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O Plano Municipal de Assistência Social -PMAS 2019-2021 é um instrumento de planejamento e gestão da Política Municipal de
Assistência Social, e uma importante ferramenta de gestão que vem organizar e consolidar a execução das legislações contidas no Sistema Único
de Assistência Social -SUAS.
“O Plano de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a
execução da PNAS/2004 na perspectiva do SUAS. Sua elaboração é de responsabilidade do órgão gestor da
Política que o submete à aprovação do Conselho de Assistência Social reafirmando o princípio democrático e
participativo” (PNAS/04:119)

A estrutura deste plano comporta em especial dados gerais do município, caracterização da rede de assistência, os objetivos gerais e
específicos; as diretrizes e prioridades deliberadas; as ações estratégicas correspondentes para sua implementação; as metas estabelecidas; os
recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários; os mecanismos e fontes de financiamento; a cobertura da rede prestadora de
serviços; o monitoramento e avaliação e o espaço temporal de execução, segundo a Resolução n°. 182, de 20 de julho de 1999, do Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS), é de quatro anos.
A SEMTHAS tem por finalidade coordenar a definição, a implementação e execução das políticas sociais no município, de forma
integrada e intersetorial, tem ainda como atribuições a organização da rede de atendimento pública e privada de assistência social, execução de
programas, projetos, benefícios e serviços, captação de recursos financeiros, proposição dos recursos humanos necessários e apoio a participação
popular e controle social.
Nesse sentido, o PMAS 2019/2021 é um instrumento de materialização da Política de Assistência Social a partir da definição de
diretrizes, objetivos, ações e metas para o período, dentro de uma ótica de planejamento a curto, médio e longo prazo, que traga visibilidade e
compreensão da realidade física, humana, técnica e financeira da Assistência Social municipal.

É necessário mencionar que a elaboração do PMAS conforme preconiza a NOBSUAS 2012, deve ser a cada 4 anos, portanto de 2018 a
2021. Embora este documento tem vigência de 2019 a 2021, o que enseja uma descaracterização no cumprimento das responsabilidades da
gestão municipal. No entanto, tal descumprimento decorre da ausência de corpo técnico no Órgão gestor da Política de Assistência Social para
contribuir com a construção deste importante documento de gestão da política, bem como, a ausência de acompanhamento técnico por parte do
órgão gestão estadual da política de assistência social, o qual promoveu orientação na forma de oficinas para elaboração dos planos municipais
nos meses de agosto e setembro de 2019. Além disso, a gestão municipal primou por realizar processos de discussão com trabalhadores e
usuários do SUAS, momentos esses realizados em formatos de oficinas e pré-conferência e conferência de Assistência Social (realizados também
entre os meses de agosto e setembro seguindo orientações dadas nas oficinas de elaboração de documentos, promovidas pela gestão estadual com
suporte da Secretaria Nacional de Assistência Social).
Embora, a elaboração deste documento cubra parte da vigência do quadriênio 2018-2021, e não houve no ano de 2018 um documento
formal para a Política Municipal de Assistência Social, a gestão tomou como diretrizes a Pactuação de metas no Plano SUASWEB daquele ano,
os planejamentos setoriais dos programas e serviços, e os repasses mensais para execução da Política Municipal de Assistência Social
2. A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.1 A Assistência Social no Brasil
A política de Assistência Social, hoje, legalmente reconhecida como direito, nem sempre foi orientada nessa perspectiva. Sua trajetória
passou por um extenso período ligado a relações de favor, tutela, benesse, assistencialismo e clientelismo. Somente com a Constituição Federal
de 1988 foi possível inscrever a assistência social no quadro dos direitos sociais, sob responsabilidade estatal e direito de todo cidadão - onde
juntamente com a Saúde e a Previdência Social compõem o tripé da Seguridade Social.
A década de 80 é marcada por diversas mudanças no campo dos direitos sociais. Foi nessa década, diante das diversas lutas e

reivindicações da classe trabalhadora, que o Estado, numa tentativa de minimizar as diversas expressões da questão social, passa a intervir
estabelecendo políticas públicas no combate à pobreza e ampliação dos serviços não contributivos
No que se refere especificamente a assistência social, o artigo 203 da Constitucional Federal, define que aquela será prestada a quem
dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, tendo por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso desde que comprovada a
impossibilidade de prover a própria
Manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme assegurado em lei.
Em 07 de dezembro de 1993 foi promulgada a Lei Orgânica da Assistência Social (lei 8.742/93), LOAS, que regulamentou os artigos
203 e 204 da Constituição Federal de 88, reiterando a ideia de Assistência Social como política pública universal e de gestão participativa.
Em 2004 temos a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, que define e organiza os elementos essenciais para a execução da
Política de Assistência Social o que resulta na normatização dos padrões nos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e
resultado, nomenclatura dos serviços e da rede socioassistencial e os seguintes eixos:
-

Matricialidade Sociofamiliar

-

Descentralização político-administrativa e Territorialização.

-

Novas bases para a relação entre Estado e Sociedade Civil.

-

Financiamento.

-

Controle Social.

-

O desafio da participação popular/cidadão usuário.

-

A Política de Recursos Humanos.

-

A Informação, o Monitoramento e a Avaliação
O Suas, implantado em 2005, é um sistema constituído nacionalmente com direção única, caracterizado pela gestão compartilhada e

cofinanciamento das ações pelos três entes federados e pelo controle social exercido pelos Conselhos de Assistência Social dos municípios,
Estados e União. No Suas, as ações da assistência social são organizadas tendo como referência o território onde as pessoas moram, considerando
suas demandas e necessidades busca o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
O SUAS organiza-se por meio dos princípios da universalidade, da gratuidade, da intersetorialidade, da equidade e da integralidade da
proteção social, que deve ser garantida por meio da oferta de provisões em sua completude, por meio do conjunto articulado de serviços,
programas, projetos e benefícios assistenciais.
Assim, o SUAS é o principal instrumento de ordenamento da Política de Assistência Social e estrutura a Política de atendimento em
níveis de proteção social: básica e especial (subdividida em média e alta complexidade) e estabeleceu os equipamentos sociais: o Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).
O SUAS propõe ainda, a oferta simultânea de serviços socioassistencias às famílias que recebem programas de transferência de renda e
benefícios de Assistência Social, entendendo que estes constituem respostas importantes para a garantia da segurança de sobrevivência das
famílias. Entretanto, os riscos e vulnerabilidades sociais que atingem as famílias e indivíduos colocam desafios e necessidades que em muito
extrapolam a dimensão da renda.
Nesse sentido, os Benefícios Assistenciais são prestados a públicos específicos de forma integrada aos serviços, contribuindo para a
superação de situações de vulnerabilidade. Esses benefícios são divididos em duas modalidades: o Benefício de Prestação Continuada da

Assistência Social (BPC) que garante a transferência mensal de 01 (um) salário mínimo à pessoa idosa com 65 anos ou mais e à pessoa com
deficiência de qualquer idade. E os Benefícios Eventuais, que são caracterizados por serem suplementares e temporários prestados aos cidadãos e
às famílias em casos de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade provisória e de calamidade pública.
2.2 A Política de Assistência Social no município de Portalegre
A

Lei que cria a Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, não existe ou não foi encontrada nos arquivos

existentes na prefeitura municipal, o que existe é a Lei de nº 008 de 1995 que cria o FMAS e a Lei de nº009 de janeiro de 1996 que cria os cargos
comissionado e funções gratificantes como da outras providências, nesta mesma Lei, são criados os cargos de Secretário do Trabalho e Ação
Social, os de Chefes da divisão de trabalho e da divisão de Ação Social.
No ano de 2009 já consta a nomenclatura da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social na Lei Complementar
001/2009, de 29 de Janeiro de 2009. No ano de 2013, foi criada a Lei Complementar n° 002/2013 do Gabinete do Prefeito, que altera e acresce
dispositivos da lei complementar 01/2009, de 29 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização administrativa do poder executivo, dandolhe nova redação e como também outras providências.
Outras lei que norteiam a legislação da Assistência Social local estão descritas a seguir;
 Lei nº 008/95 Cria o Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências, sancionada pelo senhor Prefeito Antonio Nunes do
Rego em 20 de dezembro de 1995.
 Lei nº 001/98 de 02 de fevereiro de 1998; Ementa, substitui Lei que criou o Fundo Municipal de Assistencial Social e da outras
providências, sancionada pelo senhor Prefeito Euclides Pereira de Souza.
 Lei nº 007/95 Cria o Conselho Municipal de Assistência Social e da outras providências, a respectiva Lei foi sancionada pelo Prefeito
Antonio Nunes do Rego.

 Lei nº 002/98 de 02 de fevereiro de 1998; Ementa, substitui Lei que criou o Conselho Municipal de Assistência Social e da outras
providências, foi sancionada pelo senhor Prefeito Euclides Pereira de Souza.
 Lei nº 205/2008 - GP/PMP, de 22 de Setembro de 2008; dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo
Municipal de Direitos do Idoso e da outros providências, Lei sancionada no dia 23 de Setembro de 2008, pelo senhor Prefeito Euclides
Pereira de Souza.
 Decreto nº 002/2010, de 22 de Fevereiro de 2010; Regulariza o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes e da outras
providências, Lei sancionada pelo senhor Prefeito Euclides Pereira de Souza.
 Lei nº 397/2017 - GP/PMP; Dispõe sobre a Concessão de Benefícios Eventuais de que trata o Artigo 22 da Lei nº 8.742, de 07 de
Dezembro de 1993 e Decreto nº 6.307, de 14 de Dezembro de 2007 e da outras providências, Lei sancionada pelo senhor Prefeito Manoel
de Freitas Neto.
 Lei nº 397/2017; Dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social e da outras providências. A principal finalidade desta lei, institui
o Sistema Único de Assistência Social em Portalegre (SUAS) com a finalidade de garantir o acesso aos direitos socioassistenciais
previstos em lei, tendo o Município, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) a
responsabilidade por sua implementação e coordenação. A referida lei foi sancionada pelo senhor Prefeito Manoel de Freitas Neto.
 Lei nº 392/2017; Dispõe acerca da Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
Lei sancionada pelo senhor Prefeito Manoel de Freitas Neto.
2.2.1 Estrutura da SEMTHAS – Recursos Humanos
A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e de Assistência Social, mantém trinta e seis (36) trabalhadores do SUAS, estão
divididos nos equipamentos da Assistência Social e o expediente constitui-se diariamente da seguinte forma:

Órgão Gestor
01 Secretária (Especialista - Psicóloga)
01 Coordenador da Vigilância Socioassistencial (Ensino Superior - Administração)
01 Estagiária (Ensino Médio)
Cadastro Único e Programa Bolsa Família
01 Coordenador (Ensino Superior - Letras)
01 Entrevistador (Ensino Médio)
01 Assessora (Ensino Superior – Assistente Social)
01 estagiário (ensino superior incompleto)
CRAS I
01 Coordenadora (Ensino Superior - Pedagogia)
01 Técnica de Nível Superior (Assistente Social)
01 Técnica de Nível Superior (Psicóloga)
01 Educador Físico (Superior em Educação Física)
01 Orientador Social (Ensino Fundamental)
02 Auxiliares de Serviços Diversos (Ensino Médio)
01 estagiária (ensino superior incompleto)

CRAS II
01 Coordenadora (Ensino Superior - Pedagogia)
01 Técnica de Nível Superior (Assistente Social)
01 Técnica de Nível Superior (Psicóloga)
02 Orientador Social (Superior Incompleto)
02 Auxiliares de Serviços Diversos (Ensino Médio)
01 estagiária (ensino superior incompleto)
AFAM (Programa de Acolhimento Familiar)
01 Psicólogo
01 Assistente Social
01 Oficineiro de Música (Ensino Médio)
01 Auxiliar de Serviços Diversos (Ensino Médio)
Conselho Tutelar (5 Conselheiros)
01 (Ensino Superior - Economia)
01 (Superior Incompleto - Assistente Social)
03 (Ensino Médio)

Programa Criança Feliz
01 Coordenadora (Mestre - Pedagogia)
01 Auxiliar de Serviços Diversos (Ensino Médio)
04 Visitadores (Estagiárias – Ensino Superior Incompleto)
Destes, dezessete (17) são efetivos, dois (02) nomeados cargo de comissão, cinco (05) conselheiros tutelares, três (03) do Programa de
Acolhimento Familiar (AFAM), oito (08) estagiários, e uma (01) assessoria técnica (CADÚNICO).
Destes trabalhadores, 11 tem ensino superior completo, 01 mestre, 01 especialista nas seguintes áreas de formação: 04 são assistentes
sociais, 03 psicólogos, 03 pedagogos, 01 profissional de educação física, 01 administrador, 01 em letras português, representando 31,32% do
total de trabalhadores da Secretaria de Assistencial Social com graduação em ensino superior ou nível de formação superior.
Os estagiários, sete (07) estão cursando ensino superior e 1 ensino médio. Os demais servidores da SEMTHAS, dispõe de ensino
médio completo e incompleto, fundamental e outros estão cursando algum curso de graduação ou ainda buscando qualificação em cursos
voltados à área da política da assistência social.
Ressaltamos ainda que dois profissionais de nível superior (nas áreas de psicologia e educação física), dividem suas atribuições em
ambos os CRAS. Tal motivo ocorre devido à “escassez” de funcionários para suprir as necessidades que SEMTHAS encontra atualmente.
Para atender as necessidades de outras Pastas e até mesmo dentro da própria SEMTHAS, ocorreram diversas mudanças no quadro de
funcionários nos últimos anos, mudanças essas que ocasionaram perdas de colaboradores nos equipamentos de oferta de programas e serviços
socioassistenciais. Com uma equipe reduzida e ao mesmo tempo atender as necessidades da Secretaria, outras atribuições também oneram o
tempo, como as rotinas administrativas, para elaboração de documentos, planejamentos e outras questões burocráticas.
Neste contexto, para melhor desempenho de suas responsabilidades, a SEMTHAS vem constantemente desenvolvendo capacitações,

treinamentos, reuniões de estudos e oficinas de planejamentos na área da Política de Assistência Social. Estes encontros são ofertados através da
própria Secretaria Municipal ou em parceria com a gestão Estadual da Política de Assistência Social, estratégias que fazem parte do Plano
Municipal de Educação Permanente. Estes “encontros” tem como foco o direcionamento na execução das atividades na oferta dos programas,
benefícios e serviços referenciados aos equipamentos da PMAS.
Segundo a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Única de Assistência Social, equipes de referência são
“aquelas constituídas por servidores efetivos responsáveis pela organização e oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção
social básica e especial, levando-se em consideração o número de famílias e indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que
devem ser garantidas aos usuários”.
O Sistema Único de Assistência Social, inspirado nos conhecimentos já produzidos no campo do SUS, adota o modelo de equipes de
referência. Isso significa que cada unidade de assistência social organiza equipes com características e objetivos adequados aos serviços que
realizam, de acordo com a realidade do território em que atuam e dos recursos que dispõem. Estas equipes são responsáveis por uma quantidade
de número de famílias e usuários, de acordo com a referência do serviço de proteção social básica e especial.
No tocante a equipe de referência para os Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, devem contar sempre com um
coordenador de nível superior, 02 técnicos de nível superior, sendo um profissional assistente social e outro preferencialmente psicólogo e 02
técnicos de nível médio. Na nossa realidade, atendemos o recomendado para coordenador, assistente social e profissionais de nível médio, porém
possuímos apenas uma psicóloga que divide sua carga horária entre os dois CRAS, sendo 20h em cada instituição, e não 40h como recomendado
pela NOB.
O Programa de Acolhimento Familiar (AFAM) ou “Família Acolhedora”, implementado por meio do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, com aporte financeiro advindo de captação de recursos junto a instituições financeiras privadas por meio de
convênio. A SEMTHAS opera o AFAM enquanto entidade executora do programa, enquanto ordenadora de despesa conjuntamente com o

CMDCA e apoio técnico. Quanto a equipe de referência, está completa, com um coordenador de nível superior com mestrado em pedagogia, um
psicóloga e um assistente social. Além da equipe de referência o programa também conta com um oficineiro de música, para atendimento as
crianças que estão sendo acompanhadas.
No Programa Criança Feliz também atende as orientações referente a equipe. De acordo com a Resolução nº 07, de 22 de maio de 2017,
do Conselho Nacional de Assistência Social, são elegíveis ao Programa Primeira Infância no SUAS os municípios e Distrito Federal que tenham
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS com registro no Cadastro Nacional do Sistema Único de Assistência Social - CadSuas; e pelo
menos 140 (cento e quarenta) indivíduos do público prioritário do Programa. Dessa forma, a equipe de referência do PCF mantém 1 supervisor e
4 visitadores e acompanham 100 famílias ao mês.
Dessa forma, podemos perceber que no geral a SEMTHAS atende parcialmente os critérios exigidos Norma Operacional Básica de
Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social– NOB-RH/SUAS, onde as equipes de referência são constituídas em sua maior parte
por servidores efetivos que são responsáveis pela organização e oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e
especial, levando-se em consideração o número de famílias e indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que devem ser
garantidas aos usuários. Necessitando apenas, no momento rever a questão da equipe técnica do CRAS, onde é necessário a contratação de mais
uma profissional de psicologia para que assim cada CRAS tenha em seu quadro de funcionários, um (a) psicólogo (a) com carga horária de 40h
semanas.
2.3 A Política de Assistência Social e a Rede Socioassistencial do município de Portalegre/RN
A rede socioassistencial, segundo o artigo 9° da NOB/SUAS 2012, configura-se como o conjunto integrado da oferta de serviços,
programas, projetos e benefícios de assistência social mediante articulação entre todas as unidades de provisão do SUAS.
Os serviços, programas, projetos e benefícios, segundo a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742/1993, definem-se

como:
Serviços: atividades continuadas que visam à melhoria da vida da população e cujas ações estejam voltadas para as necessidades
básicas da população.
Programas: compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência, definidos para qualificar,
incentivar, potencializar e melhorar os benefícios e os serviços socioassistenciais, não se caracterizando como ações continuadas;
Projetos: caracterizam-se como investimentos econômico-sociais nos grupos populacionais em situação de pobreza, buscando
subsidiar técnica e financeiramente iniciativas que lhes garantam meios e capacidade produtiva e de gestão para a melhoria das condições gerais
de subsistência, elevação do padrão de qualidade de vida, preservação do meio ambiente e organização social, articuladamente com as demais
políticas públicas;
Benefícios: constituem-se benefícios garantidos pela Política de Assistência Social o Benefício de Prestação Continuada (BPC), os
benefícios eventuais previstos no artigo 22 da LOAS e os benefícios de transferência de renda.
A Política Nacional de Assistência Social prevê seu ordenamento em rede, de acordo com os níveis de proteção social básica e
proteção social especial.
A Proteção Social Básica (PSB) atua com natureza de prevenção de situações de risco, por meio do desenvolvimento de
potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destinando-se à população que vive em situação de
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou
fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre
outras).
A Proteção Social Especial (PSE) tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o
fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social,

por violação de direitos. É destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono,
maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua,
situação de trabalho infantil, entre outras situações de violação dos direitos.
Proteção Social Básica
A Proteção Social Básica (PSB) possui um caráter preventivo e o atendimento é prestado às famílias, seus membros e indivíduos em
situação de vulnerabilidade social cujos direitos não foram violados. De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, os
Serviços de Proteção Social Básica compreendem o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas.
O município de Portalegre possui 02 unidades de CRAS, instalados em territórios urbanos onde há maior incidência de situações de
vulnerabilidade social. As unidades são denominadas: CRAS I e CRAS II.
O Centro de Referência de Assistência Social - CRAS I foi implantado em março de 2007, está localizado na rua Antônio Alvino de
Souza, nº 07 no centro do município. Seu território abrange quase todo o Centro do Município, o Bairro Rua Nova, as Comunidades Rurais de
Bom Sucesso I e II, Belo Monte, Arrojado, Santa Tereza e Pêga. Possui na ativa cinco grupos do SCFV e quatro do PAIF. No ano de 2018 foram
realizados 4.420 atendimentos, desses, 148 foram acompanhados pela equipe técnica.
O Suas, implantado em 2005, é um sistema constituído nacionalmente com direção única, caracterizado pela gestão compartilhada e
cofinanciamento das ações pelos três entes federados e pelo controle social
Tabela dos SCFV (dados do SISC)

Grupo

Endereço

Faixa
etária

Integeracional

Total de
usuários

SCFV Belo Monte

Belo Monte Zona Rural Escola

6 a 15

Não

21

Dona Salomé

Antônio Alvino de Souza Prédio Público Centro

Mais de
60

Não

23

SCFV para Idosos
CRAS I Bom Sucesso

Sitio Bom Sucesso Zona Rural
(Escola)

Mais de
60

Sim

27

SCFV para Idosos Dona
Salomé 2

Antônio Alvino de Souza prédio público (Centro)

Mais de
60

Não

11

SCFV de Crianças da
Comunidade Pega

Sitio Pêga (Zona Rural) Centro
Comunitário

6 a 15

Não

12

Grupos do PAIF
Grupo

Grupo de Mulheres Pêga
Grupo de Mulheres Arrojado
Grupo de Mulheres Belo Monte
Grupo de Gestantes1

1

O grupo de gestante é coordenado pelos dois CRAS.

Número de participantes
25 usuárias
20 usuárias
20 usuárias
41 usuárias

O Centro de Referência de Assistência Social - CRAS II foi implantado no dia 05 de abril de 2010 localiza-se bairro São José, Rua
Odilon Ferreiro de Moura, nº 10, sua área de abrangência contempla uma parte do Bairro Centro, os Bairros São José, Carrapicho, COHAB,
Varandas da Serra, e as comunidades rurais e todas as outras comunidades em volta de Baixa Grande e Sobrado. Atualmente encontra-se com
nove SCFV e três do PAIF. No ano de 2018 foram realizados 5.690 atendimentos, desses, 85 foram acompanhados pela equipe técnica.
Tabela dos grupos do SCFV (dados do SISC)
Faixa Etária

Integeracional

Total De
Usuários

SCFV de crianças e Odilon Ferreira De Moura Adolescentes
Prédio Público Sao Jose

6 a 15

Não

30

SCFV de Crianças e Odilon Ferreira de Moura Adolescentes II
Prédio Público São Jose

6 a 15

Não

30

SCFV de 15 a 17 anos

Odilon Ferreira de Moura Prédio Público São José

15 a 17

Não

29

SCFV para Idosos

Odilon Ferreira de Moura Prédio Público São Jose

Mais de 60

Não

19

Sitio Sobrado (Zona Rural)

Mais de 60

Não

22

ODILON FERREIRA DE
MOURA
10
PRÉDIO
PÚBLICO SAO JOSE

Mais de 60

Não

21

Grupo

SCFV
para
Sobrado

Endereço

Idosos

SCFV para Idosos II

SCFV
Buscando Sitio Baixa Grande (Zona
Sentido para Vida
Rural – Escola)
SCFV - Sobrado

Sítio Sobrado

SCFV de Crianças Vive Odilon Ferreira de Moura Feliz
Prédio Público São José

Mais de 60

Sim

28

12 a 15

Não

11

6 a 15

Não

7

Grupos do PAIF
Grupo
Número de participantes
Grupo de Mulheres Sobrado
25 usuárias
Grupo de Mulheres Baixa Grande
27 usuárias
Grupo de Mulheres Cidade
36 usuárias
Grupo de Gestantes2
41 usuárias
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV
No tocante ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, temos duzentos e oitenta e três (283) usuários ativos, distribuídos
em 14 grupos3.
Quadro Distribuição dos Grupos
2

O grupo de gestante é coordenado pelos dois CRAS.

3

Dados do dia 25 de abril de 2019.

Faixa
Etária
6 a 15
12 a 15
15 a 17
Até 60
Mais de 60

Intergeracional
Não
Não
Não
Sim
Não

Quantidade de
grupos
05
01
01
02
05

Total de
Usuários
100
11
29
55
88

Desses usuários, cento e três (103) estão dentro do perfil de Situação Prioritária4; sendo dezesseis (16) usuários do CRAS I e
oitenta e sete (87) usuários do CRAS II.
Quadro Situação Prioritária
Situação
Isolamento
Trabalho infantil
violência ou negligência
Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos
Em situação de acolhimento
Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto
Egressos de medidas socioeducativas
Situação de abuso e/ou exploração sexual
Com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente 4

CRAS I
1
0
5
0
0
0
0
0
0

CRAS II
2
0
75
1
0
0
0
0
0

Segundo a Resolução CIT nº 01/2013 e a Resolução CNAS nº 01/2013, considera-se público prioritário para o atendimento no SCFV crianças e/ou adolescentes e/ou pessoas
idosas nas seguintes situações: em situação de isolamento; trabalho infantil; vivência de violência e, ou negligência; fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2
(dois) anos; em situação de acolhimento; em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; egressos de medidas socioeducativas; em situação de abuso e/ou
exploração sexual; com medidas de proteção do ECA; crianças e adolescentes em situação de rua; e vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.

ECA
Crianças e adolescentes em situação de rua
Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência
Total de usuários em situação prioritária

0
10
16

0
9
87

Além dos dois CRAS, possuímos outras instituições assistenciais ligadas a Proteção social básica:
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
O Programa Criança Feliz é uma ação do Governo Federal, instituído por meio do decreto nº 8.869/2016, de caráter intersetorial,
com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. O
Programa se desenvolve por meio de visitas domiciliares que buscam envolver ações de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos
humanos. São públicos prioritários do Programa: gestantes, crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família;
crianças de até seis anos e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada; e III crianças de até seis anos afastadas do
convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção prevista no art. 101, caput, incisos VII e VIII, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, e suas famílias.
Em Portalegre o Programa possui um supervisor e quatro visitadores, que atendem a demanda de todo território. Atualmente,
atendemos sessenta e seis (66) crianças e oito (08) gestantes.
CONSELHO TUTELAR - CT
É o órgão municipal responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Em Portalegre possuímos apenas um Conselho
Tutelar (formado por cinco conselheiros) que está vinculado administrativamente (não subordinado) à Secretaria Municipal de Assistência
Social. Atualmente o CT acompanha 146 denúncias.

TIPO DE DENUNCIA
Maus tratos (negligência, abandono)
Violência Psicológica
Violência Física
Ato Infracional praticado por adolescente
Violência Sexual
TOTAL

NÚMERO
107
13
12
12
02
146

CADASTRO ÚNICO
O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um instrumento de identificação e caracterização
socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, que pode ser utilizado para diversas políticas e programas sociais voltados a este
público. Apresenta-se como porta de entrada para programas sociais. Em Portalegre, temos 2.028 famílias inseridas no Cadastro Único,
dessas 1.898 famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos; e 1.007 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família5.
Proteção Social Especial
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA
Serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da família por medida de proteção, em residência de famílias
acolhedoras cadastradas. É previsto até que seja possível o retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para
adoção. O serviço é o responsável por selecionar, capacitar, cadastrar e acompanhar as famílias acolhedoras, bem como realizar o
acompanhamento da criança e/ou adolescente acolhido e sua família de origem. Atualmente acompanhamos quatro (04) famílias e seis (06)
5

Dados retirados do Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania, tendo como como referência o mês de março/2019.

crianças.
Controle Social
Desde os anos 70, os movimentos sociais que lutam pela democratização da sociedade brasileira buscam o direito de intervir nas
políticas públicas através da criação de mecanismos de controle social. Controle social é uma forma de compartilhamento de poder de decisão
entre Estado e sociedade sobre as políticas, um instrumento e uma expressão da democracia e da cidadania. Trata-se da capacidade que a
sociedade tem de intervir nas políticas públicas. Esta intervenção ocorre quando a sociedade interage com o Estado na definição de prioridades e
na elaboração dos planos de ação do município, do estado ou do governo federa
Dessa forma, a participação da sociedade debatendo em suas organizações, dialogando com o Estado e realizando o controle social é
muito importante para garantir que as políticas atendam, de fato, às necessidades prioritárias da população, para melhorar os níveis de oferta e de
qualidade dos serviços e também para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. A participação ampla da sociedade no controle social fortalece
as políticas públicas, tornando-as mais adequadas às necessidades da coletividade e ao interesse público, e mais eficientes.
E em Portalegre esse controle não é diferente, possuímos diversos conselhos que atuam na luta pela efetivação do controle social; onde a
gestão municipal apoia não só através da disponibilização de estrutura física e recursos para que estes espaços institucionais de participação
possam funcionar adequadamente, mas também na oferta de capacitações nas diversas áreas. As conferências municipais também são realizadas
seguindo as orientações nacionais.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Portalegre tem como principais atribuições, conforme preconiza a LOAS, PNAS e as
NOB/SUAS:


Definir as prioridades da Política de Assistência Social para o município;



Estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assistência Social;



Aprovar a Política Municipal de Assistência Social;



Atuar na formulação de estratégias e controle da execução da Política de Assistência Social;



Propor critérios para a programação e para as execuções financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e

fiscalizar a movimentação e aplicação dos recursos;


Acompanhar critérios para as execuções financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e fiscalizar a

movimentação e aplicação dos recursos;


Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de assistência prestado à população pelo órgão, entidades públicas e privadas do município;



Aprovar critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de assistência social pública e privados no âmbito municipal;



Elaborar e aprovar seu Regimento Interno;



Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social;



Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados;



Aprovar critérios de concessão e valor dos benefícios.
O CMAS do município de Portalegre encontra-se composto por 16 membros, sendo 8 titulares e 8 suplentes, obedecendo a composição

paritária entre governo e sociedade civil. Nesse aspecto, o CMAS segue as orientações e normativas vigentes conforme preconiza o CNAS, a
LOAS, a PNAS e as NOB/SUAS 2004 e 2012 a fim de realizar o controle social no âmbito do SUAS.
Segue no quadro abaixo a composição do CMAS com as representações discriminadas, bem como as classificações.

Seguimento

Nome

Início do
mandato

Término do
mandato

Secretaria de Trabalho,
Habitação e Assistência Social
Secretaria Municipal de
Educação e Desportos
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de
Administração e Recursos
Humanos
Entidades de Assistência
Social do Município
Profissionais da Assistência
Social
Usuários da Política Municipal
de Assistência Social

Titular: Cristhyanno Alves Rocha
Suplente: Mara Ruth Holanda Costa
Pereira
Titular: Renata Paiva de Freitas
Suplente: Maria Aurimar F. Nobre
Titular: Maria Auxiliadora Beserra
Lucena Sá
Suplente: Fábia Maria Dantas Franco
Titular: Lívia David Soares Barboza
Suplente: Ana Denise de S. Oliveira

04/09/2018

04/09/2020

04/09/2018

04/09/2020

04/09/2018

04/09/2020

04/09/2018

04/09/2020

Titular: Francisco Salatiel Santos
Suplente: Francisco Ubiratam Pereira
Holanda
Titular: Roberto Fernando L. Rocha
Suplente: Maria Aparecida Gomes de
Paiva
Titular: Leonardo Cavalcante de
Lucena
Suplente: Francisca Jailza M. Fialho
Titular: Elaine Maria de A. Silva
Suplente: Clézia Regina da C.Gomes

04/09/2018

04/09/2020

04/09/2018

04/09/2020

04/09/2018

04/09/2020

04/09/2018

04/09/2020

Representantes das
Comunidades de
Remanescentes de
Quilombolas
Organizações Da Sociedade Civil

Considerando coleta de dados realizada no município encontramos uma gama diversificada de associações, que em sua maioria estão
ligadas ao setor primário, à agricultura e encontram-se em quase todo território municipal.

1.

Associação Comunitária do Sítio Baixa Grande - Inativa

2.

Associação Comunitária Do Sítio Santa Tereza – Ativa

3.

Associação Comunitária União De Todos – Chapada - Inativa

4.

Associação Dos Produtores Rurais De Portalegre (APRUP) –Ativa

5.

Associação Comunitária Do Sítio Pêga – Ativa

6.

Associação Comunitária do Sítio Lages - Inativa

7.

Associação Comunitária Do Sítio Pimenta – inativa

8.

Ass. Beneficente Artistica e Comunitaria “Ana Nunes Do Rego” - Ativa

9.

Associação Comunitária do Sítio Bom Sucesso- inativa

10.

Associação Comunitária Do Sítio Alexandre Pinto – Ativa

11.

Associação Comunitária Dos Criadores de Avecultura Caipira – (Chã De Vila)- Inativa

12.

Ass. desenvolvimento comunitária rural do sítio bom jardim- Inativa

13.

Associação dos Produtores Rurais Do Sítio Bom Jardim - Inativas

14.

Ass. das Pequenas Comunidades Rurais de Portalegre (APCRP)- Inativa

15.

Ass. Comunitária dos Artesãos “Caminhos da Arte” (São José) – Ativa

16.

Ass. Comunitária de Desenvolvimento Rural do Sítio Luzia- Inativa

17.

Associação de Jovens Dario Torboli – (São José) – Ativa

18.

Ass. Comunitária dos Plantadores de Cana – S. Alexandre Pinto - Inativa

19.

Associação de Desenvolvimento Rural do Sítio Lages - Inativa

20.

Associação Cultural, Esportiva Portalegrense (ACEP) – São José – Ativa

Benefícios Socioassistenciais e Programa de Transferência de Renda
Os Benefícios Assistenciais se dividem em duas modalidades direcionadas a públicos específicos: o Benefício de Prestação Continuada da
Assistência Social (BPC) e os Benefícios Eventuais (BE).
O BPC, previsto no artigo 20 da LOAS, caracteriza-se como a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso
com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família e
que possuem renda mensal per capita de até ¼ de salário mínimo.
A gestão do BPC é de responsabilidade do MDS, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), que é responsável pela
implementação, coordenação, regulação, financiamento, monitoramento e avaliação do benefício. A operacionalização é realizada pelo INSS. Em
âmbito municipal a responsabilidade da Assistência Social é realizar a inserção dos benefícios no Cadastro Único para Programas Sociais e
realizar as devidas orientações para o público elegível acessar o benefício.
Atualmente temos o total de 112 beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC (sendo 104 pessoa com deficiência e 08
idosos); 18 Renda Mensal Vitalícia - RMV; e 197 BPC/RMV.
O Benefício Eventual está previsto no artigo 22 da LOAS e no município está regulamentado pela Lei municipal nº 321/2015. Conforme lei
municipal, os Benefícios Eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e às famílias em virtude de nascimento,
morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Em Portalegre temos a seguinte realidade6:
76 Auxílio Natalidade;
38 Auxílio Funeral;
1.022 Auxílio Documentação Civil;
66

Dados referente aos anos de 2016 a 2018.

O Programa Bolsa Família caracteriza-se como a transferência direta de renda às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em
todo o país.
Conforme Relatório Informativo sobre o Bolsa Família e Cadastro Único, no município, o total de famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família é de 1.007 famílias e o total de benefícios é de 2.5547, onde:
- 965 recebem o benefício básico;
- 1.056 recebem os benefícios variáveis;
- 140 recebem o benefício Variável jovem – BVJ;
- 13 recebem o benefício Variável Nutriz – BVN;
- 42 recebem o benefício Variável Gestante – BVG;
- 338 recebem o benefício de Superação da Extrema Pobreza – BSP.
3. DIAGNÓSTICO SOCIAL
Aspectos gerais sobre o município
O município de Portalegre foi criado por Alvará, em 06/06/1755 Instalado no ano de 1755, o município de Portalegre está localizado na
mesorregião Oeste Potiguar e microrregião de Pau dos Ferros, limitando-se com os municípios de Riacho da Cruz, Taboleiro Grande, Viçosa,
Serrinha dos Pintos, Francisco Dantas e Martins, abrangendo uma área de 128 km², inseridos nas folhas Pau dos Ferros (SB.24-Z-A-II), Catolé do
Rocha (SB.24-Z-A-III), Iracema (SB.24-X-C-V) e Apodi (SB.24-X-C-VI), na escala 1:100.000, editadas pela SUDENE. A sede do município tem
uma altitude média de 642 m e coordenadas 06°01’26,4” de latitude sul e 37°59’16,8” de longitude oeste, distando da capital cerca de 390 km,
sendo seu acesso, a partir de Natal, efetuado através das rodovias pavimentadas BR-304, BR-405 e RN-177.
7

Dados de abril/2019

Segundo o censo de 2010, a população total residente é de 7.320 habitantes, população estimada para 2018 é de 7.827 habitantes, dos
quais 3.585 são do sexo masculino (48,98%) e 3.735 do sexo feminino (51,02%), sendo que 3.843 vivem na área urbana (52,50%) e 3.477 na
área rural (47,50%), conforme quadro abaixo.

Entre os anos 2000 e 2010 foi verificada mudança na estrutura demográfica com aumento da população idosa que cresceu 3,04% em
20 anos. Em 2000 esse grupo representava 8,45% (570 pessoas idosas) da população, já em 2010 detinha 10,64% (779 pessoas idosas) do total da
população municipal. O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 2010, com média de -1,63% ao ano. Crianças
e adolescentes detinham 31,3% do contingente populacional em 2000, o que correspondia a 2.109 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo
reduziu para 24,4% da população, totalizando 1.789 habitantes.

Outro grupo etário que sofreu mudanças foi a população entre 15 e 59 anos (população economicamente ativa). Em 2000 era 3.849
pessoas nessa faixa etária, passando a 4.546 pessoas em 2010. Com as mudanças na estrutura etária, taxa de envelhecimento evoluiu de 8,45% em
2000, para 10,64% em 2010. Ao passo que a razão de dependência passou de 65,30% para 53,32% de 2000 a 2010.

As mudanças na estrutura demográfica de Portalegre, podem ser relacionadas aos programas de controle de natalidade para redução da
taxa de natalidade, bem como, a melhoria na qualidade de vida populacional possibilitou o aumento da esperança de vida ao nascer, que
aumento 13,3 anos nas últimas décadas: passando de 56,9 anos em 1991 para 63,9 anos em 2000, e para 70,2 anos em 2010. A esperança de
vida ao nascer média para o Estado do Rio Grande do Norte é 72,5 anos e para o país é 73,9 anos.

Segundo a base de dados do Cadastro Único para programas do governo federal no ano de 2018, das famílias inscritas no CADÚNICO,
578 residem em domicílios com pavimentação, 62 famílias vivem em residências com pavimentação parcial, 1.350 (aqui estão incluídas as
famílias na zona rural) não tem pavimentação e 04 famílias não responderam.
Tomando como base informações do CADÚNICO, faremos algumas análises: 1.860 famílias dispõem de banheiros em seu domicílio,
130 não contam com banheiro em suas casas e 04 não responderam. Outras situações de vulnerabilidade por infraestrutura do território: 830
famílias não dispõem de abastecimento por distribuição da rede geral, sendo a captação de água por poço, nascente, cisterna e outras formas;
são 1525 famílias com água encanada e 469 dispõem de outras formas de acesso a água no interior dos domicílios. Quanto ao destino do lixo,
947 famílias queimam o lixo ou jogam em terrenos baldios. Das 1.994 famílias inscritas no banco de dados do CADÚNICO, o destino dos
dejetos é rede coletora (33 famílias), fossa séptica (96 famílias), fossa rudimentar (1.713 famílias), vala a céu aberto (04 famílias), outras formas
de destinação (148 famílias). Destas famílias 1.965 dispõem de energia elétrica e 64 famílias utilizam óleo, querosene, gás, vela e outras formas.
As tabelas abaixo demostram essas informações descritas acima com demonstração por famílias e pessoas.

Embora os dados do CADÚNICO façam referência apenas a um fragmento populacional (pessoas com renda per capita até meio salário
mínimo), é possível perceber um conjunto de pessoas com deficiência no acesso a serviços de qualidade e condições físicas e ambientais que
impactam diretamente no processo saúde-doença, consequentemente, na qualidade de vida. Realidades que precisam ser melhor analisadas
pelos poderes públicos locais.
O envelhecimento populacional veio atrelado a redução gradativa da população economicamente ativa. O perfil populacional de
Portalegre, já demanda esforços dos equipamentos governamentais em programas que venham a melhorar a qualificação profissional da
população inserida no mercado de trabalho, uma vez que a população de dependentes tende a crescer e a PEA não tem a mesma dinâmica
atualmente. Além disso, é preciso promover serviços e programas de qualidade de vida, garantindo não apenas aos grupos prioritários (crianças,
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência) mas a população ativa, acesso a lazer, esporte, cultura e programas de assistência à saúde
preventiva do trabalhador.
Outros dados do desenvolvimento humano municipal, revelam indicativos de desafios na educação, trabalho e emprego, envelhecimento,
economia. O grau de escolaridade entre jovens com 18 anos ou mais é de 35 %, cerca de 16% das crianças e adolescentes de 11 a 13 anos não
está inserida nos anos finais do ensino fundamental regular, certa de 49 % dos adolescentes de 15 a 17 anos não tem ensino fundamental
completo e apenas 35% dos jovens entre 18 e 20 anos tem ensino médio completo.

Para finalizar a caracterização geral do município, Portalegre tem IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) – M considerado
médio 0,621 em 2010, evoluindo de 0,326 em 1991 e 0,452 em 2000. O IDH-M é avaliado segundo os componentes educação, longevidade e
renda. O IDH –M Educação de Portalegre evolui de 0,168 em 1991 para 0,292 em 2000, e 0,547 em 2010. O IDH – M Longevidade passou de
0,388 em 1991 para 0,488 em 2000 e 0,581 em 2010. Por fim o IDH – M Renda (considera a renda per capita média) em 1991 era de 89,49, em
2000 passou para 166,71 e em 2010 296,90. Outro indicador pertinente de ser apresentado é o Índice de GINI, que medi a concentração de
renda, em Portalegre é de 0,52. Esse índice sofreu mudanças nas últimas décadas: em 1991 era de 0,55 e em 2000 0,61. Qual mais próximo de
zero, maior é a distribuição de renda, quanto mais próximo a um, maior a desigualdade. Portanto, em Portalegre ainda há muito a promover
em torno da igualdade na distribuição de renda.

A vulnerabilidade pela pobreza está presente no território e atinge cerca de 21 % da população que vive em situação de
extrema pobreza, 36% vive em condição de pobreza, segundo dados do IBGE, 2010. Destaca-se que 420 crianças de 0 a 6 anos vivem
com renda per capita de até R$ 170,00 reais, e 814 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos vivem nas mesmas condições econômicas. Com
ressalva de que a maior concentração de criança e adolescentes vive em extrema pobreza. As tabelas abaixo expressam os dados, incluindo a
distribuição de renda por grupo etário.

Outros perfis de vulnerabilidade estão expostos nas demonstrações abaixo, indicando questões como evasão escolar e defasagem
idade-série; ocupações precárias e precoces ao mundo do trabalho; gravidez entre adolescentes; vulnerabilidades entre crianças e idosos. São
indicativos que serão expressos com mais detalhes nos indicadores de impacto.

Com essas informações básicas passamos ao mapeamento do território.

3. MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO
Secretaria Municipal de Saúde
A política municipal de saúde apresenta Gestão Plena na Atenção Básica e é composta pela seguinte rede:


Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde – UBS: 09 situado na zona urbana e rural
- Centro De Saúde Vicente do Rêgo Filho (Centro);
- UBS Orlando Barbosa (Sítio Bom Sucesso);
- UBS Raimundo Pereira do Carmo (Sítio Santa Tereza);
- UBS João Vicente de Oliveira (Sítio Sobrado);
- UBS Pedro Nolasco (Sítio Baixa Grande);
- UBS Euclides Luiz Pereira (Sítio Genipapeiro);
- UBS José Itamiram Jacinto de Oliveira (Sítio Pêga);
- UBS Francisco eliedilson soares de Queiroz (Sítio Estrondo)
- UBS Honorato Eulompio de Paiva (Sítio Lajes)



Hospital Maternidade Dr. Antônio Martins
Essas unidades prestam serviços básicos de saúde, tendo como suporte profissional três equipes de Estratégia Saúde da Família,

formadas por médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem e 15 Agentes Comunitários de Saúde. Além desses profissionais o município
dispõe de atendimento a saúde bucal e nutrição.


01 Laboratorio municipal



02 Laboratorios privados

Secretaria Municipal de Educação


Zona Urbana
- Escola Municipal Filomena Sampaio de Souza - oferta de ensino fundamental;
- Escola Estadual Margarida de Freitas - oferta de ensino médio;
- Escola Estadual 29 de Março - oferta de ensino fundamental;
- Centro Municipal de Educação Infantil Portal do Saber – CEMEI;
- Escola ABC do Futuro - oferta de ensino infantil;



Zona Rural
- Escola Municipal Alfredo Silvério (Sítio Baixa Grande);
- Escola Municipal Elvira Gomes de Moura (Sítio Estrondo);
- Escola Municipal Manoel Joaquim de Sá (Sítio Bom Sucesso);
- Escola Municipal João Antônio de Oliveira;
- Escola Municipal João Liberal;
- Escola Municipal Francelino José do Nascimento (Sítio Sobrado);
- Escola e Creche Municipal Eneas Barbosa (Sítio Bom Sucesso);
- Escola Municipal João Delmiro (Sítio Pêga).

Administração Municipal


Prefeitura Municipal de Portalegre



Câmara Municipal Dos Vereadores



Secretaria Do Trabalho, Habitação e Assistência Social



Secretaria de Educação e Desportos



Secretaria De Saúde e Saneamento



Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças



Secretaria Municipal de Administração E Recursos Humanos



Secretaria Municipal de Infraestrutura



Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Ambiental.

Espaços Públicos


Casa de Camâra e Cadeia (Centro)



Biblioteca Municipal (Centro)



Pinacoteca (Centro)



Espaço Cultural Cantofá e Jandi (Centro)



Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Portalegre (Centro)



Delegacia de Polícia Civil (Centro)



Delegacia de Polícia Militar (São José)



Cartório de Registro Civil (Centro)



Ministério Público (Centro)



Poder Judiciário (Centro)



EMATER (Centro)



Centro comunitário São Sebastião (Comunidade Sobrado)



Centro comunitário São João Batista (Comunidade Lajes);



Centro comunitário (Comunidade Pêga)



Centro comunitário (Comunidade Arrojado)



Centro Comunitário (Comunidade Belo Monte)

Igrejas


Igreja Católica (Centro);



Igreja Adventista do 7º Dia (Centro);



Igreja Universal do Reino de Deus (Centro);



Igreja Mundial do Poder de Deus (São Jose);



Capela de São José (São José);



Casa de Oração da Igreja de Cristo (São José)



Ministério Casa de Adoração (São José);



Capela de Nossa Senhora dos Remédios (Sitio Lajes);



Capela de São Sebastião (Comunidade Sobrado);



Capela de Santa Luzia (Sítio Baixa Grande);



Capela de São Francisco (Arrojado);



Igreja Evangélica Assembleia de Deus (Centro).

Espaços para Prática de Esporte e Lazer


Terminal Turístico da Bica (Centro);



Hotel Portal da Serra (Bela Vista);



Mirante Maria Bonita (Rua dos Mirantes);



Mirante Alto Recanto da Serra (Rua dos Mirantes);



Cachoeira do Pinga (Zona rural);



Cachoeira do Talhado (Sítio Jenipapeiro);



Ponta da Serra – (Sítio Belo Monte);



Pedra do Letreiro (Zona rural);



Torres (Zona rural);



Pedra do R (Zona rural);



Campo de Futebol (COHAB);



Ginásio de Esportes (São José);



Ginásio de Esportes da Escola Municipal Filomena Sampaio de Sousa;



Praça Vicente do Rêgo Filho (Centro);



Praça do Caju (Rua Nova);



Praça das Índias (Centro);



Praça por trás da Casa de Câmara e Cadeia;



Quadra Poliesportiva da Baixa Grande (Centro Baixa Grande);



Quadra Poliesportiva da Baixa Grande - Incluída na estrutura física da Escola Municipal Alfredo Silvério;



Quadra Poliesportiva da Chã de Vila – Instalada em território de comunidade quilombola (em construção);



Quadra Poliesportiva do Bom Sucesso – Incluída na estrutura física da Escola Municipal Manoel Joaquim de Sá;



Quadra Poliesportiva instalada na estrutura física das novas instalações da Escola Filomena Sampaio de Souza;



Quadra Poliesportiva do Estrondo – Instalada em território de comunidade quilombola;



Quadra Poliesportiva da Pêga – Instalada em território de comunidade quilombola;



Quadra Poliesportiva do Jenipapeiro.

Comunidades Quilombolas


Comunidade Negros Felicianos do Alto;



Comunidade Quilombola do Sítio Lages;



Comunidade Quilombola Sítio Arrojado.



Comunidade Quilombola Sítio Pêga.

Conselhos e Organismos Municipais


Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS/Instância de Controle Social – ICS



Conselho Municipal de Saúde – CMS



Conselho Municipal de Educação - CME



Conselho Municipal de Acompanhamento Social do FUNDEB



Controle Social do Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –

CACS.


Conselho municipal de alimentação escolar



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA



Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI



Coordenadoria Municipal de Política para Mulheres – CMPM

4. VULNERABILIDADE SOCIAL
O conceito de Vulnerabilidade Social se explica a partir do estado de maior ou menor exposição dos indivíduos e das populações aos
fatores de exclusão social, que em última instância revelam uma situação de desigualdade social, em contextos de negação dos direitos sociais.
(...) vulnerabilidade se constitui em situações ou ainda em identidades que podem levar a
exclusão social dos sujeitos. Estas situações se originam no processo de produção e
reprodução de desigualdades sociais, nos processos discriminatórios, segregacionais
engendrados nas construções socio-históricas que privilegiam alguns pertencimentos em
relação a outros (BRASIL, s./ d.:11).

Nota-se no trecho extraído das Orientações Básicas da Vigilância Socioassistencial – OBVS, que o conceito de Vulnerabilidade
Social é uma realidade existente na vida dos indivíduos e famílias em questão, ou seja, são situações que, ainda que temporárias, afligem essas
pessoas, isto é, a consumação da exclusão e desigualdade social.

É importantíssimo entender que a Vulnerabilidade não atua sobre um indivíduo isoladamente, mas toda uma comunidade, em
diferentes intensidades de cada fator, por possuir com uma reprodução territorial. Exemplos de fatores de vulnerabilidade que podem ser
colocados são: renda, desemprego, escolaridade, moradia, vizinhança, acessibilidade, violência, más condições de habitação, falta de acesso aos
serviços públicos, discriminação e preconceito, entre outros. A somatória ou interpolação desses fatores de vulnerabilidade geram uma realidade
social excludente m maior ou menor grau.
Por se tratar de uma cidade de pequeno porte, não podemos analisar o “acesso a serviços públicos” por localidade/bairro, e sim se os
mesmos são ofertados de forma geral no município, e em Portalegre esse acesso é direcionado a toda população, não existindo na zona rural ou
urbana nenhum público “excluído” desses serviços. Por exemplo, naquele sítio que não há creche, é disponibilizado transporte público para levar
e trazer as crianças até a instituição de ensino mais próxima – tal regra serve para todos os serviços existentes no município. No entanto, é preciso
frisar que alguns territórios enfrentam maiores dificuldades para acessar serviços e direitos, se pensarmos em localidades rurais como Arrojado,
Santa Tereza, Estrondo, Ponta da Serra, Chapada e Assentamentos observamos que são geograficamente mais distantes da sede e de outras
localidades rurais onde os serviços públicos são de referência; as condições de acesso são precárias, estando a população e os profissionais
sujeitos à estradas sinuosas e degradadas, ficando por vezes inviável sua passagem.
De acordo com a base de dados do Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CADÚNICO), tendo como referencial
o mês de maio de 2019, estão cadastrada no município 2.028 famílias, sendo que 1.007 são beneficiadas pelo Programa Bolsa Família.
Assim 49,65 % das famílias cadastradas no CADÚNICO são beneficiadas pelo programa bolsa família.
As famílias com renda de até três salários mínimos e/ou com renda per capita de até meio salário mínimo são caracterizadas como
perfil para inclusão no Cadastro Único. Dessa forma, abaixo é possível identificar as áreas com maior vulnerabilidade econômica no
município localizando onde estão o maior número de famílias com perfil Cadúnico.

TERRITÓRIO
Bairro Floresta
Bairro Magalhães
Bairro São José
Boa Vista
Carrapicho
Centro
Cohab
Praça do Cajú
Rua Nova
Sítio Alexandre Pinto
Sítio Alto Alegre
Sítio Arrojado
Sítio Assentamento São Francisco
Sitio Assentamento São Miguel
Sítio Baixa Grande
Sítio Belo Monte
Sítio Bom Jardim
Sítio Bom Sucesso
Sítio Cajazeiras
Sitio Carrapicho
Sítio Cavaco
Sítio Chã de Vila
Sítio Chapada
Sítio Comum
Sítio Covas
Sítio Desterro
Sítio Encruzilhada

BAIXA
RENDA
01
21
02
37
135
16
01
06
01
01
26
15
04
09

POBREZA
03
04
09
73
01
01
11
04
02

EXTREMA
POBREZA
17
04
45
54
323
05
05
03
34
03
02
68
20
19
31

02
05
01
07
01
01
01
07

01
01
02
-

04
04
06
20
01
01
02
04
16

Sítio Engenho Novo
Sítio Estrondo
Sítio Genipapeiro
Sítio Jatobá
Sítio Lages
Sítio Maia
Sítio Mata
Sítio Palmeiras
Sítio Pedra Rocha
Sítio Pedro Rodrigues
Sítio Pêga
Sítio Pelo Sinal
Sítio Pimenta
Sítio Pota da Serra
Sítio Retiro
Sítio Riacho de Areia
Sítio Rochedo
Sítio Santa Cruz
Sítio Santa Teresa
Sítio Santo Antônio
Sítio São Bento
Sítio São Francisco
Sítio São Gonçalo
Sítio São José
Sítio Serrinha
Sítio Sobrado
Sítio Sossego
Sítio Tibau
Varandas da Serra

07
05
05
13
13
02
11
04
05
05
01
01
04
04
01
01
07
01
04

04
04
04
04
02
03
01
01
01
01
01
01
02
02
-

30
18
19
45
01
28
01
08
30
10
07
01
15
01
01
09
01
03
01
08
16
05
06

Total

394

143

965

As localidades com maior número de famílias caracterizada como “Baixa Renda” são: Centro com 135 famílias, Carrapicho
com 37 e Sítio Baixa Grande com 26 famílias. Já as famílias pobres estão concentradas em sua grande parte no: Centro (73 famílias), Sítio
Baixa Grande (11 famílias) e Carrapicho (09 famílias). No que se refere as famílias Extremamente Pobres temos a seguinte realidade: 323
famílias residentes no Centro, 68 famílias no sítio Baixa Grande e 54 no bairro Carrapicho.
Frente aos dados coletados, percebemos que as localidades com maior concentração de famílias em situação de vulnerabilidade
econômica são: Centro8, sítio Baixa Grande e bairro Carrapicho, levando em consideração a população total inserida na base de dados do
Cadastro único. Porém, uma outra análise territorial pode ser feita, considerando a distribuição de renda por setor, essa informação em particular
deve ser observada na territorialização dos serviços da proteção social básica, no momento de planejamento de suas intervenções.
No tocante a descumprimento de condicionalidades, no ano de 2018 tivemos 132 casos de descumprimento de condicionalidades,
desses quarenta (40) foram na zona urbana e noventa e quatro (94) na zona rural. Estando noventa e quatro (94) no território de abrangência
do CRAS I – sendo setenta e cinco (75) na zona rural e dezenove (19) na zona urbana; e trinta e oito (38) na do CRAS II – dezessete (17) na
zona rural e vinte e uma (21) na cidade. Conforme verificaremos nos gráficos abaixo.

É importante esclarecer que a maioria dos usuários que residem no Bairro Floresta (antiga Rua Nova) ao informar os dados no CadÚnico sempre informam que residem no
bairro “Centro”, tal fato se dá por constar no comprovante de residência (COSERN) essa informação. Dessa forma a grande parte dos usuários não faz distinção entre “Bairro
Floresta” e “Centro”. – Tal percepção foi relatada pela equipe do CadUnico.
8

Analisando os gráficos, percebemos que na Zona Urbana a maior concentração de casos de descumprimento de
condicionalidade fica nos bairros Centro e Carrapicho; e na zona Rural nos sítios Arrojado, Belo Monte, Lages e Baixa Grande.
No tocante a pessoa com deficiência, o Cadastro Único nos dar o seguinte dado:

Temos cento e oitenta e seis pessoa com deficiência, o que corresponde a 9,90% dos usuários do CadÚnico.
A deficiência e a pobreza estão intrinsecamente interligadas e há impacto direto com a piora do bem-estar social e econômico se essas
pessoas não estiverem incluídas na sociedade. Lidar com tais questões envolve diretamente a política de assistência social, que tem como
objetivo macro prover a proteção social, reduzir danos e prevenir incidência de riscos sociais, independente de contribuição prévia. Ou seja, o
atendimento às pessoas com deficiência pela rede socioassistencial é de suma importância para a proteção e o desenvolvimento desse indivíduo.
Nesse sentido, são necessários serviços continuados, capazes de desenvolver potencialidades e assegurar aquisições, além de
fortalecer vínculos familiares e sociais mais amplos imprescindíveis ao exercício de cidadania. Assim, a SEMTHAS de Portalegre busca

trabalhar nessa perspectiva, acompanhando e empoderando esse público, bem como inserindo nos SCFV e Grupos PAIF e fazendo os
encaminhamentos para outras políticas quando necessário.
No tocante a violação de direitos dos usuários da Assistência Social, temos a seguinte realidade:

Violações de direitos sofridas pelos usuários do CRAS I

Maus-tratos: violência física ou psicológica, abandono, negligência contra crianças
02
e/ou adolescentes
Maus-tratos: violência física ou psicológica, abandono, negligência contra mulheres
Maus-tratos: violência física ou psicológica, abandono, negligência contra idosos
06
Maus-tratos: violência física ou psicológica, abandono, negligência contra pessoas com 01
deficiência
Crianças ou adolescentes autores de ato infracional
Violência sexual: exploração sexual comercial de crianças ou adolescentes
Trabalho infantil
Trabalho ilegal de adolescentes
Crianças ou adolescentes envolvidos com o consumo ou dependência de álcool e
drogas
Adultos envolvidos com o consumo ou dependência de álcool e drogas
03

Número ou
Estimativa do
percentual
de usuários

Violações de direitos sofridas pelos usuários do CRAS II

Número ou
Estimativa do
percentual
De usuários

Maus-tratos: violência física ou psicológica, abandono, negligência contra crianças e/ou
adolescentes

-

Maus-tratos: violência física ou psicológica, abandono, negligência contra mulheres
Maus-tratos: violência física ou psicológica, abandono, negligência contra idosos
Maus-tratos: violência física ou psicológica, abandono, negligência contra pessoas com
deficiência

25
-

Crianças ou adolescentes autores de ato infracional
Violência sexual: exploração sexual comercial de crianças ou adolescentes
Trabalho infantil
Trabalho ilegal de adolescentes
Crianças ou adolescentes envolvidos com o consumo ou dependência de álcool e drogas

02
-

Adultos envolvidos com o consumo ou dependência de álcool e drogas

-

Segundo a percepção das equipes técnicas, no caso de violência contra crianças, adolescentes e mulheres os agentes violadores na sua
grande maioria são familiares. No que se refere aos idosos a violência é praticada principalmente por familiares, seguido do (a) cuidador (a). A
violência sexual é praticada pela sociedade (pessoas conhecidas da família).

CONSELHO TUTELAR - CT
Tipo de violação

Número de
casos

Negligência contra criança

64

Negligência contra
adolescente

20

Violência Física

12

Local de moradia

Violador

Centro (16)
Carrapicho (15)
Sítio Mata (06)
Sítio Lages (05)
Sítio Estrondo (04)
Sítio Bom Jardim (04)
Sítio Pêga (03)
Sítio Retiro (02)
Sítio Jatobá (02)
Sítio Tibau (02)
Sítio Jacú(01)
Sítio Baixa Grande (01)
Sítio Belo Monte (01)
Bairro São José (01)
Sítio Cavaco (01)
Bairro Carrapicho (08)
Centro (08)
Sítio Belo Monte (01)
Sítio Estrondo (01)
Sítio Pedra Roxa (01)
Sítio Retiro (01)
Centro (07)
Carrapicho (02)
Sítio Baixa Grande (02)
COHAB (01)

Mãe (53)
Pais (06)
Pai (04)
Mãe/avó (01)

É caso de
Reincidência
Sim 48
Não 16

Mãe (18)
Pai (01)
Pais (01)

Sim (12)
Não (08)

Mãe (07)
Outro Adolescente
(02)
Pai (02)
Padrasto (01)

Sim (06)
Não (06)

Bullying
Evasão Escolar

01
23

Crianças ou adolescentes
autores de ato infracional

13

Abuso Sexual

01

Sítio Cova
Centro (04)
Bairro Carrapicho (04)
Sítio Baixa Grande (02)
Sítio Mata (02)
Sítio Cova (01)
Sítio Jatobá (01)
Floresta (01)
Sítio Pêga (01)
Sítio Serrinha (01)
Sítio Genipapeiro (01)
Sítio Pimenta (01)
Sítio Estrondo (01)
Sítio Lages (01)
Sítio Chã de Vila (01)
Sítio Pedra Roxa (01)
Bairro São José (03)
Sítio Cajazeira (02)
Bairro Floresta (02)
Sítio Santa Teresa (01)
COHAB (01)
Bairro Carrapicho (01)
Brejo (01)
Sitio Baixa Grande (01)
Sítio Genipapeiro (01)
Bairro Carrapicho

Amigos
Mãe (11)
Pais (10)
Avó (01)
Pai (01)

Não
Sim (17)
Não (06)

Próprio
Adolescente

Sim (09)
Não (04)

Pais

Não

Registros de encaminhamentos do Conselho Tutelar ao Ministério Público de notícia de fato que constitua infração administrativa ou
penal contra os direitos da criança ou adolescente9
Motivo do
Encaminhamento

Número de
encaminhamentos

Situação de risco envolvendo
menor
Situação de risco envolvendo
adolescente
Negligência contra menor
Violência física contra criança
Suposto abuso sexual
envolvendo criança
Suposto abuso sexual
envolvendo Adolescente
Evasão escolar

Tipo de autor do
crime/infração

01

Pais

É caso de
Reincidência
?
Sim

03

Própria adolescente

Sim

08
02
01

Mãe
mãe
Adolescente

Sim
Sim
Não

01

Adulto conhecido

Não

02

mãe

Registros de encaminhamentos do Conselho Tutelar ao Poder Judiciário de notícia de fato que constitua infração administrativa ou
penal contra os direitos da criança ou adolescente10
Casos Encaminhados
Informações sobre cumprimento de medida socioeducativa de adolescente
9

Ano de referência: 2018
Ano de referência: 2018

10

Número de
encaminhamentos
04

Informações sobre o não cumprimento de medida socioeducativa de
adolescente

03

As violações de direitos têm as mais diversas causas. Sendo dessa forma, importante analisar cada uma separadamente e de forma
mais aprofundada.
Evasão Escolar
Evasão escolar é o que ocorre quando um aluno deixa de frequentar a escola e fica caracterizado o abandono escolar. As causas são
numerosas e variadas, sendo as mais frequentes a ausência de interesse pela escola, os transtornos ou dificuldades de aprendizagem, a
necessidade de trabalhar, a falta de estímulo familiar, as questões de saúde, os problemas com o acesso ao estabelecimento de ensino, entre outras.
Em nosso município os dados informados pelo Conselho Tutelar11 nos mostram os bairros Centro e Carrapicho como as
localidades com maior número de casos – sendo a sua grande maioria, casos reincidentes.
Bullying
O bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos, contra uma pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e
psicológicos às vítimas. Percebemos diariamente a presença de tal prática entre nossas crianças, adolescentes e jovens, porém o Conselho Tutelar
só recebeu um caso de bullying e os CRAS nenhum caso, o que nos mostra claramente uma subnotificação de casos.
Maus-tratos
Os maus-tratos (violência física ou psicológica, negligência ou abandono) acontecem, geralmente, em ambiente domiciliar ou familiar, e
11

CRAS I e II não apresentaram nenhum dado referente a essa violação.

muitas vezes, refletem o fenômeno da transmissão intergeracional de condições de vulnerabilidade e opressão a que os próprios agressores foram
submetidos.
Os fatores e causas são muitos, desde os socioeconômicos e culturais - Os efeitos negativos da pobreza, de condições precárias de
trabalho e de cansaço dos agressores, podem dificultar, limitar ou eliminar a convivência harmoniosa; a convivência sem harmonia, respeito,
afetividade; o alcoolismo e/ou outras dependência químicas existente na família ou ausência de uma rede integrada de políticas públicas que
auxiliem/apoiem àqueles que estão em situação de risco e/ou vulnerabilidade pode ocasionar a ocorrência desses maus-tratos.
Analisando os dados informados pelo Conselho Tutelar (64), percebemos que no tocante a Negligência contra crianças e
adolescentes os maiores violadores são as mães, grande parte dos casos são situações reincidentes, e os bairros com maior número de casos
são: Carrapicho e Centro – esses dois bairros possuem quase 50% dos casos acompanhados em todo o município.
No que se refere a Violência Física, tivemos 12 casos, desses, 07 foram praticados pelas mães, e os bairros Centro (07) e
Carrapicho (02) também têm destaque nesse tipo de violação, e juntos representam 75% dos casos acompanhados pelo CT. O CRAS I
recebeu dois casos e o CRAS II nenhum.
Nenhuma instituição assistencial recebeu caso de violência contra mulher e/ou pessoa com deficiência.
No tocante a violência contra o idoso, tivemos 06 casos atendidos no CRAS I, e 25 no CRAS II.
Envolvimento de adolescentes em atos infracionais
O ECA considera como ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal praticada por criança ou adolescente.
Podem envolver homicídio, furto, assalto, porte de armas, tráfico de drogas, estupro, dano ao patrimônio público, entre outras manifestações.
Em locais marcados pela pobreza e/ou onde a presença do Estado é precária, o crime organizado tem facilidade para aliciar crianças e
adolescentes a atividades ligadas ao tráfico de drogas. Outro fator está relacionado a dificuldade da família em estabelecer limites, normas

disciplinares e até mesmo o respeito ao outro à crianças e adolescentes. Frustrações e decepções inerentes à vida. Alcoolismo e drogadição no
espaço domiciliar, a ocorrência de maus-tratos ou a presença de parentes envolvidos com violências podem favorecer a reprodução de padrões de
conduta infracional pelos adolescentes. A insatisfação do adolescente com privações e condições precárias da vida comunitária e familiar,
associada à sua necessidade de afirmação da identidade pessoal e ao seu desejo de acessar padrões estabelecidos pela sociedade de consumo, pode
impulsioná-lo a transgredir ou a se unir a grupos que praticam a delinquência ou o crime organizado.
Em Portalegre, O CT notificou 13 casos, e as localidades com maiores casos são: Bairro São José (03) e Sítio Cajazeira (02). A
maioria dos casos também são reincidentes. Os CRAS I e II não tiveram nenhum acompanhamento de ato infracional.

Violência sexual
As violências sexuais contra crianças e adolescentes podem se expressar de diferentes formas, dentre as quais as principais são a
violência sexual doméstica praticada por parentes ou responsáveis, o abuso sexual extrafamiliar praticado por conhecidos ou pessoas da comunidade
próxima e a exploração sexual comercial. Esta última pode se manifestar como prostituição tradicional, tráfico para fins sexuais, turismo sexual e
pornografia convencional ou via Internet. A pedofilia pode se expressar em quaisquer das formas citadas. O abuso sexual ocorre no interior da
família por distúrbios afetivos e disfunções nas relações de papéis. A exploração sexual comercial envolve aspectosfinanceiros.
O Conselho Tutelar só atendeu/acompanhou dois casos de abuso sexual, que aconteceu no bairro Carrapicho e outro no bairro
São José, sendo um praticado por um vizinho da família e o outro pelo irmão do padrasto. O CRAS I não recebeu nenhum caso, e o CRAS II
dois casos de abuso (ambos também foram acompanhados pelo Conselho Tutelar).
Trabalho Infantil e Trabalho adolescente Ilegal

Segundo a legislação, o trabalho infanto-juvenil ilegal se define como a realização de atividades produtivas e de sobrevivência,
remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes com menos de dezesseis anos (exceção aberta ao trabalho na condição de aprendiz,
que é realizado sob condições protegidas por adolescentes entre 14 e 16 anos). Trata-se de fenômeno social cuja origem remonta ao processo de
formação da sociedade brasileira, sendo constante em nossa história desde o período colonial até os tempos atuais. O trabalho infanto-juvenil
ilegal pode acarretar prejuízos ao bem-estar físico, psicológico, moral e educacional da criança e do adolescente. Não deve ser confundido,
portanto, com situações de trabalho educativo, previstas no ECA, nas quais o caráter eminentemente pedagógico das atividades deve concorrer
favoravelmente para o desenvolvimento integral dos adolescentes.
As causas de inserção precoce de nossas crianças e adolescentes no mundo do trabalho são diversas, porém podemos citar a pobreza
das famílias e à necessidade dos grupos mais vulneráveis de desenvolver estratégias de sobrevivência como fator principal que contribui para a
permanência do trabalho infantil em diferentes segmentos produtivos e também do trabalho infantil doméstico.
Em nosso município não tivemos nenhum caso notificado pelas instituições da Politica Municipal de Assistência Social.
Crianças ou adolescentes envolvidos com o consumo ou dependência de álcool e drogas
O consumo e a dependência de substâncias químicas lícitas ou ilícitas envolvem dimensões biológicas, psicológicas e sociais. A
dependência química pode ser definida como uma forma impulsiva e repetitiva de consumo de determinada substância que, temporariamente,
ajuda a pessoa a lidar com seus conflitos internos e com as tensões da vida social. Bem-estar, alívio ou prazer alcançados num primeiro momento
se desdobram em sensações desconfortáveis de ansiedade, angústia, incapacidade e medo, que induzem à retomada do consumo e resultam em
dependência física e psíquica. Outras consequências são a perda de limites e o surgimento de diferentes formas de desvio ou transgressão
social.
O envolvimento de crianças e adolescentes com substâncias químicas lícitas ou ilícitas é gerado por fatores pessoais, familiares e

socioeconômicos, que se apresentam quase sempre de forma estreitamente inter-relacionada. Como em outras violações, a incidência do fenômeno
também depende da presença ou ausência de políticas públicas capazes de combater causas, cuidar do público atingido e promover a prevenção.
Pobreza, desemprego, subemprego, trabalho em condições precárias ou situações de isolamento social, envolvendo comunidades e
famílias, são fatores que podem favorecer o envolvimento de adultos, crianças e adolescentes com drogas. Muitos adolescentes não encontram
oportunidades ou não reúnem condições financeiras para exercitar seu protagonismo e canalizar sua energia para realizar projetos nas comunidades
em que vivem. Substâncias químicas podem surgir, então, como formas, muitas vezes de baixo custo e fácil acesso, para a afirmação da identidade
pessoal e superação de tensões internas e externas. A baladas e festas, muitas vezes também transformam-se em fatores econômicos e culturais
para que o jovem adentre no mundo das drogas.
O desejo do adolescente de ter liberdade para tomar decisões, ser aceito, ter sucesso e popularidade entre seus pares, o gosto pela
aventura e o prazer de satisfazer curiosidades, correr riscos, transgredir, transtornos de cunho psiquiátrico, depressão, envolvimentos afetivos
frustrados (rompimentos de amizades, decepções amorosas, etc.), tudo isso podem gerar baixa autoestima e favorecer o consumo de drogas.
Em nosso município não tivemos nenhum caso atendido e/ou acompanhado pela política municipal de Assistência Social. Tal
estatística não deve passar despercebida, não pode ser sinal de tranquilidade, muito pelo contrário, deve nos chamara atenção e nos deixar
bastante inquietos, uma vez que sabemos que o álcool (e mesmo a droga) já estão bastante presentes na vida de nossos adolescentes. Dessa forma
essa realidade dicotômica entre “o que sabemos na vida cotidiana” x casos que chegam as nossas instituições assistências (e até para as outras
políticas) deve acender nosso sinal de alerta e nos levar a refletir porque esses casos não estão chegando as nossas políticas? Quais caminhos
podemos traçar para modificar essa realidade? Quais mecanismos/metodologia podemos implantar para que os casos de álcool e outras drogas
consumidas por nossos adolescentes cheguem até as instituições e possam ser tratados/trabalhados. Pois até agora o que fazemos a respeito dessa
vulnerabilidade social, é o trabalho educativo/preventivo, não menos importante, mas que deve ser “mais uma ação”, e não apenas essa ação –
devemos, e mais ainda, PRECISAMOS conjugar o trabalho preventivo, com o trabalho de retirada desses adolescentes que já estão em contato

com essas drogas (sejam lícitas ou ilícitas), bem como punir aqueles que de alguma forma contribuem para o contato precoce desse público com
essas substâncias.
Adultos envolvidos com o consumo ou dependência de álcool e drogas
Dependência a uma ou mais substâncias pode acontecer logo no primeiro uso. Não existe uma regra ou causa única, pois há pessoas
que já têm certa predisposição para a dependência química, enquanto outras podem estar sujeitas a ela após alguns usos. Segundo especialistas,
existe uma somatória de fatores de risco que influenciam a vida do indivíduo, fazendo com que a probabilidade dele se tornar um dependente
químico aumente. Esses aspectos são de ordem: biológica, psicológica e social.
A biológica tem a ver com a hereditariedade, características que são transmitidas dos pais para os filhos, ou com a genética, que diz
respeito sobre como um organismo metaboliza o uso de uma determinada substância e o potencial dela causar uma dependência no futuro. Os
aspectos psicológicos envolvem dificuldades de lidar com frustrações e resolver problemas, traumas da infância, sintomas de depressão, tristeza
sem motivo, quadros de ansiedade ou qualquer outro sentimento ligado ao psicológico. Já os aspectos sociais são mais abrangentes e abstratos,
pois têm a ver desde a um ambiente negativo em casa, que pode favorecer ou facilitar o uso de alguma substância, até a incidência de pontos de
tráfico de drogas perto do local onde a pessoa vive. Outros aspectos como a mídia, a televisão, o rádio, a Internet, podem influenciar e favorecer
o uso de substâncias como o álcool ou cigarro.
Em nossa política de assistência social recebemos apenas 03 casos de adultos envolvidos com o consumo e/ou dependência de álcool
e outras drogas – no CRAS I. O que também nos revela uma subnotificação – seja pelo usuário/família não procurar o serviço ou pelo fato dos
encaminhamentos/fluxo de outras políticas não estarem chegando até o nosso serviço. Fato que deve ser visto com olhar diferenciado e atento e
levado para discussão na rede de proteção.

Potencialidade e Vulnerabilidades de cada território
Através da percepção das técnicas de referência temos a seguinte realidade referente a potencialidade e vulnerabilidade de cada
território:
CRAS I
Principais potencialidades do território
1.

Polo Turístico;

2.

Cultura Local;

3.

Comunidades Remanescentes de Quilombolas;

4.

Agricultura familiar (hortaliças, tubérculos, legumes, fabricação de produtos artesanais como: coloral, farinha de mandioca,

goma, mel, bolos, artesanato, dentre outros);
5.

Presença de muitos reservatórios hídricos no território;

6.

Presença de serviços da política de saúde através das Unidades Básicas de Saúde e Programa Agentes Comunitários de

7.

Presença de serviços da política de educação: educação infantil, ensino fundamental e transporte escolar;

8.

Presença de serviços da política de assistência social: serviços de atenção integral às famílias - PAIF, serviços de

Saúde);

convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e idosos, programa criança feliz, programa de acolhimento familiar.
9.

Quadras poliesportivas para práticas de atividades de esporte, lazer e cultura.

Principais vulnerabilidades do território
1.

Dificuldade de acesso ao território;

2.

Pouca articulação popular;

3.

Acesso a serviços básicos (saneamento, bastecimento de água, coleta de lixo);

4.

Uso abusivo de álcool;

5.

Repercussão história de experiências abusivas e excludentes à população remanescente de quilombolas;

6.

Presença de violações de direito a crianças, mulheres e idosos;

7.

Alto índice de pobreza e desemprego;

8.

Baixa escolaridade;

9.

Presença de doença mental em famílias com episódios de violação de direitos.

10. Quadras poliesportivas inacabas ou com estruturas inadequadas para uso da população.
CRAS II
Principais potencialidades do território
1.

Acesso aos setores mais vulneráveis pela fácil localização;

2.

Organização social da comunidade quilombola Sobrado;

3.

Participação dos usuários em atividades coletivas.

4.

Cultura Local;

5.

Agricultura familiar (hortaliças, tubérculos, legumes, fabricação de produtos artesanais como: coloral, farinha de mandioca,

goma, mel, bolos, artesanato, dentre outros);
6.

Presença de muitos reservatórios hídricos no território;

7.

Presença de serviços da política de saúde através das Unidades Básicas de Saúde e Programa Agentes Comunitários de

8.

Presença de serviços da política de educação: educação infantil, ensino fundamental e transporte escolar;

9.

Presença de serviços da política de assistência social: serviços de atenção integral às famílias - PAIF, serviços de

Saúde);

convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e idosos, programa criança feliz, programa de acolhimento familiar.
10. Quadras poliesportivas para práticas de atividades de esporte, lazer e cultura.

Principais vulnerabilidades do território
1.

Uso abusivo de álcool;

2.

Vulnerabilidade econômicas e sociais;

3.

Falta de articulação entre as políticas públicas que compõem a rede de atendimento;

4.

Pouca participação das famílias nos atendimentos e/ou acompanhamentos individuais e familiares.

5.

Quadras poliesportivas inacabas ou com estruturas inadequadas para uso da população.

6.

Acesso a serviços básicos (saneamento, abastecimento de água, coleta de lixo);

7.

Uso abusivo de álcool;

8.

Presença de violações de direito a crianças, mulheres e idosos;

9.

Presença de doença mental em famílias com episódios de violação de direitos.

Pensar o território sob o prisma da vulnerabilidade é antes de mais nada um exercício de monitoramento e avaliação da eficiência das
políticas públicas em execução e a forma como são operacionalizadas. Antes de refletir sobre as fragilidades presentes nas famílias e no território
é preciso considerar as lacunas presentes na estrutura organizacional da Política de Assistência Social:
 Dos Recursos Humanos: os equipamentos que ofertam os programas, serviços e benefícios são hoje operados por equipes reduzidas e que
atendem parcialmente as recomendações da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, há necessidade de profissionais de nível
médio para funções administrativas e de orientação social. Bem como, ampliação das equipes técnicas de referência para atuação nos
equipamentos da proteção social básica e unidade gestora da política municipal de assistência social.
 Da estrutura Organizacional: ausência de organização administrativa para cargos e funções dentro da oferta de serviços, programas e
benefícios da política municipal de assistência social.
 Da Estrutura Física: necessidade de adequações, ampliação e reforma dos espaços físicos para oferta dos serviços e programas da política
municipal de assistência social, notadamente, os equipamentos de oferta da proteção social básica.
 Dos Programas de Proteção Social Especial: Ausência de serviços e programas cofinanciados para oferta da proteção social especial,
quando o único serviço disponível é o acolhimento familiar vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
financiado majoritariamente por meio da captação de recursos junto a instituições financeiras.
 Dos Recursos Orçamentários e Financeiros: Estrutura da Lei orçamentária não reflete a oferta dos programa, serviços e benefícios da
política municipal de assistência social, bem como, as orientações postas para a gestão financeira do Fundo Municipal de Assistência Social.
Quanto aos recursos financeiros existem desafios para garantir a continuidade e sistemática na execução da PMAS: cofinanciamento federal
sem reajuste compatível com as responsabilidade dos programas e qualidade na oferta dos serviços, bem como, os repasses advindos do
FNAS (no momento) são descontinuados, afetando a segurança na oferta dos serviços socioassistenciais; o cofinanciamento estadual para

proteção social básica e especial e benefícios eventuais é totalmente inexistente; o cofinanciamento municipal não obedece percentual
mínimo, limitando a aplicação dos recursos à ações pontuais que não atendem as responsabilidades postas na Norma Operacional Básica NOB SUAS 2012 e Lei do SUAS.
Ao construir indicadores que nos permitem analisar fatores de vulnerabilidade podemos analisar que estão presentes no território:
Vulnerabilidade
Renda

Evasão escolar

Violação
direitos

de

Indicadores de impacto
Percentual de famílias inscritas no cadastro
único em condição de baixa renda, pobreza e
extrema pobreza
2. Período de permanência em programas de
transferência de renda (PBF)
3. Evasão escolar
4. Baixo nível de escolaridade das famílias
5. Baixo nível de escolaridade na população
economicamente ativa
6. Baixa taxa de ocupação
1. Baixo nível de escolaridade das famílias
2. Baixo nível de escolaridade na população
economicamente ativa
3. Baixa taxa de ocupação
4. Bulling
5. Gravidez na adolescência
6. Pessoa com deficiência
1. Públicos minoritários
2. Discriminação por gênero
3. Discriminação questões étnicas
4. Fatores econômicos
5. Fatores culturais
1.

Ato infracional

Envelhecimento
populacional

Registros
informação

Território

de

6. Uso/abuso de álcool e outras drogas
7. Presença de doença mental
8. Pessoa com deficiência
1. Evasão escolar
2. Uso/abuso de álcool e outras drogas
3. Convivência familiar
4. Violência domestica
1. Pessoa com deficiência
2. Violência física
3. Abandono
4. Violência financeira
5. Ausência de espaços de esporte e lazer
6. Fragilidade das políticas públicas voltadas a
pessoa idosa
7. Fragilidade dos órgãos de defesa e garantia de
direitos ao idoso
8. Índice de pobreza atingindo a população idosa
1. Ausência de informação
2. Qualidade dos registros
3. Processos de organização e análise das
informações
4. Utilização dos dados para planejamento das ações.
1. Ausência de serviços públicos
2. Distância das comunidades rurais
3. Dificuldades de acesso por características
geográficas e qualidade das vias
4. Presença de comunidades tradicionais
5. Fatores culturais
6. Fatores ambientais

Diante das percepções e indicadores postos, cabe agora pensar uma política municipal de assistência social que venha ao encontro
das demandas sociais presentes nas famílias e no território, considerando os fatores de vulnerabilidade, lacunas estruturais e estratégias
que venham a qualificar a oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais voltados ao usuário que dele necessitar. Pensando
com especial atenção uma política integrada às demais políticas públicas que reflita na primeira infância, na adolescência e juventude, na
pessoa idosa, na pessoa com deficiência, no jovem marginalizado, na família em situação de pobreza, no sujeito com direitos violados,
nos trabalhadores que ofertam tais serviços, rede de atendimento como suporte na elaboração de respostas ao usuário, na comunidade
como vetor de potencialidade e no controle social como ferramenta de empoderamento e fortalecimento da política de assistência social.
6. OBJETIVOS
Objetivo Geral
Consolidar o Sistema Único de Assistência Social no município de Portalegre de forma a viabilizar a garantia de direitos aos
usuários da assistência social nos diferentes níveis de proteção, tendo como referência a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 04), a
Norma Operacional Básica (NOB-SUAS), a Norma Operacional de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH) e a Lei Orgânica da Assistência
Social (Lei nº. 8.742/93).
Objetivos Específicos
 Planejar de forma estratégica a organização, regulação e execução da Política de Assistência Social, com vistas a consolidar o
Sistema Único de Assistência Social no município de Portalegre;

 Implantar novas ações e serviços de acordo com a tipificação e demandas do município tendo como referência a Política Nacional
de Assistência Social (PNAS, 04), a Norma Operacional Básica (NOB-SUAS), a Norma Operacional de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH)
e a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93);
 Aprimorar e consolidar as ações e serviços relativos à Proteção Social Básica no município de Portalegre, tendo como base a
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do SUAS e demais legislações pertinentes;
 Aprimorar e consolidar as ações e serviços relativos à Proteção Social Especial, tendo como base a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais do SUAS e demais legislações pertinentes;
 Aprimorar e consolidar as ações e serviços relativos à Vigilância Socioassistencial no município Portalegre, tendo como base a
NOB/2012 e as Orientações Técnicas da Vigilância Socioassistencial;
 Aprimoraras estratégias de gestão para garantir a execução das ações previstas na Política Municipal de Assistência Social, em
todos os níveis de Proteção;
 Apoiar os Conselhos enquanto instâncias deliberativas, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade
civil, como forma de democratizar a gestão;
 Aprimorar a capacidade de atendimento às demandas dos usuários, em função das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e
social e assegurar serviços continuados e equipes de referência adequadas às demandas dos territórios;
 Aprimorar a relação intersetorial entre as diversas políticas municipais;
 Aprimorar a relação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS com o Sistema de Justiça e com o Sistema de Garantia de
Direitos;
 Criar estratégias e canais de comunicação e de informação para ampla divulgação dos direitos socioassistenciais e seu
reconhecimento por parte dos usuários da política;

 Desenvolver ações da Gestão do Trabalho e Educação Permanente para os trabalhadores do Sistema Único de Assistência SocialSUAS;
 Valorizar os Trabalhadores do SUAS.
7. DIRETRIZES E PRIORIDADES
A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social do Município de
Portalegre assumem a nível municipal as diretrizes propostas pela NOB/SUAS 2012:
I - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social;
II - descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada esfera de governo;
III - financiamento partilhado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
IV - matricialidade sociofamiliar;
V - territorialização;
VI - fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil;
VII – controle social e participação popular.
Fortalecendo ainda as condições locais, a SEMTHAS e o CMAS reforçam as diretrizes da política municipal considerando:
• Articular a realidade das famílias com o planejamento do trabalho da Assistência Social;
• Fortalecer a parceria entre os governos Municipal, Estadual e Federal melhorando a rede de atendimento, na ofertas e prestação de
serviços que possibilitem a inclusão, prevenção, promoção e proteção do cidadão;

• A universalização e a equidade no acesso, com qualidade, aos direitos básicos (saúde, educação, cultura, lazer, segurança,
transporte e trabalho), potencializando a função da família enquanto instância protetora.
• Respeito aos direitos humanos estabelecidos nas leis que contemplam a área de assistência à criança e do adolescente, à terceira
idade, à mulher, à família, ao morador de rua aos portadores de deficiência.
• Articulação em rede dos serviços prestados no Município, propiciando uma maior qualidade, eficiência, racionalização e
integração dos programas e projetos sociais.
• Combate a toda e qualquer forma de discriminação e preconceito racial e social.
• Participação da sociedade civil organizada nas discussões e nas decisões que envolvam a elaboração e a implementação dos
programas e dos projetos sociais da gestão municipal, através do próprio Conselho e das Conferências.
• Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Direito com instancias consultivas, controladoras e deliberativas, bem como apoio ao
trabalho desenvolvido pelo Conselho Tutelar.
• Capacitação dos atores sociais envolvidos no desenvolvimento de programas e de projetos da Assistência Social.

SEMTHAS - ÓRGÃO GESTOR
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - ESTRUTURAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EQUIPAMENTOS
Ações Prioritárias

Público Alvo

Entidade/Instituições
Executora

Estratégia

Ampliação da capacidade de Técnicos - MDS (Ministério do Ampliação
Gestão
da
Secretaria (Profissionais
Desenvolvimento Social);
adequação do
Municipal de Trabalho e da habilitados);
físico;
Assistência Social.

e/ou
espaço

- Secretaria Estadual de
- Famílias e indivíduos Assistência Social;
Ampliação
e/ou
em
situação
de
adequação das equipes
vulnerabilidade e risco
de referência;
social.
- SEMTHAS.

- Indivíduos e/ou
família com direitos

- Aprimoramento dos
programas e serviços da
rede socioassistencial.

Recursos

Período de Execução

- Recursos Humanos;

2019-2020

- Recursos Financeiros;

- Material Permanente;

- Material de Consumo;

violados.

Revisar a lei municipal de
regulação da política de
assistência
social,
observando os princípios,
diretrizes e objetivos do
Sistema
Único
de
Assistência Social

Técnicos - SEMTHAS;
(Profissionais
habilitados);

Mobilização/articulação
de gestores, profissionais,
usuários, instâncias de
- Poderes Legislativo e controle social e poder
legislativo e executivo
Executivo.
para
elaboração
de
- Trabalhadores do
legislação que atenda as
SUAS
demandas e anseios
- Assessoria técnica e
locais.
jurídica
- Famílias e indivíduos
em
situação
de
vulnerabilidade e risco - Secretaria Municipal de
social.
Administração e Recursos

Recursos Humanos

2019

- Recursos Humanos;

Ação permanente e
continuada

Humanos

Fortalecer a articulação com Rede municipal
outras Políticas Públicas, Proteção Social
objetivando o fortalecimento

de - SEMTHAS;

Planejamento
participativo
nas
discussões
sobre
as

do trabalho intersetorial e a
consolidação do trabalho

- CRAS I e II;

demandas emergentes;

- Material de expediente;

- Conselho Tutelar;

- Cadastro único.

- definição e pactuação do
fluxo interno e externo
para serviços, programas
e benefícios;

- Encaminhamento para
cada
instituição
ou
entidade de referência;
Efetivação
contrareferência.
Aquisição de materiais de - Trabalhadores
consumo para execução da SUAS;
política
municipal
de
assistência social.

do . SEMTHAS;

da

- Planejamento das ações;

FMAS

FNAS

- Usuários da PMAS;

- Solicitação dos
materiais;

- Comunidade

- Processo licitatório;

. Prefeitura Municipal

Ação permanente e
continuada

. Processo de compra.
Aquisição
de
materiais - Trabalhadores do . SEMTHAS;
permanentes
para SUAS;
equipagem das unidades de
atendimento com oferta da
. Prefeitura Municipal
política
municipal
de - Usuários da PMAS;
assistência social.
- Comunidade

- Planejamento das ações;

FMAS

- Solicitação dos
materiais;

FNAS

Ação permanente e
continuada

- Processo licitatório;

. Processo de compra.
Assegurar
imóveis
com - Trabalhadores do - SEMTHAS;
- Elaboração de projeto
instalações compatíveis à SUAS;
pela engenheira civil;
oferta
dos
serviços,
benefícios e programas,
- Prefeitura Municipal de
garantindo
condições de - Usuários da PMAS.
Portalegre
Aprovação
do
acessibilidade,
para
orçamento pelo poder
funcionamento
das
executivo municipal;
Instituições socioassistenciais
- Processo Licitatório;

- FMAS;

-FNAS

Ação permanente e
continuada

- Execução das melhorias
e/ou obras.

Garantir que todas as - Trabalhadores do - SEMTHAS;
unidades
públicas
do SUAS;
SUAS
disponham
de
recursos humanos em
- Prefeitura Municipal
volume e tipo definidos - Usuários da PMAS;
pelos marcos normativos
da política pública de
assistência social

- Ter 100% da equipe de
referência
do
CRAS,
coforme preconizado pela
NOBRH/SUAS7 ;

- Contratar
técnica;

Cofinancimanento federal

2019-2020

Cofinanciamento estadual
Cofinanciamento
municipal

assessoria

- Contratação do técnico
psicólogo para completar
a equipe técnica do CRAS.

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
Ações Prioritárias

Público Alvo

Entidade/Instituições
Executora

Desenvolvimento
da Usuários
da - SEMTHAS;
Secretaria Itinerante, como Assistência Social e
estratégia de divulgação das comunidade local.
ações desenvolvidas pela
- CRAS I e II;
SEMTHAS nas comunidades
rurais e urbanas – intitulada

Estratégia

Recursos

Programação expositiva e - Recursos humanos;
dinâmica, no intuito de
fortalecer a parceria entre
instituição e sociedade - Equip. multimídia;
civil e promoção do
acesso à informação da

Período de Execução
Durante todo o ano com
agendamentos em todo
território.

“Caravana Serrana”.

- Cadastro único

população atendida.

- Material didático;

- Alimentação;

- Transporte.
Realização de campanhas - Usuários da PMAS;
socioeducativas
de
prevenção a violações de
direitos.
- Comunidade

- SEMTHAS;

Seleção dos participantes;

- Material didático;

- CRAS I e II;

Divulgação das atividades;

- Recursos Humanos;

- AFAM;

Palestra e mobilização;

Material
Expediente;

- Criança Feliz;

Formação de parcerias
com saúde, educação, - Lanche;
órgãos
de
defesa,
promoção e garantia de
direitos.
- Transporte.

- CMAS;

- CMDCA;

Ação de sensibilização e

Durante todo o ano com
agendamentos em todo
território.

de

Dia de Ação Global.
- Conselho Tutelar.

GESTÃO DE PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
Ações Prioritárias

Normatizar os Benefícios
Eventuais na Lei do SUAS
Municipal

Público Alvo
Usuários da PMAS

Entidade/Instituições
Executora
- SEMTHAS;

- CRAS I e II;

- Prefeitura Municipal
Realizar ações de articulação - Usuários da PMAS;
e divulgação dos benefícios e
programas socioassistenciais,
através dos meios de - Comunidade;
comunicação em massa
(impressa falada e escrita) e

Estratégia
Mobilização/articulação
de gestores, profissionais,
usuários, instâncias de
controle social e poder
legislativo e executivo
para elaboração de
legislação

- SEMTHAS;

- Programas de Rádio;

- CRAS I e II;

- Palestras para os
usuários dos Grupos PAIF

Recursos
Recursos Humanos

- Recursos Humanos;

- Material didático.

Período de Execução
2019-2020

Ação permanente e
continuada

nos equipamentos e serviços
da Rede Socioassistencial

e SCFV;
- Demais políticas
públicas

- Cadastro Único
- Utilização do espaço em
ventos de caráter não
continuado;

- Jornal da SENTHAS.
Ampliação da cobertura na - Usuários da PMAS;
oferta
dos
benefícios
eventuais

- SEMTHAS;

- Lei de regulamentação;

- Orçamento

- Comunidade;

- CRAS I e II;

- Decreto do CMAS;

- processos de despesa

- Demais políticas
públicas

- Cadastro Único;

2020

- parcerias

- CMAS

Ampliar a capacidade de - Beneficiários BPC;
atendimento às pessoas com
deficiência e suas famílias,

- SEMTHAS;

- Contratação de equipe - Recursos Humanos
técnica para auxiliar e
acompanhar a equipe na

Primeiro semestre de 2020

promovendo
acesso
garantia de direitos.

e - Equipe CadÚnico

- Prefeitura Municipal de busca
ativa
e
Portalegre
cadastramento
desses
usuários;

- CRAS
- Campanhas informativas
para conscientizar os
beneficiários do BPC
acerca da importância de
sua inserção no CadÚnico.
- Inserção de todos os
beneficiários do BPC no
CadÚnico.
Inserção
dos
beneficiários
e
suas
famílias nos serviços da
PSB.
GESTÃO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ações Prioritárias

Público Alvo

Entidade/Instituições
Executora

Realizar
encontros - Equipe técnica e SEMTHAS
intersetoriais com a rede coordenação do CRAS;
socioassistencial e demais

Estratégia
- Reuniões intersetoriais

Recursos
- Recursos Humanos

Período de Execução
Ação permanente e
continuada

políticas
públicas
territórios de CRAS

dos
- Demais políticas
públicas.

Garantir a infraestrutura CRAS
funcional e material do CRAS

Reformar o prédio do CRAS

CRAS

- SEMTHAS;

Adquirir equipamentos, - FMAS;
móveis,
material
de
expediente

- Prefeitura

- FNAS.

- SEMTHAS;

- Prefeitura

Fazer as adequações
hidrossanitárias,
hidráulicas e elétricas do
prédio;

- FMAS;

Ação permanente e
continuada

2020

- FNAS.

- Garantir a acessibilidade
Ampliar as equipes do CRAS Equipe técnica CRAS
para melhor efetividade do
trabalho

- SEMTHAS;

Contratação de psicólogo

- Prefeitura

Ampliação da equipe de - FNAS.
nível médio

Qualificar a oferta de ações - Equipes técnicas e - SEMTHAS
integradas no atendimento coordenadoras
do
às famílias beneficiárias de CRAS I e CRAS II
programas de transferência

- FMAS;

- Realizar reuniões de - Recursos Humanos
monitoramento
e
capacitações
que
incentivem e orientem as

2020

Segundo Semestre de 2019
e continuidade em 2021

de renda, na superação de
vulnerabilidades.

equipes técnicas acerca
do acompanhamento dos
usuários do PBF através
do PAIF;

- Disponibilização de carro
para realização de visitas
domiciliares;

- Incentivar o trabalho
intersetorial entre CRAS e
Equipe CadÚnico;

- Realizar no âmbito da
PSB por meio dos CRAS,
ações de superação de
vulnerabilidades
e
potencialização
das
famílias beneficiárias de
programas
de
transferência de renda.
Incentivar e garantir recursos Usuários BPC

- SEMTHAS;

-

Contratação

de - Recursos Humanos Segundo Semestre de 2019

necessários as equipes dos
CRAS para a efetivação do
acompanhamento
das
famílias
com
membros
integrantes do BPC

Qualificar a oferta de ações
voltadas a primeira infância,
estimulando
o
desenvolvimento infantil e
fortalecendo
o
papel
familiar.

oficineiro;

(oficineiro);

e continuidade em 2021

- Prefeitura
-Parceria com a Secretaria - Recursos Materiais
Municipal de Saúde
pra realização dos
encontros
-famílias beneficiárias
de programas de
transferência
com
crianças de 0 a 3 anos
e gestantes; famílias
com crianças de 0 a 6
anos com deficiência,
e outras situações de
vulnerabilidade.

- Programa Criança Feliz

- Realizar reuniões de - Recursos Humanos
monitoramento
e
capacitações;
- Disponibilização de carro
para realização de visitas
domiciliares;
- Incentivar o trabalho
intersetorial;
- Realizar no âmbito da
PSB por meio dos CRAS,
ações de superação de
vulnerabilidades
e
potencialização
das
famílias beneficiárias de
programas
de
transferência de renda.

GESTÃO DE PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Segundo Semestre de 2019
e continuidade em 2021

Ações Prioritárias
Estreitar a parceria com o
Poder Judiciário e o Sistema
de Garantia de Direitos, para
o
encaminhamento,
discussão e estudos de caso
de Usuários.

Público Alvo

Entidade/Instituições
Executora

- Equipe técnica e SEMTHAS
coordenação do CRAS;

Estratégia

Recursos

Período de Execução

Padronizar
instrumentos
referência
contrarreferência.

os Recursos Humanos
de
e

Ação permanente e
continuada

elaboração
diagnóstico
socioterritorial

de Recursos Humanos

Ação permanente e
continuada

- Demais políticas
públicas;

- Pode Judiciário.
Garantir o funcionamento do - crianças e
programa de acolhimento adolescentes com
familiar
direitos violados

- SEMTHAS
- CMDCA

- Captação de recursos
Reformar o prédio do AFAM

AFAM

- SEMTHAS;

- Prefeitura

Fazer as adequações
hidrossanitárias,
hidráulicas e elétricas do
prédio;

- FMAS;

- FNAS.

Julho de 2019

- Garantir a acessibilidade
Garantir a infraestrutura AFAM
funcional e material do
AFAM

Estabelecer parceria com o Adolescentes

em

Poder Judiciário e o Sistema cumprimento

de

de Garantia de Direitos, para medidas
oferta

do

sistema

de socioeducativas

atendimento socioeducativo

- SEMTHAS;

Adquirir equipamentos, - FMAS;
móveis,
material
de
expediente

- Prefeitura

- FNAS.

- SEMTHAS

- FMAS

Segundo semestre de 2019

- SEMED

- FMDCA

Segundo semestre de 2020

- SMSS

- Captação de recursos

- CMDCA
- Sistema de Justiça

Convênio

Ação permanente e
continuada

juntos a

instituições

privadas
-

Cofinanciamento

federal

Buscar estratégias junto ao - sujeitos e famílias - SEMTHAS

Termo de adesão

governo do estado e governo com direitos violados
de

Centro

Primeiro semestre de 2020

- FEAS

federal para implantação de
unidade

- FMAS

- SETHAS

de

- FNAS

Referência Especializada de
Assistência Social - CREAS
- SNAS
Implementar

redes -

Crianças

e - SEMTHAS

- Formação dos membros - FMAS

comunitárias de proteção de adolescentes;

da

direitos

sobre os objetivos, formas

de

crianças

e
- CMDCA

adolescentes e prevenção da
violência

- Rede de atenção a
crianças

rede

comunitária

de atuação e de proteção
da criança realizada;

e

adolescentes.
- Elaboração de Plano de
trabalho de pelo menos
uma rede comunitária de
proteção elaborado que
inclua atividades como
debates,

sensibilização,

- FMDCA

Ação permanente e
continuada

campanhas

ou

outras

ações informativas.
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Ações Prioritárias

Público Alvo

Garantir a infraestrutura Conselho Tutelar
funcional e material do
Conselho Tutelar

Entidade/Instituições
Executora

Estratégia

Recursos

- SEMTHAS;

Adquirir equipamentos, - FMAS;
móveis,
material
de
expediente

- Prefeitura

- FNAS.

Prestar assessoria técnica Conselheiros tutelares
para esclarecimento de
possíveis dúvidas e auxílio na
elaboração
de
documentação e registro de
dados

SEMTHAS

Realização
de Recursos Humanos
planejamento conjunto,
orientação, avaliação de
monitoramento

Realizar capacitações para os Conselheiros tutelares
conselheiros tutelares, a fim
de subsidiar o exercício da
função

SEMTHAS

Realização
de Recursos Humanos
capacitações e grupos de
estudo

CMDCA
GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO

Período de Execução
Ação permanente e
continuada

Ação permanente e
continuada

Ação
permanente
continuada

e

Garantir o funcionamento do Trabalhadores e
Fundo
Municipal
de usuários da política de
Assistência Social
assistência social

- SEMTHAS

- Monitoramento dos
repasses financeiros

- Recursos humanos
- Normativas de gestão

Ação permanente e
continuada

- acompanhamento da
execução financeira

- CMAS

- Manutenção das contas
públicas
- Cumprimento com as
responsabilidades juntos
aos órgãos de controle
internos e externos
Organização e elaboração Trabalhadores e
das peças orçamentárias
usuários da política de
assistência social

- SEMTHAS

- Elaboração do Plano
Pluri-Anual - PPA
- Elaboração da Lei de
Diretrizes Orçamentárias
- LDO

- CMAS

- Setor de contabilidade

- Poder legislativo

-

Órgãos

de

controle

- Elaboração da Lei
Orçamentária Anual –
LOA

- Recursos humanos
- Normativas de gestão

Ação permanente e
continuada

internos e externos

Prestação de contas

Trabalhadores e
usuários da política de
assistência social

- SEMTHAS

- CMAS

- Setor de contabilidade

- Poder legislativo

- apresentação do
detalhamento de
despesas

- Recursos humanos
- Normativas de gestão

Ação permanente e
continuada

- organização dos
documentos
comprobatórios da
despesa
- Enviar relatório para
apreciação do CMAS

- Preenchimento do
- Órgãos de controle
Demonstrativo físicointernos e externos
finaceiro do Governo
federal

AÇÕES DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHO
Ações Prioritárias

Público Alvo

Entidade/Instituições
Executora

Estratégia

Recursos

Período de Execução

Ampliar a oferta de cursos,
oficinas e palestras de
qualificação profissional e de
geração de renda para
promover
autonomia
e
desenvolvimento
de
potencialidades
e
habilidades dos usuários da
Política
Municipal
de
Assistência Social

- Beneficiários do PBF;

- SEMTHAS;

- Pessoas na condição - CRAS I e II;
de
pobreza
ou
extrema pobreza;
- SEBRAE;
- Usuários da PMAS

- SENARC;

- Famílias/sujeitos
inscritos no cadastro
único para programas
do governo federal

- PRONATEC

- Fortalecer as parcerias - Recursos Humanos;
com o Sistema S e
PRONATEC para oferta de
cursos e oficinas para - Recursos Financeiros;
capacitar o público;
- Ofertar cursos para a
população de acordo com - Material didático;
a demanda indicada no
diagnóstico
das
vulnerabilidades sociais;
- Alimentação;

- Estabelecimento de - Material
parcerias com MDS e profissional.
MDA, MEC;

-Famílias beneficiárias
do BPC.

Trimestralmente

de

uso

- Parceria com instituições
não governamentais.

Cursos de Capacitação e Jovens e adultos que - SEMTHAS;
qualificação profissional
estão
fora
do
Mercado de Trabalho
- CRAS I e II;

Realização
do - Recursos Humanos;
diagnóstico vocacional do
Município;
- Recursos Financeiros;

Semestral

- SEBRAE;

- Estabelecimento de - Material didático;
parcerias com Sistema S e
Ministérios
para
realização de cursos e - Alimentação;
capacitações
profissionalizantes;

- SENARC;

- PRONATEC
Sensibilização
dos
usuários
da
política
municipal de assistência
social
acerca
da
importância
de
capacitação profissional.

- Material
profissional.

de

uso

SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Ações Prioritárias

Público Alvo

Entidade/Instituições
Executora

Atualizar e adotar o uso de - E Profissionais da - SEMTHAS;
diagnóstico socioterritorial Política Municipal de
local como critério para o Assistência Social;
planejamento da oferta dos
- CRAS I e II;

Estratégia

Recursos

- Reuniões de capacitação - Recursos Humanos;
e planejamento da equipe
envolvida;
- Material didático;

Período de Execução
2019

serviços,
programas,
projetos
e
benefícios
- Usuários da PMAS;
socioassistenciais
no
município.
- Demais
públicas

- AFAM;

- Estudo com equipe de - Computador;
elaboração;

políticas - Criança Feliz;

- Internet;.
- Coleta e análise dos
dados;

- CMAS;

- Conselho Tutelar.;

Envolvimento
de
diversos
setores
no
processo de construção.

- Cadastro Único.

Criar espaço de troca e - Profissionais da
reflexão acerca dos dados Política Municipal de
produzidos com a rede de Assistência Social;
execução direta
- Demais
públicas

políticas

SEMTHAS

- Tornar o momento de - Recursos Humanos;
reflexão e discussão sobre
os dados produzidos
rotina
durante
as - Material didático;
reuniões mensais de
planejamento;
- Computador;
Sensibilizar
os
profissionais acerca da

Ação permanente e
continuada

importância de produção - Internet;.
e socialização com os
demais equipamentos da
PMAS de dados de seu
público e/ou instituição
que faz parte
Intensificação das ações da Programas, projetos, SEMTHAS
vigilância social a nível serviços e benefícios
municipal.
da assistência social e
usuários da rede de
atendimento.

- Capacitação da equipe - Computador;
de vigilância social;

Execução das atividades de Programas, projetos, - SEMTHAS;
vigilância social a nível serviços e benefícios
federal
da assistência social.

Cumprimento
das Computador;
demandas do MDS no
preenchimento
dos
sistemas de informação Internet;
da rede SUAS: SUASWEB,
CADSUAS,
SIGPBF,
Registro
Mensal
de
Recursos Humanos.
Atendimentos dos CRAS.

- CRAS I e II.

Sistematização do relatório Equipes técnicas da
das ações desenvolvidas assistência social.
durante o ano

- SEMTHAS;

Elaboração
estratégias
instrumentos
monitoramento
avaliação.

Ação permanente e
continuada

de
e - Internet;
para
e
Recursos Humanos.

Consolidação da avaliação
das ações da SEMTHAS;

Material didático;

Ação permanente e
continuada

Primeiro Semestre de 2019

- CRAS I e II;

Recursos Humanos;
Organização de relatório.

- AFAM;

Material de
Expediente;

- Criança Feliz;

- CMAS;

Material de
programação e
frequência das ações.

- Conselho Tutelar.;

- Cadastro Único.
Elaboração
do
Plano - E Profissionais da - SEMTHAS;
Municipal de Assistência Política Municipal de
Social - Gestão 2019-2021
Assistência Social;
- CRAS I e II;
- Usuários da PMAS;
- AFAM;

- Reuniões de capacitação - Recursos Humanos;
e planejamento da equipe
envolvida;
- Material didático;
- Estudo com equipe de
elaboração;
- Computador;

2019

- Demais
públicas

políticas
- Criança Feliz;

- Coleta e análise dos - Internet;.
dados;

- CMAS;

- Conselho Tutelar.;

Envolvimento
de
diversos
setores
no
processo de construção.

- Cadastro Único.
EDUCAÇÃO PERMANENTE
Ações Prioritárias

Público Alvo

Capacitar e qualificar os - Equipe técnica;
trabalhadores do SUAS e
demais atores estratégicos
- Orientadores sociais;

Entidade/Instituições
Executora

- MDS;

- SETHAS;

Estratégia

Recursos

- Cursos de formação - Recursos financeiros;
continuada
para
Conselheiros
e
operadores do SUAS;
- Recursos humanos;

Período de Execução

Ação permanente e
continuada

-Coordenadores;

- SEMTHAS.

- Capacitação municipal, Material
estadual e federal para os expediente;
trabalhadores do SUAS;

de

- Estagiários;
- Material de consumo;
- Fornecer apoio técnico
para os trabalhadores do
SUAS.
- Lanche.

Conselheiros
municipais.

CONSELHOS MUNICIPAIS
Ações Prioritárias
Realizar capacitação
permanente para os
Conselheiros

Público Alvo
Conselheiros
Municipais

Entidade/Instituições
Executora

Estratégia

Recursos

Período de Execução

- SEMTHAS;

- Mobilizar todos os - Recursos financeiros;
conselheiros
para
participação
em
de - Recursos humanos;
- Prefeitura Municipal de processos
capacitações;
Portalegre;

- SETHAS

Material
- Convidar/inserir os expediente;
conselheiros
em
capacitações realizadas
para os servidores do

de

Ação permanente e
continuada

SUAS

- Material de consumo;

- Lanche.
Conselheiros - SEMTHAS;
- Planejar, orientar e - Recursos financeiros;
Realizar as Conferências acompanhar o processo
Municipais de Assistência Municipais;
de
preparação
e
Social, dos Direitos de
das - Recursos humanos;
Crianças Adolescentes e
- Prefeitura Municipal de realização
Conferências Municipais.
Idoso
Profissionais
e Portalegre;
usuários da rede de
atenção;
- CMAS;
- usuários das diversas
políticas;
- CMDCA;

- Comunidade
geral.
Fortalecer
a
executiva dos

conselhos

em - CMI;

secretaria Conselhos Municipais

- SEMTHAS;

Material
expediente;

Seguir calendário estadual
e nacional

de

- Material de consumo;

- Lanche.

Sensibilizar
os Recursos financeiros;
conselheiros e poder
executivo municipal sobre
- Prefeitura Municipal de a importância e sobre o - Recursos humanos;
papel
da
secretaria

Ação permanente e
continuada

Portalegre

executiva dos conselhos
municipais

Material
expediente;

de

- Capacitar a secretaria
executiva
acerca
da
elaboração
de
atas, - Material de consumo;
ofícios
e
demais
documentação.
Apoio ao funcionamento e Conselhos municipais
fortalecimento
dos
Conselhos municipais como
instância de controle social

Prefeitura Municipal
Portalegre

de - Garantir equipamentos Material
adequados para
expediente;

de

Casa dos Conselhos;
- Material de consumo;
Orientar
permanentemente
os
conselhos
para
o
cumprimento de suas
funções;

Apoiar
o
seu
funcionamento
tendo
como objetivo assessorar

Ação permanente e
continuada

as reuniões do Colegiado;

- Divulgar as deliberações;

- Auxiliar na organização,
procedimentos
administrativos internos,
elaboração de atas e
documentação;

- Assessorar a interface
com os outros conselhos
(saúde, educação, etc).
Garantir a participação dos - CMAS;
usuários e trabalhadores nos
Conselhos Municipais de
Assistência Social
- Usuários SUAS;

- Trabalhadores SUAS.

- SEMTHAS;

- Garantir através de Recursos Humanos
sensibilização/conscientiz
ação que seja inserido
de
- Prefeitura Municipal de representantes
usuários e trabalhadores
Portalegre
do SUAS no Conselho
Municipal de Assistência
Social;

Ação permanente e
continuada

- Usar a Conferência
Municipal como espaço
de sensibilização desses
segmentos acerca da
importância
na
participação de conselhos

- Regulamentar em Lei a
participação de usuários e
trabalhadores no CMAS.

TRABALHO DE FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS
Ações Prioritárias

Público Alvo

Entidade/Instituições
Executora

Fortalecimento da cultura Comunidades - SEMTHAS
quilombola
quilombolas;
- CRAS
- Alunos das escolas
municipais;

Estratégia

Recursos

- Divulgação da cultura Recursos Humanos
quilombola nas escolas e
SCFV

Período de Execução
Ação permanente e
continuada

- Usuários dos SCFV.
Aumento

da

oferta

de -

serviços socioassistenciais

Comunidades - SEMTHAS

quilombolas;

- Ampliação e melhoria Recursos Humanos e

2020

dos SCFV e Grupos PAIF materiais
existente

em

- Prefeitura Municipal de comunidades rurais;
Portalegre
- Implantação de SCFV e
Grupos

PAIF

em

comunidades que haja a
demanda mas que os
serviços

não

são

ofertados

Cursos
geração
emprego
renda

para -

Comunidades SEMTHAS

de quilombolas;

Priorização

de Recursos Humanos e

quilombolas

na materiais

participação

e

de

cursos

- Prefeitura Municipal de para geração de emprego
Portalegre

e renda

2020

CAMPANHAS
Campanha
Caravanas Serranas

Mês
Ano todo

Dia da Mulher

Março

Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência

Março

Semana da Juventude

Abril

Dia das mães

Maio

Campanha de Prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Maio

São João

Junho

Campanha contra o Trabalho Infantil

Junho

Campanha de Combate ao uso de drogas

Julho

Seminário da Primeira Infância

Agosto

Semana de promoção e acesso ao registro civil de nascimento

Agosto

Seminário do Cadastro Único: promoção ao desenvolvimento das famílias inseridas no cadastro
único

Setembro

Campanha Setembro Amarelo

Setembro

Campanha de valorização da pessoa idosa

Setembro/Outubro

Semana da Criança/ Sorriso Fest

Outubro

Circuito pelo Esporte Seguro e Inclusivo

Outubro

Semana do Bebê

Outubro

Combate a violência contra a mulher

Novembro

Campanha Por Uma Infância sem Racismo

Novembro

Natal das Famílias: Comemoração Natalina

Dezembro

PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

METAS

PERÍODO
2019

2020

FONTES DE
FINANCIAMENTO
2021

MUN.

EST.

FED.

Aprimoramento da gestão do SUAS - Ampliação da capacidade de Gestão Ampliação e/ou adequação 25%
estruturação dos recursos humanos e da Secretaria Municipal de Trabalho e do espaço físico de todas as
instalações físicas dos equipamentos
da Assistência Social.
instituições que fazem
parte da SEMTHAS e das
equipes de referência;
Aprimoramento da gestão do SUAS - Revisar a lei municipal de Mobilizar os atores sociais
estruturação dos recursos humanos e regulação da política de assistência para revisão, adequação e
instalações físicas dos equipamentos
social, observando os princípios, aprovação da lei municipal
diretrizes e objetivos do Sistema de regulação da política de
assistência social.
Único de Assistência Social
Aprimoramento da gestão do SUAS - Fortalecer a articulação com outras
estruturação dos recursos humanos e Políticas Públicas, objetivando o
instalações físicas dos equipamentos
fortalecimento
do
trabalho
intersetorial e a consolidação do
trabalho

25%

50%

100%

X

X

Intensificar
as
ações 100%
intersetoriais – seja as
ações
coletivas
e/ou
atividades
individuais
(atendimentos/encaminha
mentos)

100%

100%

X

Aprimoramento da gestão do SUAS - Aquisição de materiais de consumo Aquisição de materiais 100%
estruturação dos recursos humanos e para execução da política municipal de necessário para realização
instalações físicas dos equipamentos
assistência social.
de atendimentos e ações

100%

100%

X

Aprimoramento da gestão do SUAS - Aquisição de materiais permanentes Serviço equipado com 25%
estruturação dos recursos humanos e para equipagem das unidades de estrutura suficiente para
instalações físicas dos equipamentos
atendimento com oferta da política atendimento qualificado e
disponibilização
de

25%

50%

X

X

X

X

municipal de assistência social.
Aprimoramento da gestão do SUAS - Assegurar imóveis com instalações
estruturação dos recursos humanos e compatíveis à oferta dos serviços,
instalações físicas dos equipamentos
benefícios e programas, garantindo
condições de acessibilidade, para
funcionamento
das
Instituições
socioassistenciais

recursos aos trabalhadores.
Reformar os prédios do
CRAS de acordo com as
normas estabelecidas –
quantidade de salas e
espaços e acessibilidade

50%

50%

X

X

Aprimoramento da gestão do SUAS - Garantir que todas as unidades - Garantia de equipe
estruturação dos recursos humanos e públicas do SUAS disponham de técnica mínima para os dois
instalações físicas dos equipamentos
recursos humanos em volume e tipo CRAS;

50%

50%

X

X

25%

25%

X

definidos pelos marcos normativos
Contratação
da política pública de assistência
profissional
de
social

de
nível

superior para a gestão

Aprimoramento da gestão do SUAS - Desenvolvimento
da
Secretaria
comunicação e transparência
Itinerante, como estratégia de
divulgação das ações desenvolvidas
pela SEMTHAS nas comunidades rurais
e urbanas – intitulada “Caravana
Serrana”.

- Ampliar o número de 50%
usuários e comunidade
atendidos
através
da
Caravana Serrana;
- Ampliar os serviços
ofertados aos usuários e as
secretarias envolvidas

Aprimoramento da gestão do SUAS - Realização
de
comunicação e transparência
socioeducativas de
violações de direitos

campanhas Realizar
todas
as 100%
prevenção a campanhas socioeducativas
previstas neste Plano;
- Aumentar o alcance de 15%
nossas campanhas aos
usuários da zona rural

100%

100%

X

X

35%

50%

X

X

Gestão de programas e benefícios Normatizar os Benefícios Eventuais Inserir
os
benefícios 100%
socioassistenciais
eventuais na legislação
na Lei do SUAS Municipal

X

municipal de regulação da
política de assistência
social
Gestão de programas e benefícios Realizar ações de articulação e
socioassistenciais
divulgação dos benefícios e programas
socioassistenciais, através dos meios
de comunicação em massa (impressa
falada e escrita) e nos equipamentos e
serviços da Rede Socioassistencial

- Reativar o Jornal da
Assistência;

Gestão de programas e benefícios Ampliação da cobertura na oferta dos
socioassistenciais
benefícios eventuais

Atender a demanda dos
nossos usuários nas
diversas situações de
vulnerabilidade social virtude de nascimento,

100%

- Garantir espaço para a
SEMTHAS na Rádio local

X

100%

30%

40%

X

50%

X

morte, vulnerabilidade
temporária
e
calamidade pública
Gestão de programas e benefícios Ampliar a capacidade de atendimento
socioassistenciais
às pessoas com deficiência e suas
famílias, promovendo acesso e
garantia de direitos.

Alcançar
a
meta 10%
estabelecida no Pacto de
Aprimoramento referente
aos usuários BPC

15%

25%

X

X

X

Gestão de programas da Proteção Realizar encontros intersetoriais com a
Social Básica
rede socioassistencial e demais
políticas públicas dos territórios de
CRAS

Realizar seminário anual 100%
com a rede fortalecendo o
papel da intersetorialidade
no atendimento integral
das famílias;

100%

100%

X

X

X

X

X

X

Elaborar
fluxo
referência
contrareferência.
Gestão de programas da Proteção Qualificar a oferta de ações integradas
Social Básica
no
atendimento
às
famílias
beneficiárias de programas de
transferência de renda, na superação
de vulnerabilidades.

de 100%
e

Alcançar
a
meta 15%
estabelecida no Pacto de
Aprimoramento referente
aos usuários PBF

15%

15%

X

X

X

Gestão de programas da Proteção Incentivar
e
garantir
recursos Alcançar
a
meta 10%
necessários as equipes dos CRAS para estabelecida no Pacto de

15%

25%

X

X

X

Social Básica

a efetivação do acompanhamento das Aprimoramento referente
famílias com membros integrantes do ao acompanhamento de
BPC.
famílias com membros
integrantes do BPC.

Gestão de programas da Proteção Qualificar a oferta de ações voltadas a
Social Básica
primeira infância, estimulando o
desenvolvimento
infantil
e
fortalecendo o papel familiar.

Gestão de programas da proteção Estreitar
social especial
Judiciário
Direitos,
discussão
Usuários.

Alcançar a meta de 100%
acompanhamento
de
famílias com perfil de
inclusão no programa
criança feliz;

a parceria com o Poder Padronizar os instrumentos
e o Sistema de Garantia de de
referência
e
para o encaminhamento, contrarreferência.
e estudos de caso de

100%

100%

Gestão de programas da proteção Reformar o prédio do AFAM

Reformar o prédio do 100%
AFAM de acordo com as

X

X

Gestão de programas da proteção Garantir
o
funcionamento
do - Elaboração de diagnóstico 100%
social especial
programa de acolhimento familiar
socioterritorial
- Captação de recursos

100%

X

100%

X
X

X

X

social especial

necessidades do Programa
e garantir a acessibilidade

Gestão de programas da proteção Garantir a infraestrutura funcional e Adquirir
equipamentos, 100%
social especial
material do AFAM
móveis,
material
de
expediente

X

Gestão de programas da proteção Estabelecer parceria com o Poder Firmar Convênio com o
social especial
Judiciário e o Sistema de Garantia de judiciário
Direitos, para oferta do sistema de
atendimento socioeducativo
Gestão de programas da proteção Buscar estratégias junto ao governo
social especial
do estado e governo federal para
implantação de unidade de Centro de
Referência
Especializada
de
Assistência Social - CREAS

Consolidar o registro de Registro
violações de direito no
território, para formular
projeto ao Ministério da
Cidadania
requerendo
implantação do CREAS

Gestão de programas da proteção Implementar redes comunitárias de Realizar
encontro
de 100%
social especial
proteção de direitos de crianças e formação para os membros
adolescentes e prevenção da violência da rede de proteção dos
direitos de crianças e
adolescentes;
- Construção coletiva com a
rede de proteção, do Plano
de Trabalho de Rede

Diagnós
tico

100%

X

projeto

X

X

X

X

Comunitária de Proteção
Gestão do Conselho Tutelar

Garantir a infraestrutura funcional e Adquirir
equipamentos,
material do Conselho Tutelar
móveis,
material
de
expediente

50%

50%

X

Gestão do Conselho Tutelar

Prestar assessoria técnica para
esclarecimento de possíveis dúvidas e
auxílio
na
elaboração
de
documentação e registro de dados

Capacitar os conselheiros 100%
acerca da importância e
forma
correta
de
preenchimento e registro
de dados e informações

100%

100%

X

Gestão do Conselho Tutelar

Realizar
capacitações
para
conselheiros tutelares, a fim
subsidiar o exercício da função

os - Inserir os conselheiros 100%
de tutelares nas capacitações
realizadas
para
os
trabalhadores
da
SEMTHAS;

100%

100%

X

- Realizar capacitação com
os novos conselheiros
tutelares
eleitos
no
Processo
de
Escolha
Unificado para membros
do Conselho Tutelar para o
Quadriênio2020/2923.

X

Gestão financeira do fundo

Garantir o funcionamento do Fundo Cumprimento com todas as 100%
Municipal de Assistência Social
responsabilidades juntos
aos órgãos de controle
internos e externos

100%

100%

X

Gestão financeira do fundo

Organização e elaboração das peças - Elaboração do
orçamentárias
Plurianual - PPA

LOA
LDO

PPA

X

Plano LOA
LDO

X

- Elaboração da Lei de
Diretrizes Orçamentárias LDO
- Elaboração da Lei
Orçamentária Anual – LOA
Gestão financeira do fundo

Prestação de contas

Ações de promoção e inclusão no Ampliar a oferta de cursos, oficinas e
mundo do trabalho
palestras de qualificação profissional e
de geração de renda para promover
autonomia e desenvolvimento de
potencialidades e habilidades dos
usuários da Política Municipal de

- Cumprir com todas as
obrigações e exigências
relacionadas a prestação
de contas; e inserir essa
temática no Plano de
Educação Permanente
- Fazer levantamento das
principais vulnerabilidades
sociais
apontadas
no
diagnóstico municipal, para
que sirva de subsidio e
assim seja ofertado cursos
para a população de acordo

100%

100%

100%

100%

X

X

X

Assistência Social

com a demanda indicada

- Fortalecer as parcerias 10%
com o Sistema S e
PRONATEC para oferta de
cursos e oficinas para
atendimento
de
30%
famílias
inseridas
no
cadastro único com perfil
do PBF

10%

10%

X

- Elaborar de forma
conjunta com todos os
trabalhadores
o
diagnóstico socioterritorial
local

Atualiz
ação

Atualiz
ação

X

Sistema de informação

Atualizar e adotar o uso de
diagnóstico socioterritorial local
como critério para o planejamento
da oferta dos serviços, programas,
projetos
e
benefícios
socioassistenciais no município.

Sistema de informação

Criar espaço de troca e reflexão - Inserir na agenda e 100%
acerca dos dados produzidos com a planejamento das diversas
instituições e programas
rede de execução direta
assistenciais
conselhos

e
nos
municipais

100%

X

X

X

momento de formação,
reuniões
e/ou
planejamento intersetorial;

- Buscar sensibilizar as
demais políticas públicas
municipais
sobre
a
importância desses espaços
de troca e reflexão de
dados, estatísticas, casos e
experiências
Sistema de informação

Intensificação das ações da vigilância Capacitar
e
designar
social a nível municipal.
profissional exclusivo para
realização do trabalho de
vigilância social

100%

Sistema de informação

Execução das atividades de vigilância Cumprir
todas
as 100%
social a nível federal
demandas do MDS no
preenchimento
dos
sistemas de informação da
rede SUAS

100%

Responsabilizar
o
coordenador da Vigilância

100%

X

X

X

X

X

X

socioassistencial sobre a
gerencia,
manuseio
e
monitoramento de todos
os sistemas de informações
da rede SUAS
Sistema de informação

Sistematização do relatório das ações Colocar na rotina da 100%
desenvolvidas durante o ano
SEMTHAS a elaboração
anual do relatório das
ações
desenvolvidas
durante o ano

100%

100%

X

X

X

Sistema de informação

Elaboração do Plano Municipal de Elaboração
do
Plano 100%
Assistência Social - Gestão 2019-2021
Municipal de Assistência
Social - Gestão 2019-2021
de forma democrática envolvendo os diversos
setores e atores no
processo de construção

Atualiz
ação

Atualiz
ação

X

X

X

Educação permanente

Capacitar e qualificar os trabalhadores Elaborar
o
Plano 100%
do SUAS e demais atores estratégicos
Municipal de Educação
Permanente;

Atualiz
ação

Atualiz
ação

X

X

X

- Executar as capacitações
propostas
no
Plano
Municipal de Educação

Permanente;

- Firmar parceria com
secretarias municipais de
assistência social de outras
municípios para realização
de capacitações conjuntas.
Conselhos municipais

Realizar capacitação permanente para Inserir no Plano Municipal 100%
os
de Educação Permanente
ações relacionadas ao
Conselheiros
controle social e temáticas
direcionadas aos diversos
conselhos municipais

Atualiz
ação

Atualiz
ação

X

Conselhos municipais

Realizar
as
Conferências
Municipais de Assistência Social,
dos
Direitos
de
Crianças
Adolescentes e Idoso

Planejar,
orientar
e 100%
acompanhar o processo de
preparação e realização das
conferências municipais

100%

100%

X

X

Conselhos municipais

Fortalecer a secretaria executiva dos

Capacitar a
secretaria 100%
executiva dos conselhos
municipais
acerca
da
elaboração de atas, ofícios
e demais documentação.

X

X

conselhos

X

X

X

Conselhos municipais

Apoio
ao
funcionamento
e
fortalecimento
dos
Conselhos
municipais como instância de controle
social

Garantir
equipamentos, 100%
materiais e ambiente físico
adequados para o bom
funcionamento da Casa dos
Conselhos

X

Conselhos municipais

Garantir a participação dos usuários e - Regulamentar em Lei a 100%
trabalhadores
nos
Conselhos participação de usuários e
Municipais de Assistência Social
trabalhadores no CMAS,
atendendo meta proposta
no
Pacto
de
Aprimoramento

X

Trabalho de fortalecimento
famílias quilombolas

das Fortalecimento da cultura quilombola

Inserir no Planejamento 100%
dos grupos PAIF e SCFV
temáticas relacionadas a
cultura quilombola;
Inserir na programação da
Caravana Serrana ações
relacionadas a Campanha
por uma infância sem
racismo

X

X

X

X

Trabalho de fortalecimento
famílias quilombolas

das Aumento da oferta
socioassistenciais

Trabalho de fortalecimento
famílias quilombolas

das

de

serviços - Ampliação em 45% (90
usuários) a oferta de SCFV
e Grupos PAIF
em
comunidades
com
remanescentes
de
quilombolas.

15%

30%

X

X

Cursos para geração de Garantia de 10% das vagas
em cursos para geração de
emprego e renda

10%

10%

X

X

emprego e renda para
pessoas de comunidades
quilombolas.

Centro de referência de Assistência Social - CRAS
Gestão Territorial
Ações Prioritárias

Público Alvo

Entidade/Instituiçõe
s Executora

Estabelecer fluxo de informação e - Rede
encaminhamento entre a rede socioassistencial
socioassistencial de proteção
social básica.

CRAS

Promover
estratégias
para - Usuários e famílias
fortalecimento da articulação da Política de

CRAS

Estratégia

Recursos

- Conhecer os diversos serviços e suas - Recursos Humanos
dinâmicas de funcionamento;

Período de
Execução
2019-2021

- Estabelecer fluxos de informações e
encaminhamentos entre o CRAS e as
unidades de proteção social básica do
território.
-referência e contrareferência

- Recursos Humanos

2019-2021

intersetorial

Assistência Social
- Rede
socioassistencial

Realizar busca Ativa no Território - Usuários e famílias
para
identificar
famílias expostas as situações
vulneráveis
de vulnerabilidade,
risco social;

CRAS

- Deslocamento da equipe de referência - Recursos Humanos;
para conhecimento do território;
- Material educativo;
- Contatos com atores sociais locais
(líderes comunitários, associações de - Tarnsporte
bairro etc);

2019-2021

- produção e obtenção de informações e
dados
junto
a
vigilância
socioassistenciais;

PAIF
Ações Prioritárias

Público Alvo

Entidade/Instituiçõe
s Executora

Fortalecer a função protetiva da Usuários e famílias da - CRAS
família
por
meio
do Política de Assistência
- SEMTHAS
acompanhamento familiar, ações Social
particularizadas e atendimentos
coletivos.

Estratégia

Recursos

- Desenvolver ações que Recursos Humanos
busquem identificar e combater
ideias
preconceituosa,
estigmatizantes
e
discriminatórias;
- Estimular a compreensão e

Período de
Execução
2019-2021

respeito entre os membros da
família.
Prevenir a ruptura dos vínculos Usuários e famílias - CRAS
familiares e comunitários, visando em
vulnerabilidade
- SEMTHAS
assim a superação de situações de social
fragilidade social
- AFAM
- Criança Feliz
- Cadastro Único
- Conselho Tutelar

Incentivar/Potencializar
o Usuários e famílias da - CRAS
protagonismo e a autonomia das Política de Assistência
- SEMTHAS
famílias e comunidades
Social

- Promover atividades que
fortaleçam o sentimento de
pertença familiar, a cultura do
diálogo, do respeito e da
confiança entre os membros da
família;

- Carro;

2019-2021

- Material educativo
- Material de Expediente
- Equipamento multimídia;

- Realização de campanhas, - Recursos Humanos
palestras, rodas de conversas e
- Lanche
oficinas de prevenção aos riscos
sociais.
- Trabalhar e incentivar a - Carro;
autoestima e autocompreensão
- Material educativo
dos usuários;
- Realizar
incentivem
social.

2019-2021

atividades que - Material de Expediente
a
participação - Equipamento multimídia;
- Recursos Humanos
- Lanche

Promover acesso a benefícios, Usuários e famílias da - CRAS
programas de transferência de Política de Assistência
- SEMTHAS

- Busca Ativa;

- Recursos Humanos

- Encaminhamentos;

- Rede socioassistencial

2019-2021

renda e serviços socioassistenciais

Social

- CadÚnico

- Campanha educativas

Vigilância - Identificação das demandas de
socioassistencial
cada família
- Trabalho Intersetorial
Promover acesso
serviços setoriais

aos

demais Usuários e famílias da - Todas instituições - Busca Ativa;
- Recursos Humanos
Política de Assistência da SEMTHAS
- Encaminhamentos;
- Rede de políticas
Social
- Conselho Tutelar
setoriais
- Identificação das demandas de
Conselhos
de cada família
Direitos
- Trabalho Intersetorial
- Demais políticas
públicas setoriais

Apoiar famílias e/ou indivíduos Usuários e famílias
que necessitam de cuidados, por em
vulnerabilidade
meio da promoção de espaços social
coletivos de escuta e troca de
vivências

- CRAS

- Busca Ativa;

- Recursos Humanos

- SEMTHAS

- Encaminhamentos;

- Rede
setoriais

- Demais políticas - Identificação das demandas de
públicas setoriais
cada família

de

políticas

2019-2021
públicas

2019-2021
públicas

- Trabalho Intersetorial
Garantir o Trabalho social com as Usuários e famílias da CRAS
famílias
Política de Assistência
Social

- Acolhida;

- Recursos Humanos

- Estudo social;

-

Rede

de

políticas

2019-2021
públicas

- Visitas domiciliares;
Orientações
encaminhamentos;

setoriais
e

Grupos de famílias;
- Acompanhamento familiar;
- Atividades comunitárias;
- Campanhas socioeducativas;
Informação;
- Defesa dos direitos;
- Promoção ao acesso
benefícios eventuais;

a

Notificação de situações de
vulnerabilidade e risco social;
- busca Ativa
Aquisição/Estruturação dos CRAS

Usuários
e - SEMTHAS
Adquirir equipamentos, móveis, - FMAS;
funcionários do SUAS
material de expediente
- Poder Executivo
(Municipal
e
- FNAS.
estadual)

2019-2021

União
Ações comunitárias

Atendimentos Particularizados

- Usuários e famílias CRAS
da
Política
de
Assistência Social;

- Comunidade
geral

em

Famílias
vulnerabilidade;

em - CRAS

- Oficinas;

- Espaço físico,

2019-2021

- Palestras;

- Material permanente;

- Formação de grupos

- Material de expediente
- Equipamentos áudio visual
- Lanche

- Famílias PBF/BPC;
- Condicionalidades
PBF
Acompanhamento das famílias em Famílias
em CRAS
descumprimento
de descumprimento de
condicionalidade PBF
condicionalidades PBF

Acompanhamento famílias com Famílias beneficiárias CRAS
beneficiários BPC
do BPC

- Busca Ativa;

- Recursos Humanos;

2019-2021

- Acolhida;

- Transporte; - Recursos materiais

- Plano de acompanhamento
familiar;
- Encaminhamentos
- Visitas Domiciliares;
- Encaminhamentos
rede;

para

a

- Espaço físico;
permanente;

- Transporte

Visitas domiciliares;

- Espaço físico;

Encaminhamentos

Material

2019-2021

- Equipamentos áudio visual;

- Reuniões de orientação

-

-

para

a - Material permanente;

2019-2021

rede;

- Equipamentos áudio visual;

- Formação de grupo para os - Transporte
cuidadores
Oficinas com famílias

Participação
nas
socioeducativas

Conjunto de famílias CRAS
atendidas
pela
política municipal de
assistência social

campanhas Sociedade em geral

- CRAS

- Busca ativa e sensibilização Carro;
destas famílias acerca da
importância de se trabalhar - Material educativo
conjuntamente
- Material de Expediente
- Visitas domiciliares;

- Equipamento multimídia;

- Elaboração do PDU;

- Recursos Humanos

- Encaminhamentos;

- Lanche

- Mobilização de toda rede para - Carro;
realização
de
diversas
Prefeitura atividades que contemplem a - Material educativo
Municipal
temática
a
ser - Material de Expediente
trabalhada/discutida
- SEMTHAS
- Equipamento multimídia;
- Conselho Tutelar
- Recursos Humanos
- CMDCA
- Lanche
- AFAM

2019-2021

2019-2021

Serviço de proteção social básica Pessoas
no domicilio para pessoa com deficiência,
deficiência e idosa
beneficiários
idosos.

com CRAS

- Busca ativa;

- Espaço físico;

BPC;

- Visitas domiciliares;

- Material permanente;

- Elaboração do PDU;

- Equipamentos áudio visual;

- Encaminhamentos;

-Transporte

2019-2021

SCFV
Ações Prioritárias
SCFV 0 a 6

SCFV 7 a 14

SCFV 15 a 17

Público Alvo

Entidade/Instituiçõe
s Executora

Crianças de 0 a 6 em CRAS/SCFV
situação de risco ou
vulnerabilidade

Crianças de 7 a 14 em CRAS/SCFV
situação de risco ou
vulnerabilidade

Adolescentes de 15 a CRAS/SCFV
17 em situação de
risco
ou

Estratégia

Recursos

- Busca ativa;

- Espaço físico;

- ações coletivas;

- Material permanente;

- Visitas institucionais;

- Equipamentos áudio visual;

- visitas domiciliares

- Transporte

- Busca ativa;

- Espaço físico;

- ações coletivas;

- Material permanente;

- Visitas institucionais;

- Equipamentos áudio visual;

- visitas domiciliares

- Transporte

- Busca ativa;

- Espaço físico;

Período de
Execução
2019-2021

2019-2021

2019-2021

vulnerabilidade

- ações coletivas;

- Material permanente;

- Visitas institucionais;

- Equipamentos áudio visual;

- visitas domiciliares

- Transporte

- visitas domiciliares
SCFV para pessoa idosa

SCFV em caráter intergeracional

Idosos em situação de CRAS/SCFV
risco
ou
vulnerabilidade

Usuários da PMAS de CRAS/SCFV
18 a 59 anos

- Busca ativa;

- Espaço físico;

- ações coletivas;

- Material permanente;

- Visitas institucionais;

- Equipamentos áudio visual;

- visitas domiciliares

- Transporte

- Busca ativa;

- Espaço físico;

- ações coletivas;

- Material permanente;

- Visitas institucionais;

- Equipamentos áudio visual;

- visitas domiciliares

- Transporte

2019-2021

2019-2021

PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

METAS

PERÍODO

FONTES DE
FINANCIAMENTO

2019

2020

2021

MUN.

EST.

FED.

50

100

200

X

X

25%

50%

75%

X

X

Gestão Territorial

Estabelecer fluxo de informação e encaminhamento implantação e
entre a rede socioassistencial de proteção social operacionalização com
básica.
aumento no atendimento de
usuários.

Gestão Territorial

Promover estratégias
articulação intersetorial

Gestão Territorial

Realizar busca Ativa no Território para identificar Ampliar a inclusão de famílias
famílias vulneráveis
vulneráveis

50

100

200

X

X

PAIF

Fortalecer a função protetiva da família por meio do Ampliar a capacidade de
acompanhamento familiar, ações particularizadas e atendimento do PAIF
atendimentos coletivos.

400

500

600

X

X

PAIF

Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e Ampliar a capacidade de
comunitários, visando assim a superação de situações atendimento do PAIF
de fragilidade social

400

500

600

X

X

PAIF

Incentivar/Potencializar o protagonismo e a autonomia Ampliar a capacidade de
das famílias e comunidades
atendimento do PAIF

400

500

600

X

X

para

fortalecimento

da Atingir 100% dos casos
acompanhados realizando
referência e contrareferência
(casos)

PAIF

Promover acesso a benefícios, programas de Ampliar a inclusão
transferência de renda e serviços socioassistenciais
(encaminhamento) de
sujeitos e famílias a
programas e benefícios.

50

60

80

X

X

PAIF

Promover acesso aos demais serviços setoriais

50

60

80

X

X

PAIF

Apoiar famílias e/ou indivíduos que necessitam de Ampliar a capacidade de
cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos atendimento do PAIF
de escuta e troca de vivências

100

200

300

X

X

PAIF

Garantir o Trabalho social com as famílias

Ampliar a capacidade de
atendimento do PAIF

400

500

600

X

X

PAIF

Aquisição/Estruturação dos CRAS

Aquisição de equipamentos
(mobiliário, brinquedos,
informática, espaço físico)

50%

75%

100%

X

X

PAIF

Ações comunitárias

Ampliação a participação
popular em 60% nas ações
comunitárias: palestras,
campanhas

10%

20%

30%

X

X

PAIF

Atendimentos Particularizados

Atingir 80% dos indivíduos e
famílias em vulnerabilidade

20%

40%

60%

X

X

Ampliar a inclusão
(encaminhamento) de
sujeitos e famílias a politicas
setoriais

PAIF

Acompanhamento das famílias em descumprimento Manter o percentual de 5%
de condicionalidade PBF
famílias em descumprimento
de condicionalidades abaixo
de 5% dos beneficiários

5%

5%

X

X

PAIF

Acompanhamento famílias com beneficiários BPC

Acompanhar e incluir nos
serviços
50%
dos
beneficiários do BPC, por
meio de ações coletivas,
visitas domiciliares e ações
particularizadas

15%

25%

X

X

PAIF

Oficinas com famílias

Ampliar em 50% a inclusão de 10%
famílias em situação de
vulnerabilidade nas ações
coletivas, principalmente nas
comunidades quilombolas e
rurais.

15%

25%

PAIF

Participação nas campanhas socioeducativas

Ampliação a participação
popular em 60% nas ações
comunitárias: palestras,
campanhas

10%

20%

30%

X

X

PAIF

Serviço de proteção social básica no domicilio para Implementar o serviço há 50

10

20

20

X

X

10%

pessoa com deficiência e idosa

famílias

SCFV

SCFV 0 a 6

ampliar para 50 o número de 10
crianças de 0 a 6 anos em
situação
de
risco
ou
vulnerabilidade
social
atendidas no SCFV

20

30

X

X

SCFV

SCFV 7 a 14

Ampliar o atendimento à 50
crianças de 7 a 14 anos em
situação
de
risco
ou
vulnerabilidade social em
comunidades quilombolas

25

25

X

X

SCFV

SCFV 7 a 14

Ampliar o atendimento à 50
crianças de 7 a 14 anos em
situação de risco ou
vulnerabilidade social na
zona urbana

25

25

X

X

SCFV

SCFV 15 a 17

Ampliar o atendimento à 50
adolescentes de 15 a 17 anos
em situação de risco ou
vulnerabilidade social nas
comunidades quilombolas.

25

25

X

X

SCFV

SCFV para pessoa idosa

SCFV em caráter intergeracional

Ampliar 30% a capacidade de 10%
atendimento de pessoas
idosas através do SCFV

10%

10%

X

X

CADASTRO ÚNICO
Gestão do Cadastro Único
Ações Prioritárias

Público Alvo

Entidade/Instituições
Executora

Utilização das bases de Toda comunidade
dados para o planejamento
de políticas públicas

- Cadastro Único;

Promover

a

autonomia, Usuários CadUnico

sustentabilidade

e

emancipação econômica

Estratégia

Recursos

Período de
Execução
2019-2021

- Instituições solicitantes

Fornecer
periodicamente
e/ou - equipamentos mulimída
quando
solicitado
dados
e
vigilância
informações para subsidiar o socioassistencial
planejamento de políticas públicas

- Cadastro Único;

- Realizar ações em conjunto com a - Equip. multimídia;

2019-2021

- SEMTHAS

rede municipal (Saúde, Educação, - Material impresso;
Assistência Social)
- Lanche;

e social das famílias

- Ações de orientação às famílias,
com temáticas que promovam o

Beneficiárias do PBF

protagonismo familiar.
- Planejar, mobilizar, organizar e
executar

o

IV

Seminário

- Material de expediente;
Contratação
de
profissional para realização
de capacitação;

do - Transporte;

Programa Bolsa Família
- Ofertar cursos profissionalizantes
Taxa

de

atualização Usuários CadUnico

- Cadastro Único;

Elevar a taxa de atualização cadastral para 98% dos cadastros

Humanos:

dois

2019-2021

cadastral

- SEMTHAS.

em famílias com até 1/2 salário entrevistadores;
mínimo per capta;
-Materiais: Formulários de
entrevistas,
papel
A4,
cartuchos para impressora.
- Carro de som

Sensibilizar a população Usuários CadUnico
usuária sobre a importância
da atualização através das
ações coletivas do PAIF e
SCFV.

- Cadastro Único;

- Palestra nos SCFV;

- Banner

- SEMTHAS.

- Conscientização durante os - Adesivos
atendimentos individuais e visitas
- Panfletos
domiciliares

2019-2021

- Material multimídia
Sensibilizar a população Usuários CadUnico
usuária sobre a importância
da
atualização
e
desligamento voluntário,

- Cadastro Único;

- Palestra nos SCFV;

- SEMTHAS.

- Conscientização durante os - Adesivos
atendimentos individuais e visitas
- Panfletos
domiciliares

Intensificando a Campanha
“Cidadão Nota 10”
Potencializar as famílias - Usuários CadUnico;
beneficiárias de programas
de transferência de renda
por meio da inclusão em - Rede de assistência
serviços socioassistenciais
para
superação
de
vulnerabilidades

- Banner

2019-2021

- Material multimídia
Cadastro Único
CRAS

- Estreitar as parcerias com outras - Papel A4;
entidades
como
escolas,
Cartuchos
associações comunitárias, UBS’s, rádio comunitária e secretarias impressora;
municipais;
- Transporte;
- Participação em eventos das - Equip. multimídia
entidades onde foram firmadas as

2019-2021
para

parcerias.
Capacitação
dos Trabalhadores
trabalhadores do SUAS, CadUnico
ligados a operacionalização
dos
sistemas
de
acompanhamento
às
famílias
inseridas
no
CADÚNICO.

- Cadastro Único;
- SEMTHAS

Solicitar da gestão municipal de - Equip. multimídia;
assistência social realização e/ou
- Material impresso;
participação em capacitações

CRAS

2019-2021

- Lanche;
- Material de expediente;
Contratação
de
profissional para realização
de capacitação;
- Transporte;
- Diárias

Estabelecer procedimentos Famílias inseridas no CADÚNICO
de averiguação e revisão CADÚNICO
SEMTHAS
cadastral
Operadores do SUAS
CRAS
CMAS/ICS

- Realizar as averiguações e
revisões cadastrais enviadas pelo
Ministério do Desenvolvimento
Social – MDS através de visitas
domiciliares e convocação através
de ligações telefônicas para
atendimento na sede do CadÚnico.
- estabelecer processos internos de
averiguações e revisões cadastrais,
por meio de cruzamento de dados
locais: folha de pagamento de
servidores, listagem BPC, canais de

- Equip. multimídia;
- Material impresso;
- Material de expediente;
- Transporte;
- urnas de denúncia

2019-2021

denúncia.
Gestão intersetorial de condicionalidade
Ações Prioritárias

Público Alvo

Fortalecer
a Rede socioassistencial
relação/parceira com os
equipamentos da política
de
assistência
social,
intensificando
a
sensibilização sobre as
condicionalidades do PBF

Entidade/Instituições
Executora
- Cadastro Único;
- SEMTHAS

Estratégia

Recursos

Fortalecer o acompanhamento e as - Data show;
ações
referentes
as
- Notebook;
condicionalidades do PBF;

Período de
Execução
2019-2021

- Realizar reuniões em parceria com - Papel;
os CRAS com os usuários em - Transporte
descumprimento
de
condicionalidades;
- Utilizar os espaços dos SCFV
para sensibilizar e prevenir
descumprimento
de
condicionalidades;
- Participar dos eventos em alusão a
datas comemorativas/temáticas;
- Participar das Caravanas Serranas
da Assistência Social.

Fortalecer
a Secretaria Municipal - Cadastro Único;
- Intensificar o acompanhamento da - Computador com internet;
relação/parceira com os de Educação
frequência escolar de crianças e
- SEMTHAS
- Equip. multimídia;
órgãos
municipais
da
adolescentes;
política
de
educação,
- Secretaria Municipal de

2019-2021

potencializando
o
acompanhamento
das
condicionalidades na área
da educação

Educação

- Estimular para que a política - Lanche;
municipal de educação consiga
registrar o acompanhamento escolar - Material de expediente;
de pelo menos 96% tendo como
referência a média nacional;
- Realizar reuniões em parceria com
os CRAS de conscientização para
pais e/ou responsáveis sobre as
condicionalidades e importância da
educação para o futuro dos (das)
filhos (as).

Fortalecer
a Secretaria
relação/parceira com os de Saúde
órgãos
municipais
da
política
de
saúde,
potencializando
o
acompanhamento
das
condicionalidades na área
da saúde

Municipal - Cadastro Único;

- Estimular para que a política - Computador com internet;
municipal de saúde consiga elevar a
- SEMTHAS;
taxa de acompanhamento na saúde - Equip. multimídia;
- Secretaria Municipal de das famílias beneficiárias do PBF - Lanche;
para 96%;
Saúde
- Material de expediente
- Incentivar os agentes de saúde
para busca ativa e conscientização
das
famílias
acerca
das
condicionalidades
referente
a
política de saúde;
- Sensibilizar a população sobre a
importância do acompanhamento
da saúde e desenvolvimento das
crianças através das reuniões nas
comunidades e encontros nos

2019-2021

SCFV.
Realizar capacitação com Equipes de saúde, Equipes de saúde, educação
as equipes de saúde, educação e assistência e assistência social
educação e assistência social
social para fortalecimento
da intersetorialidade no
acompanhamento
às
famílias
inscritas
no
CADÚNICO.

- capacitação com equipe técnica
intersetorial,
garantindo
participação dos profissionais de
atendimento ao usuário, bem como,
equipe responsável pelo envio de
informações nos sistemas da
Secretaria Nacional de Assistência
Social.

- Computador com internet;

Estratégia

Recursos

2019-2021

- Equip. multimídia;
- Lanche;
- Material de expediente
contratação
profissional
capacitação.

de
para

Gestão de benefícios
Ações Prioritárias
Inclusão
Cadastral
famílias com perfil
cadastro único

Público Alvo

Entidade/Instituições
Executora

de Famílias com renda Cadastro Único
de per capita até 3
salários mínimos

Atualização da base de Usuários CadUnico
dados do cadastro único

- Cadastro Único;

- Busca Ativa

- Recursos Humanos;

- Divulgação do Programa;

- Material Informativo;

-Parceria com outros setores

- Transporte

- Estipular cinco (05) meses – -Humanos:
dois
fevereiro, março, abril, maio e entrevistadores;
junho - para realização das
- Materiais: Formulários de
atualizações;
entrevistas,
papel
A4,
- Sensibilizar a população usuária cartuchos para impressora,
sobre a importância da atualização cartazes,
banner’s
e

Período de
Execução
2019-2021

2019-2021

através de palestras nos SCFV e panfletos
Grupos PAIF.
Averiguação/
Revisão

Usuários
CadUnico
que estão na lista de
averiguação

Cadastro Único

- Visitas domiciliare;

Humanos:
entrevistadores;

dois

2019-2021

-Convocação através de ligações
telefônicas para atendimento na -Materiais: Formulários de
sede do CadÚnico.
entrevistas,
papel
A4,
cartuchos para impressora;
- Transporte.

Manter a gestão dos Usuários CadUnico
benefícios, executando as
ações
de
bloqueio,
suspensão pedidos de
liberação, sempre que
necessário com suporte da
ICS e SNAS

Cadastro Único

Atendimento individual
Visita domiciliar

Humanos:
entrevistadores;

dois

Encaminhamento a rede

-Materiais: Formulários de
entrevistas,
papel
A4,
cartuchos para impressora;

Encaminhamento à SNAS

- Transporte.

Emissão de relatório

2019-2021

Capacitação da equipe
Controle social
Ações Prioritárias

Público Alvo

Aprimorar o trabalho de - CMAS/ICS
controle social no Cadastro
Único e PBF

Entidade/Instituições
Executora
- Cadastro Único;
- SMTHAS

Estratégia

Recursos

Período de
Execução

- Auxiliar as instâncias de controle Recursos Humanos
social
na
Intensificação
do
acompanhamento da execução do

2019-2021

Programa Bolsa Família;
- Trabalhar conjuntamente com o
Conselho Municipal de Assistência
Social para identificação das
famílias mais pobres e vulneráveis
do município para que sejam
cadastradas no CadÚnico; e na
fiscalização
e
apuração
de
denúncias de recebimento indevido
de benefícios
do PBF no
município;
- Incentivo à participação da
comunidade no acompanhamento e
fiscalização das atividades do PBF
através de palestras/rodas de
conversas em serviço da rede
assistencial;
- Trabalhar em parceria com os
conselhos de saúde, educação e
assistência social
do município, para garantir que os
serviços acompanhados por cada
um deles sejam ofertados pelo
poder
público
às
famílias
beneficiárias do PBF.

Capacitação voltada aos CMAS/ICS
conselheiros municipais no
cumprimento
de
suas
responsabilidades enquanto
instância de controle social
do PBF.

SEMTHAS
CADUNICO

- Capacitações continuadas aos Recursos humanos
conselheiros municipais
Recursos materiais

2019-2021

Equipamentos
multimidia

de

Contratação de profissional

PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

METAS

PERÍODO
2019

FONTES DE
FINANCIAMENTO

2020

2021

MUN.

EST.

FED.

Gestão do Cadastro
Único

Utilização das bases de dados para o planejamento de Elaboração
de X
políticas públicas
relatórios
trimestais
e
relatório anual

X

X

X

X

Gestão do Cadastro
Único

Promover a autonomia, sustentabilidade e emancipação Ampliar assegurar 10%
econômica e social das famílias Beneficiárias do PBF por a participação de
meio de ações de orientação às famílias, com temáticas que 50%
famílias
promovam o protagonismo familiar.
inseridas
no
cadastro único

15%

25%

X

X

Gestão do Cadastro
Único

Promover a autonomia, sustentabilidade e emancipação Ampliar assegurar 10%
econômica e social das famílias Beneficiárias do PBF, a participação de
por meio do Seminário do Programa Bolsa Família
50%
famílias

15%

25%

X

X

inseridas
no
cadastro único
Gestão do Cadastro
Único

Promover a autonomia, sustentabilidade e emancipação Ampliar assegurar 10%
econômica e social das famílias Beneficiárias do PBF, a participação de
atraves da ofertar cursos profissionalizantes.
30%
famílias
inseridas
no
cadastro único

10%

10%

X

X

Gestão do Cadastro
Único

Elevar a taxa de atualização cadastral em famílias com até 1/2 Elevar a taxa de
salário mínimo per capta;
atualização
cadastral para 98%
dos cadastros em
famílias com até
1/2 salário mínimo
per capta;

94%

95%

98%

X

X

Gestão do Cadastro
Único

Sensibilizar a população usuária sobre a importância da Trabalhar 50%
atualização através das ações coletivas do PAIF e SCFV. dos grupos do
CRAS

20%

30%

50%

X

X

Gestão do Cadastro
Único

Sensibilizar a população usuária sobre a importância da Elevar o número
atualização e desligamento voluntário, Intensificando a de desligamentos
Campanha “Cidadão Nota 10”
voluntários em
50%

10%

15%

25%

X

X

Gestão do Cadastro
Único

Potencializar as famílias beneficiárias de programas de Elevar para 25%
transferência de renda por meio da inclusão em serviços o percentual de
socioassistenciais para superação de vulnerabilidades
famílias inseridas
no PAIF com
renda per capita
de ate 1/2 salário

15%

20%

25%

X

X

mínimo.

Gestão do Cadastro
Único

Capacitação dos trabalhadores do SUAS, ligados a Capacitar 100%
operacionalização dos sistemas de acompanhamento às dos trabalhadores
famílias inseridas no CADÚNICO.
do SUAS

100% 100
%

100%

X

X

Gestão do Cadastro
Único

Estabelecer procedimentos de averiguação e revisão Acompanhar
100% 100
cadastral acompanhando as listagens enviadas pela SNAS 100% das famílias
%
identificadas pela
SNAS

100%

X

X

Gestão intersetorial
de condicionalidade

Estabelecer processos internos de averiguações e revisões Fiscalizar 100%
cadastrais, por meio de cruzamento de dados locais: folha de das famílias
pagamento de servidores, listagem BPC, canais de denúncia.
identificadas em

100% 100
%

100%

X

X

Gestão intersetorial
de condicionalidade

Fortalecer a relação/parceira com os equipamentos da política Trabalhar 50%
de assistência social, intensificando a sensibilização sobre as dos grupos do
CRAS
condicionalidades do PBF

20%

30%

50%

X

X

Gestão intersetorial
de condicionalidade

Fortalecer a relação/parceira com os equipamentos da política
de assistência social, intensificando a sensibilização sobre as
condicionalidades do PBF Participar das Caravanas Serranas
da Assistência Social.

10%

15%

25%

X

X

situação irregular.

Ampliar a
participação
popular em 50%
nas caravanas

Gestão intersetorial
de condicionalidade

Fortalecer a relação/parceira com os órgãos municipais da Elevar o percentual 92%
política de educação, potencializando o acompanhamento das de
condicionalidades na área da educação
acompanhamento
das
crianças
e
adolescentes
de
famílias do PBF
escolar para 96%;

94%

96%

X

X

Gestão intersetorial
de condicionalidade

Potencializando o acompanhamento das condicionalidades na Trabalhar 50%
área da educação em parceria com os CRAS de dos grupos do
conscientização para pais e/ou responsáveis sobre as CRAS
condicionalidades e importância da educação para o futuro dos
(das) filhos (as).

20%

30%

50%

X

X

Gestão intersetorial
de condicionalidade

Fortalecer a relação/parceira com os órgãos municipais da Elevar o percentual
política de saúde, potencializando o acompanhamento das de
acompanhamento
condicionalidades na área da saúde
das famílias com
perfil PBF para
96%

92%

94%

96%

X

X

Gestão intersetorial
de condicionalidade

Realizar capacitação com as equipes de saúde, educação e Capacitar 100% 100%
assistência social para fortalecimento da intersetorialidade no da
rede
de
profissionais no
acompanhamento às famílias inscritas no CADÚNICO.

100
%

100%

X

X

Incluir todas as 100% 100
famílias
com

100%

X

X

acompanhamento
das
condicionalidades

Gestão de benefícios

Inclusão Cadastral de famílias com perfil de cadastro único

perfil
renda

de

baixa

%

Gestão de benefícios

Atualização da base de dados do cadastro único

Elevar a taxa de 94%
atualização para
98%

Gestão de benefícios

Averiguação/Revisão

Acompanhar
100% 100
100% das famílias
%
em processo de
averiguação/revis
ão cadastral

Gestão de benefícios

Manter a gestão dos benefícios, executando as ações de Bloqueio
de 100%
bloqueio, suspensão pedidos de liberação, sempre que 100%
dos
benefícios quando
necessário com suporte da ICS e SNAS

96%

98%

X

X

100%

X

X

100
%

100%

X

X

100%

X

X

houver
justificativa.

Gestão de benefícios

Manter a gestão dos benefícios, executando as ações de
bloqueio, suspensão, pedidos de liberação, sempre que
necessário com suporte da ICS e SNAS

Realizar
100% 100
acompanhamento
%
de 100% dos
casos
em
suspensão
com
resolutividade
efetiva dos casos.

Controle Social

Aprimorar o trabalho de controle social no Cadastro Único e
PBF

Assegurar
participação
usuários

a
de
e

entidades
no
conselho
municipal por lei
Controle Social

Acompanhamento conjunto com o Conselho Municipal de fiscalização 100% 100%
Assistência Social para identificação das famílias mais pobres das denúncias de
e vulneráveis do município para que sejam cadastradas no recebimento
indevido
de
CadÚnico;
benefícios do PBF
no município;

Controle Social

Capacitação voltada aos conselheiros municipais no
cumprimento de suas responsabilidades enquanto instância de
controle social do PBF.

100
%

100%

X

X

Capacitar 100% 100% 100
dos conselheiros
%
municipais
no
cumprimento de
suas
responsabilidades

100%

X

X

AFAM
Ações Prioritárias

Público Alvo

Ações
de
comunicação
e Sociedade em geral
divulgação sobre os serviços
oferecidos pelo programa de
acolhimento familiar

Entidade/Instituições
Executora
- AFAM

Estratégia
Sensibilizar a sociedade.

Recursos
- Folders

- SEMTHAS

- Programa de rádio

- CADÚNICO

- Vinheta

- CRAS

Período de Execução
Semestral
(2019-2020)

- CT
Café com a rede

Rede de proteção e - AFAM
garantia de direitos
- SEMTHAS

Mobilizar,
estabelecer - Cartilha explicativa sobre
parcerias, articular e fortalecer o programa
a rede.
- Data show

Semestral
(2019-2020)

- Computador
- Microfone
- Caixa de som
- Lanche
Identificação e cadastro
famílias acolhedoras

de Sociedade em geral

AFAM

- Ações de busca ativa com o - Carro
intuito de cadastrar famílias
- Equipe técnica
acolhedoras.

2019-2021

- rodas de conversa na
comunidade para identificação
de famílias acolhedoras
- capacitação das famílias para
acolhimento de crianças e
adolescentes.
Capacitação
acolhedoras

das

famílias Famílias cadastradas

AFAM

Realizar oficinas para capacitar - Folders informativos
as famílias para acolher
- Data show
crianças e adolescentes.

2019-2021

- Caixa de som
- Computador
- Microfone
- Lanche
Visitas
domiciliares
acompanhamento familiar

para - Famílias de origem Famílias acolhedoras

Acompanhamento Psicossocial

Crianças
e AFAM
adolescentes violadas

Atendimento Psicossocial para as Violador
pessoas/famílias violadoras

Acompanhamento grupal

AFAM

AFAM

Crianças
e AFAM
adolescentes violadas

Atender
toda
família, - Carro
compreendendo os conflitos,
vulnerabilidades
e - Equipe técnica
potencialidades vivenciadas.

Quadriênio

Fortalecer
os
vínculos - Carro
familiares através de visitas e
atendimentos na sede do - Sala de atendimento
AFAM.
- Equipe técnica

Quadriênio

Trabalhar
os
contextos - Sala de atendimento do
familiares
que AFAM
desencadearam a violência,
no intuito de evitar a - Equipe técnica
reincidência.

Quadriênio

Oferta de oficinas de músicas - Violão
na perspectiva de superação
dos danos sofridos pela vitima. - Cavaco

Quadriênio

- Teclado

- Pandeiro
- Flautas
- Baquetas
- Professor de música
Encaminhamentos para a rede

Crianças
e - AFAM
adolescentes violadas
- SEMTHAS
- SMS
- Familia

Garantir os direitos das - Ofícios institucionais
crianças
e
adolescentes
através da articulação da rede - Relatórios
e atendimento integral

Quadriênio

Visitas
domiciliares, - Carro
atendimentos Psicossocial e
- Sala de atendimento
encaminhamentos

Quadriênio

- SME

Atender os encaminhamentos Crianças
e AFAM
recebidos pelo SGD
adolescentes violadas

- Equipe
- Ofícios
Estudos
de
casos
em Crianças
e - AFAM
- Reuniões
acompanhamento pelo programa adolescentes violadas
- Outros órgãos do - Visitas institucionais
SGD
Participação

nas

campanhas Sociedade em geral

- AFAM

- Sala de reuniões

Quadriênio

- Relatórios
- Lanche

- Mobilização de toda rede de - Carro;
atenção a criança e ao

Quadriênio

socioeducativas

- Prefeitura Municipal
- SEMTHAS
- CRAS

PROGRAMA

adolescente para realização de - Material educativo
diversas
atividades
que
contemplem a temática a ser - Material de Expediente
trabalhada/discutida
- Equipamento multimídia;

- Conselho Tutelar

- Recursos Humanos

- CMDCA

- Lanche

AÇÃO ESTRATÉGICA

METAS

PERÍODO

FONTES DE FINANCIAMENTO

2019

2020

2021

MUN.

AFAM

Ações de comunicação e divulgação sobre os serviços
oferecidos pelo programa de acolhimento familiar

24

4

8

12

FIA

AFAM

Café com a rede

12

2

4

6

FIA

EST.

FED.

AFAM

Identificação e cadastro de famílias acolhedoras

30

5

10

15

FIA

AFAM

Capacitação das famílias acolhedoras

30

5

10

15

FIA

AFAM

Visitas domiciliares para acompanhamento familiar

120

30

40

50

FIA

AFAM

Acompanhamento Psicossocial

120

30

40

50

FIA

AFAM

Atendimento
violadoras

120

30

40

50

FIA

AFAM

Acompanhamento grupal

120

30

40

50

FIA

AFAM

Encaminhamentos para a rede

120

30

40

50

FIA

AFAM

Atender os encaminhamentos recebidos pelo SGD

120

30

40

50

FIA

AFAM

Estudos de casos em acompanhamento pelo programa

120

30

40

50

FIA

AFAM

Participação nas campanhas socioeducativas

35

10

15

20

FIA

Psicossocial

para

as

pessoas/famílias

CRIANÇA FELIZ
Ações Prioritárias

Público Alvo

Entidade/Instituições
Executora

Estratégia

Recursos

Realizar
acompanhamento
do
desenvolvimento infantil integral na
primeira infância de crianças de 0 a
6 anos com deficiência

Crianças de 0 a 6 anos Programa Criança Feliz
com
deficiência,
beneficiárias do BPC ou
inscritas no CADÚNICO.

- Visitas domiciliares;

- Visitadoras;

- Reunião com família

- Transporte

Realizar
acompanhamento
do
desenvolvimento infantil integral na
primeira infância de crianças de 0 a
3 anos

Crianças de 0 a 3 anos em Programa Criança Feliz
vulnerabilidade de renda
ou
inscritas
no
CADÚNICO.

- Visitas domiciliares;

- Visitadoras;

- Reunião com família

- Transporte

Apoiar a gestante e a família na
preparação para o nascimento e nos
cuidados perinatais, fortalecendo a
função protetiva familiar prevenindo
situações de risco.

Gestantes e puérperas Programa Criança Feliz
beneficiárias
do
Programa Bolsa Família e
suas famílias, ou inscritas
no CADÚNICO.

- Visitas mensais às famílias com - Visitadoras;
gestantes e puérperas
- Transporte
- atividades coletivas com
gestantes e suas famílias.

2019-2021

Colaborar
no
exercício
da
parentalidade, fortalecendo
os
vínculos e o papel das famílias para
o desempenho da função de
cuidado, proteção e educação de

Todo público atendido Programa Criança Feliz
e/ou com perfil de ser
atendido pelo Programa
Criança Feliz

- Visitas mensais às famílias com - Visitadoras;
gestantes e puérperas;
- Transporte
- Visitas quinzenais com crianças
de até 06 anos e suas famílias

2019-2021

- atividades
crianças.

- atividades
crianças.

coletivas

coletivas

Período de Execução
2019-2021

com
2019-2021

com

crianças na faixa etária de até seis
anos de idade;

beneficiárias do BPC;
- Visitas semanais com crianças
de até 03 anos e suas famílias
beneficiárias do Bolsa família;
Visitas quinzenais com
crianças de até 06 anos
afastadas do convívio familiar.
- Participação nas ações
socioeducativas realizadas pelo
CRAS;
- Encaminhamentos para a rede
de proteção

Mediar o acesso da gestante, da
crianças na primeira infância e de
suas famílias a políticas e serviços
públicos de que necessitem;

Todo público atendido Programa Criança Feliz
e/ou com perfil de ser
atendido pelo Programa
Criança Feliz

- Realizar atendimento/visita - Visitadoras;
domiciliar/busca
ativa
e
promover
os
devidos - Transporte
encaminhamentos
Orientações
e
acompanhamento das famílias
com perfil para ser atendida
pelo programa;
- Participação nas ações
socioeducativas realizadas pelo

2019-2021

CRAS;
- Encaminhamentos para a rede
de proteção.
Integrar, ampliar e fortalecer ações - rede de proteção e Programa Criança Feliz
de políticas públicas voltadas para as atendimento a criança na
SEMTHAS
gestantes, crianças na primeira primeira infância
infância e suas famílias.
CMDCA

- Seminário Diálogos na primeira recursos
Infância
humanos

Fortalecer o processo de supervisão - políticas públicas afins a Programa criança Feliz
no acompanhamento às famílias e primeira infância
SEMTHAS
promoção do atendimento integral
- equipe de visitadores do
PCF

- encontros
supervisão

2019-2021

- Capacitações integradas com a - multimídia
rede socioassistencial
semanais

de - equipe PCF

- reuniões de discussão de casos
com o Sistema de garantia de
direitos.

2019-2021

PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

METAS

PERIODO

2019

2020

FINANCIAMENTO

2021

MUN

EST

UNIÃO

PCF - Programa Realizar
acompanhamento
do
Criança Feliz;
desenvolvimento infantil integral na
primeira infância de crianças de 0 a 6
anos com deficiência

75

15

30

30

X

X

PCF - Programa
Criança Feliz;

Realizar
acompanhamento
do
desenvolvimento infantil integral na
primeira infância de crianças de 0 a 3
anos

300

60

120

120

X

X

PCF - Programa
Criança Feliz;

Apoiar a gestante e a família na
preparação para o nascimento e nos
cuidados perinatais, fortalecendo a
função protetiva familiar prevenindo
situações de risco.

125

25

50

50

X

X

PCF - Programa
Criança Feliz;

Colaborar
no
exercício
da
parentalidade, fortalecendo os vínculos
e o papel das famílias para o
desempenho da função de cuidado,
proteção e educação de crianças na
faixa etária de até seis anos de idade;

500

100

200

200

X

X

PCF - Programa
Criança Feliz;

Mediar o acesso da gestante, da
crianças na primeira infância e de suas
famílias a políticas e serviços públicos
de que necessitem;

500

100

200

200

X

X

PCF - Programa
Criança Feliz;

Integrar, ampliar e fortalecer ações de
políticas públicas voltadas para as
gestantes, crianças na primeira infância
e suas família, por meio do - Seminário
Diálogos na primeira Infância

200

50

100

150

X

X

PCF - Programa
Criança Feliz;

Integrar, ampliar e fortalecer ações de
políticas públicas voltadas para as
gestantes, crianças na primeira infância
e suas família, por meio de
capacitações
voltadas
a
rede
socioassistencial.

105

30

35

40

X

X

PCF - Programa
Criança Feliz;

Fortalecer o processo de supervisão no
acompanhamento às famílias e
promoção do atendimento integral

25

5

10

10

X

X

9. VIGILÂNCIA SOCIOASSITENCIAL, MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES
A Vigilância Socioassistencial, conforme descrito as orientações da Vigilância Sociassistencial do SUAS (BRASIL, 2016),
constitui-se como um dos objetivos estruturantes da política de assistência social brasileira, da mesma maneira que a proteção social e a
defesa de direitos. Dessa forma, deve ser entendida como uma função da assistência social. Essa concepção está presente tanto no texto da
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a partir das alterações realizadas nessa normativa em 2011, quanto na Política Nacional de
Assistência Social de 2004 (PNAS) e na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB SUAS) 2012.
A Vigilância Socioassistencial deve apoiar atividades de planejamento, organização e execução de ações desenvolvidas pela
gestão e pelos serviços, bem como de monitoramento e avaliação, produzindo, sistematizando e analisando informações territorializadas.
A vigilância de riscos e vulnerabilidades, segundo Brasil (2016), trata sobre as situações de vulnerabilidade e risco que incidem
sobre famílias e indivíduos com informações relativas às demandas ou necessidades de proteção socioassistencial da população. Já a
vigilância sobre padrões dos serviços trata dos padrões de oferta dos serviços e benefícios socioassistenciais, considerando questões afetas a
padrão de financiamento, tipo, volume, localização e qualidade das ofertas e das respectivas condições de acesso, ou seja, trata das
características e da distribuição da rede de proteção social instalada para a oferta de serviços e benefícios.
Para isso, a vigilância deve produzir e organizar dados, indicadores, informações e análises que contribuam para efetivação do
caráter preventivo e protetivo da Política de Assistência Social, assim como para a redução dos agravos. Além disso, visa detectar e
compreender as situações de precarização e de agravamento das vulnerabilidades que afetam os territórios e os cidadãos.
Uma das principais funções da vigilância socioassistencial é a produção de diagnósticos socioassistenciais – uma análise
interpretativa que possibilita a leitura de uma determinada realidade social. O diagnóstico socioterritorial possibilita que os responsáveis e
operadores da política de assistência social apreendam as particularidades do território no qual estão inseridos e detectem as características e
dimensões das situações de precarização que vulnerabilizam e trazem riscos e danos aos cidadãos e a sua autonomia, socialização e convívio

familiar.
Assim, devemos entender que o diagnóstico é uma análise interpretativa que possibilita a leitura de uma determinada realidade
social, onde a partir desta leitura, o município conhece melhor as necessidades e demandas dos cidadãos, possibilitando aos responsáveis e
operadores da política de assistência social apreenderem as particularidades do território sob o qual estão inseridos e detectarem as
características e dimensões das situações de precarização que vulnerabilizam e trazem riscos e danos aos cidadãos, à sua autonomia,
socialização e ao convívio familiar e assim possam elaborar o planejamento de suas ações, programas e serviços.
Porém, temos que focar atentos que o diagnóstico deve levantar além das carências, também as potencialidades do lugar, o que
possibilita ações estratégicas para fomentar estas potencialidades. A partir da identificação das particularidades do território e do
conhecimento das famílias, os profissionais que atuam na política de assistência social podem formular estratégias com vistas à proteção
social e a melhoria da qualidade de vida da população
Quanto ao monitoramento da rede socioassistencial consiste em função da gestão e do controle social, sob o desenvolvimento dos
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais em relação ao cumprimento de metas e objetivos. Para tanto, estão
disponibilizados: o Censo SUAS (CRAS, CMAS, Gestão); Sistema de registro mensal de atendimento dos CRAS, SUAS WEB, CADSUAS,
Demonstrativo Físico-Financeiro para prestação de contas, Plano de Ação, Relatórios de Gestão dos Serviços, Relatório trimestral dos
atendimentos realizados por meio dos programas, serviços e benefícios socioassistenciais, reuniões de monitoramento da vigilância
socioassistencial e visitas técnicas das equipes estaduais de assistência social.
Para promover processos de avaliação se agrega as estratégias de monitoramento, a avaliação dos usuários e as Conferencias
Municipais de Assistência Social. Além de visitas do CMAS aos programas e serviços socioassistenciais em vigência.

10. FINANCIAMENTO.
As informações apresentadas são oriundas do Plano Plurianual - PPA e Demonstrativo Físico – Financeiro SUASWEB.
Título

Financiamento

Físico/Financeiro
2019

2020

2021

2022

2023

Manutenção do Programa Primeira FMAS/Fonte: federal e
Infância no SUAS
municipal
Manutenção da SEMTHAS
FMAS/Fonte: municipal

131.000,00

144.100,00

150.000,00

155.000,00

160.000,00

503.445,00

553.789,50

555.000,00

560.000,00

565.000,00

Oferta e Manutenção da proteção FMAS/Fonte: federal e
social básica - PAIF
municipal
Oferta e Manutenção da proteção FMAS/Fonte: federal e
social básica - SCFV (idoso, criança e
municipal
adolescentes)
Oferta e Manutenção da proteção FMAS/Fonte: federal e
social básica - Serviço de proteção
municipal
social básica em domicílio
Manutenção
do
serviço
de
FMDCA
acolhimento familiar
Oferta dos benefícios eventuais
FMAS/Fonte: municipal

280.000,00

308.000,00

310.000,00

315.000,00

320.000,00

199.000,00

218.900,00

220.000,00

225.000,00

230.000,00

-

30.000,00

35.000,00

40.000,00

45.000,00

36.000,00

40.000,00

45.000,00

50.000,00

55.000,00

110.000,00

121.000,00

125.000.00

130.000,00

135.000,00

Gestão Descentralizada do SUAS

FMAS/Fonte: federal

12.000,00

13.000,00

15.000,00

17.000,00

19.000,00

Gestão Descentralizada do PBF

FMAS/Fonte: federal

50.400,00

55.000,00

57.000,00

59.000,00

61.000,00

FMAS/Fonte: federal e
municipal

-

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

Plano Municipal de Educação
Permanente: qualificação profissional

Manutenção das ações do Conselho FMAS/Fonte: federal e
Municipal de Assistência Social
municipal
Manutenção do Conselho Tutelar
FMAS/Fonte: municipal
Fomento ao Empreendedorismo local FMAS/Fonte: municipal
de pequeno porte
Capacitação
e
qualificação FMAS/Fonte: municipal
profissional
Estruturação das unidades de oferta FMAS/Fonte: federal e
dos programas, serviços e benefícios
municipal
da PMAS
Melhorias na infraestrutura das FMAS/Fonte: federal e
unidades de oferta dos programas,
municipal
serviços e benefícios da PMAS

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

45.000,00

5.055,60
50.000,00

10.000,00
52.000,00

15.000,00
54.000,00

20.000,00
56.000,00

25.000,00
58.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

100.000,00

110.000,00

115.000,00

220.000,00

225.000,00

248.900,00

250.000,00

255.000,00

260.000,00

265.000,00

