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1- APRESENTAÇÃO
O Relatório de Gestão é o instrumento destinado à demonstração da execução
dos serviços socioassistenciais prestados no âmbito municipal durante o ano. Este
documento deve conter as informações referentes à execução dos serviços
socioassistenciais

dentro

das

suas

específicas

proteções

sociais,

a

defesa

socioinstitucional e a vigilância socioassistencial.
Elaborado pelo Gestor e sua equipe técnica e submetida ao parecer do Conselho
Municipal de Assistência Social (CMAS), visa tornar transparentes as ações da Secretaria
Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS.
O Relatório agrega itens pertinentes à implementação das ações e serviços
organizados por níveis de proteção social básica, especial, controle social, concessão de
benefícios, transferência de renda, além de informações sobre os equipamentos e a rede
socioassistencial.
A SEMTHAS possui o compromisso de promover o caráter público da
seguridade social, estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993) e pela Política Nacional de Assistência
Social (PNAS/2004). Seu papel central é o atendimento à toda população em situação de
vulnerabilidade, através do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), como sistema
articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial.

2- INTRODUÇÃO
Encerramos 2018 diante de vários desafios: desigualdades sociais intoleráveis,
afirmar a importância do SUAS na seguridade social, inserir-se de forma contundente na
discussão econômica de partilha de recursos públicos para financiamento das ações
socioassistenciais, aumentar os níveis de participação democrática e de respeito aos
direitos humanos e, ainda, repensar a esfera político-institucional da nossa cidade e de
nosso país.
Buscar melhores formas para enfrentar estes desafios, significa avançar nos
campos do desenvolvimento econômico, social e político. Em qualquer dessas frentes de
atuação, necessitamos de grandes esforços para a qualificação das políticas públicas e
aprimoramento da gestão pública nos organismos estatais.
É nesse cenário que se encontra inserida a política de Assistência Social,
historicamente realizada como clientelismo, assistencialismo, caridade, que nada tem a ver
com direitos a serem viabilizados por políticas públicas necessárias para auxiliar na
conquista dos desafios em que o país se insere atualmente em busca dos direitos
fundamentais garantidos na Constituição de 1988.
Assim, somos chamados a buscar soluções criativas, muito mais complexas
do que aquelas que o estilo tradicional de elaboração de políticas públicas pôde absorver.
Essa tarefa não é fácil, mas podemos dizer que pode ser possível se ultrapassarmos
algumas barreiras que marcam as políticas sociais no poder público, tais como: a
fragmentação das ações governamentais, com vários programas atuando de maneira
desarticulada e sem integração entre si; a existência de diversas instituições públicas que
procuram intervir sobre os mesmos problemas, não ficando clara a direção efetiva dos
organismos públicos, que atuam sem integração necessária e multiplicam os custos de
aplicação dos programas sociais; e a opção dos governos pela focalização das ações, o
que impede, em geral, a universalização e, por conseqüência, a massificação dos
programas para o conjunto da população.
Nesse sentido, a SEMTHAS buscou durante o último ano desenvolver
serviços, programas e projetos sociais de qualidade e de fácil acesso aos usuários da
Política de Assistência Social, que garantissem uma melhor qualidade de vida aos
usuários e suas famílias e o enfrentamento das vulnerabilidades sofridas por uma
população castigada pelas desigualdades.

3- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA
3.1 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)
Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2014), o PAIF
é caracterizado pelo trabalho social com famílias, com o objetivo de fortalecer vínculos
e a função protetiva da unidade familiar, promover o acesso aos direitos e contribuir para
que sua qualidade de vida seja melhor. Sem caráter terapêutico, as ações do PAIF devem
ser protetivas, preventivas e proativas. Ou seja, criar espaços para a troca de experiências,
expressão dos entraves e reconhecimento das potencialidades das famílias. O trabalho
social essencial a esse serviço é caracterizado pela acolhida, estudo social, visitas
domiciliares, orientação e encaminhamentos, acompanhamento familiar, grupo de
famílias, campanhas socioeducativas, informação, comunicação e defesa de direitos,
dentre outros (BRASIL, 2014).
CRAS I
 Total de atendimento anual 1: 4.420
 Atendimentos PAIF: 2.207
 Atendimentos às famílias beneficiárias do BPC: 15
 Acompanhamento de famílias em descumprimento de condicionalidades: 76
 Encaminhamentos realizados: 38
- Benefício Eventual Funeral (02)
- Auxilio Natalidade (07)
- Cadastro Único atualização (14)
- Cadastro Único inclusão (02)
- Acesso a BPC (13)
 Encaminhamentos recebidos: 08
- Sistema de Garnatias de direitos: 08
- Demais políticas: 0
 Visitas domiciliares: 191
 Violação de direitos 2
- Acompanhamento de 13 famílias - 11 idosos e 02 pessoas com deficiência.

1

Fonte: Registro do RMA ano 2018
O município de Portalegre não dispõe de equipamento social de proteção social especial - CREAS, ficando
o CRAS muitas vezes no dia-dia, responsável por acumular à função de prevenção de vulnerabilidades e
atendimentos a violação de direitos.
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 Grupos PAIF 3: 44
- Grupo de Mulheres (Arrojado): 10
- Grupo de Mulheres (Pêga): 13
- Grupo de Mulheres Belo Monte 21
 Ações coleticas de caráter não continuado: 11 4 (2.565 pessoas atendidas)
 Dificuldades/limitações

econtradas

pela

equipe

para

execução

das

atividades/atribuições:
- A estrutura física e as instalações do equipamento social encontram-se
insuficientes para a execução do trabalho. Necessitam de adequações para o melhor
desempenho das atividades para os usuários e equipe de apoio;
- A autonomia das equipes e a descentralização do processo decisório
inerentes ao processo de trabalho são primordiais para os resultados esperados pela
gestão;
- Faz-se necessária a desmistificação de exclusiva responsabilidade das
técnicas na condução da Política de Assistência Social, mas a compreensão do trabalho
social coletivo e interrelacionado;
- Realização de planejamento participativo com os usuários na perspectiva
de atender as demandas advindas do conhecimento da realidade e a necessidade do
serviço, tais como campanhas socioeducativas específicas para os territórios;
- Sobrecarga de funções, ações e competências dos trabalhadores do SUAS
de modo a evitar o adoecimento e desmotivação;
- Acúmulo de função da proteção social básica e especial e a cobrança por
resolutividade dos casos de violação de direitos.
CRAS II
 Atendimentos PAIF: 1.225
 Atendimentos às famílias beneficiárias do BPC: 10
 Acompanhamento de famílias em descumprimento de condicionalidades: 20
 Benefícios eventuais: 14
- Funeral (11)
- Auxilio Natalidade (03)
 Visitas domiciliares: 192
 Violação de direitos 5: Acompanhamento de 17 famílias - 13 idosos, 03 pessoas
3

Segue em anexo o perfil dos usuáros dos Grupos PAIF elaborado pela equipe técnica do CRAS I.
Segue em anexo quadro das ações de caráter não continuado e quantitativos referente ao CRAS I.
.
5
O município de Portalegre não dispõe de equipamento social de proteção social especial - CREAS, ficando o
CRAS muitas vezes no dia-dia, responsável por acumular à função de prevenção de vulnerabilidades e
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com deficiência e 01 criança/adolescente.
 Encaminhamentos realizados6: 10
- Cadastro Único atualização (02)
- Cadastro Único inclusão (0)
- Acesso a BPC (06)
- CREAS (02)
 Encaminhamentos recebidos: 08
- Sistema de Garnatias de direitos: 04
- Demais políticas: 04
 Grupos PAIF 7: 66
- Grupo de Mulheres (Sobrado): 20
- Grupo de Mulheres (Cidade): 46
 Ações coleticas de caráter não continuado: 11 8 (2.565 pessoas atendidas)
 Dificuldades/limitações

econtradas

pela

equipe

para

execução

das

atividades/atribuições:
- Recomposição das equipes técnicas do CRAS para a execução PAIF
considerando as fragilidades face apenas um técnico de nível superior e a
constante rotatividade de orientadores sociais do quadro efetivo, bem como,
a inserção de estagiários remunerados no serviço público;
- A estrutura física e as instalações do equipamento social que necessita de
adequação para o melhor desempenho das atividades para os usuários e
equipe de apoio;
- A autonomia das equipes e a descentralização do processo decisório
inerentes ao processo de trabalho;
- Desmistificação de exclusiva responsabilidade dos técnicos na condução
da política de assistência social, mas a compreensão do trabalho social
coletivo e interrelacionado;
- Realização de planejamento participativo com os usuários na perspectiva
de atender as demandas advindas do conhecimento da realidade e a
necessidade do serviço;

atendimento a violação de direitos.
6
No levantamento de dados e elaboração do relatório do CRAS, a equipe percebebu que no tocante aos registros
do encaminhamento recebidos e realizados pela instituição há um sub-registro dos encaminhamentos que em sua
maioria realiza-se através de contatos telefônicos e, sem os devidos documentos entre instituições.
7
Segue em anexo o perfil dos usuáros dos Grupos PAIF elaborado pela equipe técnica do CRAS II.
8
Segue em anexo quadro das ações de caráter não continuado e quantitativos referente ao CRAS II.

- Sobrecarga de funções, trabalhos e competências dos trabalhadores do
SUAS de modo a evitar o adoecimento e desmotivação;
- Acúmulo de função da proteção social básica e especial e a cobrança por
resolutividade dos casos de violação de direitos.
As gesntantes tem uma peculariedade, onde por ser um número pequeno,
realizamos os encontros dos Grupos PAIF dos dois CRAS juntos. A entrega dos
benefícios eventuais também sao realizados pelos CRAS e também pela própria
SEMTHAS. Dessa forma, segue quadro com os dados:
CATEGORIA

QUANTIDADES

Listagem de todas as gestantes atendidas/BE

69

Listagem de todas as gestantes em atendimento

24

Listagem das gestantes fora do perfil ou que não participaram das reuniões mensais

43

TOTAL

126
3.2 Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos (SCFV)
De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2014), o
SCFV trata-se de um serviço realizado em grupos, de modo que proporcione aos usuários
a aquisição progressiva, considerando suas particularidades, com a finalidade de
complementar o trabalho social desenvolvido com famílias. Diz respeito a uma forma de
intervenção social planejada que ocasiona desafios, estimula e orienta os usuários dos
serviços. Sua organização é destinada a ampliação de trocas e vivências culturais,
desenvolvendo o sentimento de pertença e de identidade, incentivando a socialização e
fortalecendo os vínculos familiares. Suas principais características é sua função preventiva
e proativa, pautadas na defesa e afirmação dos direitos, com o foco na emancipação social.
O serviço é destinado a grupos específicos, distribuindo-se entre crianças e adolescentes,
jovens, adultos e idosos. Na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2014)
encontram-se os serviços descritos e organizados por faixas etárias, considerando as
especificidades de cada grupo e as ações a serem realizadas pelo serviço.
CRAS I
 SCFV 9: 1.127
- SCFV de 0 a 6 anos: 33
- SCFV de 07 a 14 anos: 470
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Segue em anexo o perfil dos usuáros dos diversos SCFV elaborado pela equipe técnica do CRAS I.

- SCFV para Idosos: 624
CRAS II
 SCFV 10: 2.215
- SCFV de 0 a 6 anos: 134
- SCFV de 07 a 14 anos: 726
- SCFV de 15 a 17 anos: 345
- SCFV para Idosos: 1.010
3.3 CADASTRO ÚNICO
O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro
Único) é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo
que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população.

Novo Cadastro

TIPO DE DENUNCIA

NÚMERO
207

Atualização

1.682

Visitas domiciliares:

757

Total de atendimento anual

2.646

3.4 Criança Feliz11
Iniciativa do Governo Federal para ampliar a rede de atenção e o cuidado
integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida.
Se desenvolve por meio de visitas domiciliares com a finalidade de promover o
desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, buscando envolver ações de
saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos.
Total de familias

40

Familias do PBF

36

90%

Familias BPC

02

5%

Não identificou

01

2,5%

10
11

Segue em anexo o perfil dos usuáros dos diversos SCFV elaborado pela equipe técnica do CRAS II.
Segue em anexo o perfil dessas famílias.

Teve beneficio cancelado

01

2,5%

Total de gestantes

04

10%

3.5 Conselho Tutelar
Órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade
de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos por Lei.

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

5.

NÚMERO
107
13
12
12
02
146

ATIVIDADES DE CARÁTER NAO CONTINUADO
 Carnaval da Assistência;
 Semana da Mulher;
 18 de maio: Campanha do dia Nacional de Combate ao Abuso e a
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes;
 12 de Junho – Campanha de combate ao trabalho infantil;
 Camapnha de combate ao uso abusivo de alcool e outras drogas;
 Semana Juventude;
 Circuiro pelo Esporte Seguro e Inclusivo;
 Sorriso Fest;
 Semana de valorização da pessoa idosa;
 Setembro Amarelo;
 Semana do Bebê;
 Campanha “Por uma infância sem racismo”;
 Campanha de enfrentamento da Violência contra a mulher;
 Parcerias para promoção de palestras em intituições locais.

6. EDUCAÇÃO PERMANENTE
Ações

Eixo

Público

Período de
realização

Nº de
participantes

I Capacitação Intregrada
para Operadores do SUAS
I Capacitação Intregrada
para Operadores do SUAS

Nivelamento da Proteção
Social Básica
Prontuários SUAS

Trabalhadores
SUAS Portalegre
Operadores do
SUAS de
Portalegre,
Viçosa e Riacho
da Cruz
Operadores do
SUAS de
Portalegre,
Viçosa e Riacho
da Cruz
Operadores do
SUAS de
Portalegre e
Riacho da Cruz
Secretaria
Municipal de
Assistência Social
de Portalegre e
das cidades do
alto oete
Coordenadores
PBF/CADUNICO
e conselheiros de
assistência social
de Portalegre e
das cidades do
alto oete

21.05.2018

19

22.05.2018

21

23.05.2018

25

25.05.2018

18

25.07.2019

47

26.07.2019

46

I Capacitação Intregrada Atendimento ao usuários:
para Operadores do SUAS
procedimentos e fluxos de
encaminhamento;
Desenvolvimento Infantil e
SCFV
I Capacitação Intregrada Dinâmicas de grupos e
para Operadores do SUAS
ginástica laboral

Prontuário SUAS

Oficina
Intersetorial

Regionalizada

Oficina
Intersetorial

Regionalizada Cadastro Unico e Programa
Bolsa Familia e Conselho
Esradual de Assistência
Social

7. AVANÇOS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Estabilidade de vínculo empregatício aos servidores vinculados a oferta e gestão de
programas e serviços12;
 Realiazação de capacitação continuada aos operadores do SUAS envolvendo todos os
servidores em diferentes temáticas;
 Consolidação de parcerias para realização de atividades de formação aos operadores do
SUAS de Portalegre;
 Consolidação de parcerias para realização de atividades com usuários da PMAS;
 Estruturação do espaço físico e salas de atendimento para Coordenação do Cadastro único;
 Estruturação do espaço físico e salas de atendimento para entrevistador e digitador do
Cadastro único;
 Equipagem dos CRAS para qualificar o atendimento às famílias do Cadastro único;
 Implantação e execução do Programa Criança Feliz;
 Equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social composta por duas (02)
assistentes sociais e um (01) psicóloga;
 Implantação do programa bolsa estágio, incluindo estágiários universitários na colaboração
dos serviços e programas;
 Implantação do setor de Vigilância Socioassistencial;
 Ampliação dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos às comunidades
quilombolas;
 Captação de recursos ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
 Realização das campanhas socioeducativas de impacto na comunidade;
 Convênio com o Ministério do Trabalho para emissão da Carteira de Trabalho;
 Regulamentação da Criação da Casa dos Conselho, espaço para funcionamento dos
conselhos municipais.

12

A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e de Assistência Social, possui trinta e seis (36) trabalhadores do SUAS. 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).

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades elencadas neste relatório, consiste em ações concretas e
consistentes para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco
social e pessoal. Dessa forma, os serviços de largo alcance social, medidas, objetivando
a emancipação e a melhoria da qualidade de vida de famílias e indivíduos, contribuem de
forma significativa no resgate da cidadania, autoestima dos usuários e fortalecimento dos
vinculos familiares e comunitários.
A produção e a análise de dados disponibilizados por fontes institucionais
foram constantes em 2018, justamente para que as ações desenvolvidas ao longo desse
ano ocorressem em consonância com o planejamento da SEMTHAS e seus equipamentos,
e com isso, alcance das metas estabelecidas, e melhoria no padrão de qualidade dos
serviços aos usuários.
Nesse contexto as referidas ações realizadas, acompanhadas e monitoradas
emolduram continuamente na perspectiva de aprimoramento das ações socioassistenciais
da política de assistência social no município, bem como para o estabelecimento de
prioridades de intervenção do poder público, tanto no que diz respeito á busca ativa para
inclusão das famílias em serviços, programas e projetos socioassistenciais, quanto para
acesso aos demais serviços sociais.
Por fim, no que se refere ao acesso e resgate dos direitos de cidadania,
fortalecendo um serviço de vigilância da exclusão social na produção, sistematização e
divulgação de indicadores, o que possibilitará a ampliação do atendimento a indivíduos e
famílias em situação de risco e vulnerabilidade social.

DEMONSTRATIVO DOS USUÁRIOS DOS GRUPOS PAIF – CRAS I
Localidade

Pêga

Belo Monte

Faixa etária
18 a 29
3

Baixa Renda
5
Ext. Pobre
4
Pobre
0
Baixa Renda
9
Ext. Pobre
10
Pobre
1
Baixa Renda
10

60 ou mais
2
18 a 29
1
30 a 59
7
60 ou mais
5
18 a 29
0
30 a 59
13
60 ou mais
8

30 a 59
5

Vulnerabilidade
Sim
4

Localidade

Renda

Sim
4
Não
9
Sim
10
Não
11

Situação Prioritária

SCFV 0 a 6

Ext. Pobre
Cidade
Zona urbana

Sim

4

4

Pobre
2

Não

Baixa Renda
Localidade

Pêga
Zona rural

Renda
Ext. Pobre
11
Pobre
Baixa Renda
1
Ext. Pobre
11

Belo Monte
Zona rural

Pobre
5
Baixa Renda

Total

10

Não
6

DEMONSTRATIVO DOS USUÁRIOS DO SCFV – CRAS I

SCFV 7 a 14

PAIF Mulheres

Arrojado

Renda
Ext. Pobre
4
Pobre
1

Situação Prioritária
Sim
11

Não

Sim
11
Não

13

21

Localidade

Renda
Ext. Pobre
1

Bom Sucesso

Pobre

Zona rural
Baixa Renda

Situação Prioritária
Sim
1
Não

28

SCFV pessoa idosa

Ext. Pobre
Cidade

Sim

Pobre

Zona urbana
Baixa Renda

Não

18
Ext. Pobre
Cidade

Sim

Pobre

Zona Urbana
aixa Renda

Não

ATIVIDADES DE CARÁTER NÃO CONTINUADO – CRAS I
Mês

Tipo da ação

Tema

Proponente

Parceiros

Fev

Lazer

Mar

Campanha
socioeducativa

Carnaval da
Assistência
Semana da mulher
em alusão ao dia
internacional da
mulher

Assistência
Social
Assistência
Social

18 de Maio –
Combate ao abuso e
exploração sexual de
crianças e
adolescentes
Combate ao trabalho
infantil
Beleza

Assistência
Social

Conselho
tutelar

737

Assistência
Social
Assistência
Social

365

Campanha de
enfrentamento ao uso
de drogas
Setembro amarelo

Assistência
Social

Conselho
tutelar
Voluntários
de beleza e
cuidado
Educação,
Poder
judiciário
Equipes de
saúde

Semana do bebê –
Palestra
“identificando sinais
de violência na
primeira infância”
Semana de
valorização da
pessoa idosa
Campanha “Por uma
infância sem
racismo”

Selo Unicef

Políticas de
saúde,
educação e
assistência

22

Enfrentamento a
violência contra a
mulher

Assistência
Social

Jan

Ações de caráter coletivo

Abr
Mai

Campanha
socioeducativa

Jun

Campanha
socioeducativa
Cuidados
pessoais

Jul
Ago

Campanha
socioeducativa

Set

Campanha
socioeducativa
/preventiva
Campanha
socioeducativa

Out

Tota
l

Campanha
socioeducativa
Nov

Campanha
socioeducativa

Dez

Campanha
socioeducativa

Quantidade de
participantes
00
80
150

00

Assistência
Social

Assistência
Social
Selo Unicef

2.565

71
398
160

161
Políticas de
saúde,
educação e
assistência

161

260

DEMONSTRATIVO DOS USUÁRIOS DOS GRUPOS PAIF – CRAS II

Localidade

Renda
Ext. Pobre
10

Faixa etária
18 a 29
4

Pobre
02

Sobrado

Não
11

18 a 29

Pobre
01

Sim
20

30 a 59
44

Baixa Renda
08

46
Não

60 ou mais
02

DEMONSTRATIVO DOS USUÁRIOS DO SCFV – CRAS II
Localidade

Renda
Ext. Pobre

Situação Prioritária
Sim

SCFV 0 a 6

Cidade

Pobre
Não

Baixa Renda

Localidade

Renda
Ext. Pobre
46

SCFV 7 a 14

PAIF Mulheres

20

60 ou mais
0

Ext. Pobre
22

Cidade

Situação
Prioritária

Baixa Renda

Total

Sim
46

Pobre
07

80
Não
44

Total

Sim
9

30 a 59
16

Baixa Renda
04

Cidade

Vulnerabilidade

Localidade

Renda

Situação
Prioritária

Total

SCFV 15 a 17 anos

Ext. Pobre
Sim
46
dade e Zona
Rural

Localidade

Pobre
07
Baixa Renda
10

Renda

80
Não
44

Situação
Prioritária

Ext. Pobre

Sobrado
Zona rural

Pobre

SCFV pessoa idosa

Baixa Renda
13
Ext. Pobre
0
Cidade
Zona urbana

Pobre
0
Baixa Renda
8
Ext. Pobre
6

Baixa Grande
Zona Urbana

Pobre
0
Baixa Renda

Sim
8
23
Não
15

Sim
22
41
Não
19

Sim
2
28
Não
26

ATIVIDADES DE CARÁTER NÃO CONTINUADO – CRAS II

Total

SCFV Pessoa Idosa

SCFV 15 a 17

SCFV 07 a 14 anos

SCFV 0 a 06 anos

Mês

Total

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT NOV

DEZ

0

0

32

33

33

0

0

0

9

9

9

9

134

53

55

70

70

70

55

55

55

55

55

55

78

726

25

27

28

28

28

30

30

30

30

30

30

29

345

88

88

80

80

80

80

80

80

90

1.010

88
88

88

2.215

PERFIL FAMILIAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ –
Crianças que foram atendidas no Programa em 2018 E 2019
TOTAL DE FAMÍLIAS = 40
Total de famílias do PBF (36) = 90%
Total de famílias do BPC (2) = 5%
Não identificou (1) = 2,5%
Teve benefício cancelado (1) = 2,5%
Total de gestantes (4) = 10%
PERFIL ECONÔMICO
Per capita até 89,00 (32) = 80%
Per capita entre 89,00 178,00 (4) = 10%
Per capita entre 178,00 e 1/2 salário (4) = 10%
TERRITÓRIO
Rural (28) = 70%
Urbano (12) = 30%
VULNERABILIDADE DO TERRITÓRIO
Não informou (17) = 42,5%
Alto índice de desemprego (1) = 2,5%
Alto índice de desemprego, alto índice de analfabetismo (1) = 2,5%
Alto número de beneficiários de programas de transferências de rendas, alto
índice de trabalho ou ocupação informal dos moradores, alto índice de desemprego, alto
índice de analfabetismo, alto índice de famílias em vulnerabilidade e pobreza, alto índice
de habitações inadequadas (1) = 2,5%
Alto índice de mobilidade e mortalidade infantil, alto índice de famílias em
vulnerabilidade e pobreza, alto nº de beneficiários de programas de transferências de
rendas, alto índice de gravidez na adolescência, alto índice de trabalho ou ocupação
informal dos moradores, alto índice de desemprego, alto índice de analfabetismo (1)=
2,5%
Alto índice de famílias em vulnerabilidade e pobreza, alto nº de beneficiários
de programas de transferências de rendas, alto índice de trabalho ou ocupação informal
dos moradores,alto índice de desemprego (1) = 2,5%
Alto índice de famílias em vulnerabilidade e pobreza, alto índice de gravidez

na adolescência, alto índice de desemprego, alto índice de analfabetismo (1) = 2,5%.
Alto índice de famílias em vulnerabilidade e pobreza, alto índice de
desemprego, alto índice de analfabetismo (1) = 2,5%
Alto índice de famílias em vulnerabilidade e pobreza, alto nº de beneficiários
de programas de transferências de rendas, alto índice de gravidez na adolescência, alto
índice de desemprego, alto índice de analfabetismo, ausência ou insuficiência de serviços
públicos (2) = 5%
Alto índice de violência urbana, alto índice de violência contra a mulher, alto
índice de famílias em vulnerabilidade e pobreza, alto nº de beneficiários de programas de
transferências de rendas, alto índice de gravidez na adolescência, alto índice de trabalho
ou ocupação informal dos moradores, alto índice de desemprego, alto índice de
analfabetismo (1) = 2,5%
Alto índice de famílias em vulnerabilidade e pobreza, alto nº de beneficiários
de programas de transferências de rendas, alto índice de trabalho ou ocupação informal
dos moradores, alto índice de desemprego, alto índice de analfabetismo, ausência ou
insuficiência de serviços públicos (1) = 2,5%
Alto índice de famílias em vulnerabilidade e pobreza, alto nº de beneficiários
de programas de transferências de rendas, alto índice de gravidez na adolescência, alto
índice de trabalho ou ocupação informal dos moradores, alto índice de desemprego,
ausência ou insuficiência de serviços públicos, alto índice de habitações inadequadas (1)
= 2,5%
Alto índice de famílias em vulnerabilidade e pobreza, alto nº de beneficiários
de programas de transferências de rendas, alto índice de gravidez na adolescência, alto
índice de desemprego, alto índice de analfabetismo (1) = 2,5%
Alto índice de famílias em vulnerabilidade e pobreza, alto nº de beneficiários
de programas de transferências de rendas, alto índice de trabalho ou ocupação informal
dos moradores, alto índice de desemprego, alto índice de analfabetismo, ausência ou
insuficiência de serviços públicos (1) = 2,5%
Alto índice de trabalho ou ocupação informal dos moradores, alto índice de
desemprego (1) = 2,5%
Alto índice de famílias em vulnerabilidade e pobreza, alto nº de beneficiários
de programas de transferências de rendas, alto índice de trabalho ou ocupação informal
dos moradores, alto índice de desemprego, alto índice de analfabetismo (8) = 20%
TIPO DE COMUNIDADE
Convencional (30) = 75%
Não informou (10) = 25%

OCUPAÇÃO DAS FAMÍLIAS
Não identificou (5) = 2,5%
Dona de casa (3) = 7,5%
Frentista (1) = 2,5%
Agricultor (31) = 77,5%
PERFIL
Masculino (17) = 42,5%
Feminino (23) = 57,5%
FAIXA ETÁRIA
0 a 3 anos (13) = 32,5%
4 a 6 anos (25) = 62,5%
7 anos (2) = 5%
CRIANÇA POSSUI REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO
Sim (40) = 100%
NO RCN CONSTA O NOME DE AMBOS OS PAIS
Sim (37) = 92,5%
Não (3) = 7,5%
GRAU DE INSTRUÇÃO DO PRINCIPAL CUIDADOR
Ensino fundamental (17) = 42,5%
Ensino médio (20) = 50%
Ensino superior (2) = 5%
Não informou (1) = 2,5%

REGISTRO FOTORÁFICOS DE ALGUMAS ATIVIDADES DE CARÁTER
NÃO CONTINUADO REALIZADAS
Carnaval

Dia das mães

Arraiá SEMTHAS

Campanha contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Circuito

Benefiucio Eventuais

Criança Feliz

SCFV e Grupos PAIF

Capacitaçõess Diversas

