

deficiência e o papel das famílias e comunidade no processo de proteção social; 

Criados espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no processo 

de desenvolvimento infantil. 

 

 

7.1.2.2. SERVIÇO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 

ANOS:  

 

 

Complementada as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças 

e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

Assegurado os espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

Ampliado o universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem 

como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua 

formação cidadã; 

Estimulada a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 

compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 

Contribuições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional. 

 

 



 

 

46 

 

7.1.2.3.  SERVIÇO PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 

ANOS: 

 

 

Realizada a complementação das ações da família, e comunidade na proteção e 

desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e 

sociais; 

Assegurado espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

Possibilitada a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem 

como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua 

formação cidadã; 

Propiciada a vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; 

Estimulada a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 

compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 

Possibilitada o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e 

desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas. 

 

 

7.1.2.4.  SERVIÇOPARA JOVENS DE 18 A 29 ANOS 

 

 

Complementadas as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento dos jovens 

e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

Assegurados os espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, de modo a 

desenvolver a sua convivência familiar e comunitária; 

Ampliado o universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem como estimulado o 

desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida, propiciando sua formação 
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cidadã e vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, detectando 

necessidades, motivações, habilidades e talentos; 

Reconhecido o trabalho e a formação profissional como direito de cidadania e 

desenvolvimento dos conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas 

básicas; 

Realizada a inserção, reinserção e permanência dos jovens no sistema educacional e no 

mundo do trabalho, assim como no sistema de saúde básica e complementar, quando for o 

caso; 

Realizadas vivências que valorizam as experiências que estimulem e potencializem a 

condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e 

protagonismo social dos jovens, estimulando a participação na vida pública no território, 

ampliando seu espaço de atuação para além do território além de desenvolver competências 

para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. 

 

 

7.1.2.5.  SERVIÇOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS 

 

 

Complementadas as ações da família e comunidade na proteção e no fortalecimento dos 

vínculos familiares e sociais; 

Assegurados os espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e encontros inter-geracionais de 

modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária; 

Ampliado o universo informacional, artístico e cultural, bem como estimulado o 

desenvolvimento de potencialidades para novos projetos de vida, propiciando sua formação 

cidadã e detectando necessidades e motivações, habilidades e talentos; 

Realizadas vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, estimulando a 

participação na vida pública no território, além de desenvolver competências para a 

compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 
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Possibilitado o reconhecimento do trabalho e da formação profissional como direito de 

cidadania e desenvolvido conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências 

específicas básicas; 

Realizada a inserção, reinserção e permanência dos adultos no sistema educacional, no mundo 

do trabalho e no sistema de saúde básica e complementar, quando for o caso; 

Realizadas vivências que valorizam as experiências que estimulem e potencializem a 

condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e 

protagonismo social, ampliando seu espaço de atuação para além do território.   

 

7.1.2.6.  SERVIÇO PARA IDOSOS 

 

 

Realizada a contribuição para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; 

Assegurado o espaço de encontro para os idosos e encontros inter-geracionais de modo a 

promover a sua convivência familiar e comunitária; 

Detectadas as necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades para 

novos projetos de vida; 

Realizadas vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a 

condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e 

protagonismo social dos usuários. 

 

 

7.1.3.  SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO 

PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS 

 

 

Prevenidos os agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e sociais; 

Prevenido confinamento de idosos e/ou pessoas com deficiência; 

Identificadas situações de dependência; 
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Realizada a colaboração com redes inclusivas no território; 

Prevenido o abrigamento institucional de pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas com 

vistas a promover a sua inclusão social; 

Sensibilizado grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de pessoas com 

deficiência e pessoas idosas buscando a desconstrução de mitos e preconceitos; 

Desenvolvida estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas com deficiência e 

pessoas idosas, de suas famílias e da comunidade no processo de habilitação, reabilitação e 

inclusão social; 

Oferecidas possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a defesa de 

direitos e o estímulo a participação cidadã; 

Incluídos usuários e familiares no sistema de proteção social e serviços públicos, conforme 

necessidades, inclusive pela indicação de acesso a benefícios e programas de transferência de 

renda; 

Resgatada e preservada a integridade e a melhoria de qualidade de vida dos usuários; 

Contribuído para a construção de contextos inclusivos. 

 

 

7.2.  PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- MÉDIA COMPLEXIDADE 

 

 

7.2.1.  SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS –  PAEFI 

 

 

Contribuição para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva; 

Processada a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, 

conforme necessidades; 

Realizada a contribuição para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia 

dos usuários; 
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Realizada a contribuição para romper com padrões violadores de direitos no interior da 

família; 

Realizada a contribuição para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos; 

Prevenida a reincidência de violações de direitos. 

 

 

7.2.2. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM 

CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 

LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC)  

 

 

Realizado o acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de medida sócio-

educativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade e sua inserção em 

outros serviços e programas socioassistenciais e de políticas públicas setoriais; 

Criada condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à ruptura com 

a prática de ato infracional; 

Estabelecido contratos com o adolescente a partir das possibilidades e limites do trabalho a 

ser desenvolvido e normas que regulem o período de cumprimento da medida sócio-

educativa; 

Contribuição para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão sobre as 

possibilidades de construção de autonomias; 

Possibilitado acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional e cultural e 

o desenvolvimento de habilidades e competências; 

Fortalecida a convivência familiar e comunitária. 

 

 

7.3.  PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE 
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7.3.1.  SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

 

7.3.1.1.  PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Preservado os vínculos com a família de origem, de modo a favorecer o retorno da criança 

e/ou adolescente; 

Desenvolvida condições com os adolescentes para a independência e o auto cuidado; 

Promovido os meios para a preparação gradual para o desabrigamento, de modo a evitar o 

retorno do adolescente em nova medida protetiva; 

Promovida a colocação em família substituta ou família extensa nos casos em que não há a 

possibilidade de retorno para a família nuclear; 

Fomentado o acesso das crianças e adolescentes aos seus direitos sociais; 

Contribuído para a autonomia dos adolescentes para uma vida independente, nos casos onde 

não há possibilidades de retorno à família de origem ou substituta; 

Contribuído para a profissionalização dos adolescentes e inserção no mercado de trabalho. 

 

 

7.3.2.  SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 

 

 

Acolhidas crianças e adolescentes, afastadas temporariamente de sua família de origem, em 

famílias acolhedoras; 

Acolhidos e dispensados cuidados individualizados em ambiente familiar; 

Preservados os vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário; 

Realizada a possibilidade de convivência comunitária e o acesso à rede de políticas públicas; 

Apoiado o retorno da criança e do adolescente à família de origem. 
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7.3.3.  SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES 

PÚBLICAS EDE EMERGÊNCIAS 

 

 

Assegurado acolhimento imediato em condições dignas e de segurança; 

Mantido alojamentos provisórios, quando necessário; 

Identificados perdas e danos ocorridos e cadastrar a população atingida; 

Articulada a rede de políticas públicas e redes sociais de apoio para prover as necessidades 

detectadas; 

Promovida a inserção na rede sócio-assistencial e o acesso a benefícios eventuais 

 

 

8. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS DISPONÍVEIS E 

NECESSÁRIOS 

 

8.1.  RECURSOS MATERIAIS  

 

 

DISPONÍVEIS NECESSÁRIOS 

Consumo: material de papelaria e expediente, 

gêneros alimentícios, limpeza, descartáveis, 

higiene pessoal, material de informática, recarga 

de botija de gás, camisetas, impressos e banners, 

material de conservação em manutenção predial 

Serviços: locação de estação de trabalho, 

manutenção de sistema de alarme, manutenção de 

ar-condicionado, locação de ônibus, fornecimento 

de passagens rodoviárias, manutenção e 

conservação da frota de veículos, manutenção de 

impressoras, manutenção de mesa de PABX, 

manutenção de portas e janelas, manutenção de 

Consumo: material de papelaria e expediente, 

gêneros alimentícios, limpeza, descartáveis, 

higiene pessoal, material de informática, recarga 

de botija de gás, camisetas, impressos e banners, 

material de conservação e manutenção predial, 

material esportivo e variados para as oficinas 

sócio-educativas,  

Serviços: locação de estação de trabalho, 

manutenção de sistema de alarme, manutenção 

de ar-condicionado, capina e roçado, locação de 

ônibus, fornecimento de passagens rodoviárias 

manutenção e conservação da frota de veículos, 
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bebedouros, manutenção de alarmes, manutenção 

de caixa d’água e esgoto, manutenção de portão 

automático, manutenção de controle de portão 

automático, manutenção de ventiladores e 

lâmpadas, recarga de extintores de incêndio. 

Custeio: água, energia elétrica, aluguel, serviço de 

telefonia, provedor de internet 

Permanente: móveis, eletroeletrônicos, 

eletrodomésticos, computadores, veículos, 

extintores de incêndio, prateleiras e divisórias, 

roteador, adaptador wireless. 

 

manutenção de impressoras, manutenção de 

mesa de PABX, manutenção de portas e janelas, 

manutenção de bebedouros, manutenção de 

alarmes, manutenção de caixa d’água e esgoto, 

manutenção de portão automático, manutenção 

de controle de portão automático, manutenção 

de ventiladores e lâmpadas, recarga de 

extintores de incêndio. 

Custeio: água, energia elétrica, aluguel, serviço 

de telefonia, provedor de internet 

Permanente: móveis, eletroeletrônicos, 

eletrodomésticos, computadores, veículos, 

extintores de incêndio, prateleiras, divisórias, 

roteador, adaptador wireless. 

 

 

8.2. RECURSOS HUMANOS  

 

 

Grau de Escolaridade 
DISPONÍVEIS DEMANDAS 

Efetivos Contratados Comissionados Demandas 

Ensino Superior 24 15 19 07 

Ensino Médio 18 44 09 07 

Ensino Fundamental 16 12 01 01 

 

Obs.: contratação de pessoal para a recreação do PBF e oficinas 

 

 

8.3.  RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS 

 

 

Anexo II 
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9. MECANISMOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

COBERTURA DA REDE PRESTADORA DE SERVIÇOS 

 

 

9.1.  PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:  

 

 

Através dos instrumentos da Administração Pública (PPA – Plano Plurianual; 

LDO – Leis de Diretrizes Orçamentários; LOA – Lei Orçamentária Anual). 

 

 

9.2. DETALHAMENTO DAS FONTES E ELEMENTOS DE DESPESAS: 

 

 

Através do Quadro de Detalhamento de Despesa da Unidade Orçamentária do 

FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social. As fontes de recursos são: próprios e 

vinculados (federal e estadual). 

 

 

9.3.  INSTITUIÇÕES CO-FINANCIADAS/SUBVENCIONADAS: 

 

 

Atualmente são quatro (04) cofinanciadas através de Edital de Chamamento 

Público, do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC):Núcleo de 

Assistência Social e Educação para a Vida Paulo de Tarso, Patotinha da Aldeia Creche-

Escola, Casa de Apoio Sementes do Amanhã e Desafio Jovem S.P.A. 

Atualmente uma (01)OSC é cofinanciada por Termo de Fomento: Abrigo para 

Crianças Aldeia da Infância Feliz. 
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10.  COBERTURA DA REDE PRESTADORA DE SERVIÇOS 

 

 

10.1.  EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

EQUIPAMENTO ENDEREÇO TELEFONE 

CRAS Alecrim – Catarina Machado da Silva R.Alfazema nº5 2648-8066 

CRAS Balneário – Carlota Pereira dos Santos 
R. Nicanor pereira dos Santos, 

s/nº  
2621-9187 

CRAS Morro do Milagre – Antonio Paulino de 

Souza 
R. Iracy dos Santos nº 7  2625-8064 

CRAS Porto da Aldeia – Palmiro Gomes Av. Saputiaba nº 51 2627-0779 

CRAS Rua do Fogo – Gelson Pinheiro 
R. Projetada C, lote 11, quadra D, 

Loteamento Flamboyant  
2625-3306 

CRAS São João – Anibal Martins Ferreira R. São João nº 456 2625-4918 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

EQUIPAMENTO ENDEREÇO TELEFONE 

CREAS – Luiza Magdalena dos Santos Av. Getulio Vargas, s/nº 2627-6878 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

EQUIPAMENTO ENDEREÇO TELEFONE 

Casa de Acolhimento Municipal 
R. Assuruá nº84 – Balneário das 

Conchas 
2627-8743 

GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 R. Nilo Peçanha nº 45 2621-7472 
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10.2.  REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA 

 

 

NOME DA 

ENTIDADE 

FORMA DE 

INSCRIÇÃO NO 

CMAS 

NÍVEL DE 

PROTEÇÃO 

DESCRIÇÃO DAS 

PRINCIPAIS 

AÇÕES 

Núcleo de Assistência 

Social e Educação para 

a Vida Paulo de Tarso 

Apresentação dos 

documentos solicitados 

pelo CMAS. 

Básica 

Destinada a promover 

atividades de reforço 

escolar, com a 

finalidade de auxiliar 

as crianças no processo 

de aprendizagem. 

Organização Não 

Governamental 

Patotinha da Aldeia 

Creche Escola 

Apresentação dos 

documentos solicitados 

pelo CMAS. 

Básica 

Destinada a 

proporcionar atividades 

regulares a crianças das 

faixas etárias de 02 a 

06 anos. 

Casa de Apoio 

Sementes do Amanhã 

Apresentação dos 

documentos solicitados 

pelo CMAS. 

Básica 

Destinada a defender 

os interesses 

individuais dos alunos 

dos cursos ministrados 

pela Instituição. 

Abrigo Aldeia da 

Infância Feliz 

Apresentação dos 

documentos solicitados 

pelo CMAS. 

Alta complexidade 

Destinada a abrigar e 

assistir crianças e 

adolescentes. 

 

Desafio Jovem S.P.A 

Apresentação dos 

documentos solicitados 

pelo CMAS. 

Alta complexidade 

Destina-se a assistência 

social integrada, na 

busca de possíveis 

soluções para 

problemática 

ocasionada pelo uso 

abusivo de álcool e 

outras drogas em 

regime de abrigamento. 
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11. INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 

NÍVEIS DE PROTEÇÃO INDICADORES/INSTRUMENTOS PERIODICIDADE 

Proteção Social Básica 
RMA - SISC 

CENSO SUAS 

Mensal 

Anual 

Benefícios Eventuais Planilha de Excel Semestral 

Proteção Social Especial de 

Média Complexidade 

RMA 

CENSO SUAS 

Mensal 

Anual 

Proteção Social Especial de 

Alta Complexidade 
Planilha de Excel Semestral 

Gestão 
CADÚNICO – CADSUAS – SISC - 

CENSO SUAS 
Mensal/Anual 

Gestão do Cadastro Único e 

do Programa Bolsa Família 

CADÚNICO – SIGPBF –SICON – 

CECAD – SIBEC 
Diário/Anual 
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12. SIGLAS 

 

 

MDSA – Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário 

SASDH - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos 

NOB-SUAS / 2012 - Sistema Único da Assistência Social – SUAS e de adequação à Norma 

Operacional Básica  

SUAS - Sistema Único de Assistência Social 

SCFV -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

PAIF - Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família 

PAEFI - Serviço de Proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos 

PNAS/2004 Política Nacional de Assistência Social 

PCCS do SUAS -Plano de Cargos Carreiras e Salários 

PNEP - Programa Nacional do Ensino do Português  

CEAS – Conselho Estadual de Assistência Social 

CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social 

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social  

NOB/RH - Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS   

SUAS – Sistema Único de Assistência Social 

BPC- Benefício de Prestação Continuada 

PBF – Programa Bolsa Família 

CADÚNICO – Cadastro Único do Governo Federal 

SICON - Sistema de Condicionalidades 

SIGPBF - Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família  

SIBEC– Sistema de Benefícios do Cidadão 

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social 

CMDI – Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos 

CMDCA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente  

FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

MROSC – Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

13. BIBLIOGRAFIA 

 

 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 

Norma Operacional Básica – NOB/ SUAS 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB/RH 

Capacita SUAS – Volume 3 – Planos de Assistência Social: Diretrizes para Elaboração 

 

 

 

 

 

 

 

 


