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PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018 - 2021 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Município: Campo Grande/MS 

Nível de gestão: Plena. Município de grande porte populacional, com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE/2016 de  863.982 habitantes. 

Período de execução: 2018 a 2021 

1.1 – PREFEITURA MUNICIPAL 

Nome do Prefeito: MARCOS MARCELLO TRAD 

Documento de Identidade: 122118 SSP/MS CPF: 466.456.321-34 

Mandato do Prefeito: Início 01/01/2017 -  Término: 31/12/2021 

Endereço da Prefeitura: Avenida Afonso Pena, 3.297 - Centro 

CEP: 79002-072 

Telefone: (67) 3314 9907 - FAX: (67) 3314-3198 

E-mail: marcosmarcellotrad@gmail.com 

Site: http://www.campogrande.ms.gov.br 
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1.2 - ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nome do Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Leis e Decretos da criação do órgão gestor:  

 N° da Lei de Criação: 1.215 - Data de Criação: 20/11/1969 – Desmembramento da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública e 

criação da Secretaria Municipal de Promoção Social; 

 Decreto Municipal n. 3.356/69 – Publicado em novembro/1969 - Regulamenta a Lei n. 1.215/69, que criou a Secretaria Municipal de 

Promoção Social; 

 Lei n. 1.299 de 20 de dezembro de 1971 - Estabelece a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Campo Grande, em seu 

artigo 23 - A Secretaria de Promoção Social compreende as seguintes unidades de Serviço: a. Serviço de Ação Comunitária, b. Serviço de 

Informações Sociais, c. Serviço de Coordenação Assistencial; 

  Lei Municipal n. 2.253/1985 - Denomina a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social – SEBEM; 

 Decreto Municipal n. 7139 – 28/06/95 – Publicado em 29/06/95 - Reorganiza a estrutura básica da Secretaria Municipal do Bem-

Estar Social – SEBEM; 

 Lei n. 3.314, de 26 de dezembro de 1996 - Publicado no D.O. n. 4435 de 27 /12/1996 - Dispõe sobre a reorganização estrutural da 

Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS e da outras providências; 

http://www.capital.ms.gov.br/
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 Decreto Municipal n. 7380 de 10/01/97 – Publicado em 14/01/97 - Estabelece a estrutura da Secretaria Municipal de Assistência 

Social e do Trabalho/SAST, com os seguintes Órgãos de Execução Programática, Coordenadoria Geral de Assistência a Criança e ao 

Adolescente, Coordenadoria Geral de Assistência Social, Coordenadoria Geral do Trabalho; 

 Decreto n. 7.800 de 18/02/1999 – Reorganiza a estrutura básica da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho/SAST; 

 Resolução Conjunta SAST/SEMAD n. 01/2000 - Aprova o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Assistência Social e do 

Trabalho - SAST e dá outras providencias – Publicado no D.O. n. 534 de 14/03/2000; 

 Decreto Municipal n. 8.592 de 10 de janeiro de 2003 – Publicado em D.O. n. 1232 de 13 13/01/2003 - Reorganiza a estrutura básica s 

Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS e dá outras providencias, com os seguintes Órgãos de Execução Programática, 

Coordenadoria de Assistência à Criança e ao Adolescente, Coordenadoria de Assistência e Atenção a Comunidade, Departamento de 

Programas Especiais e Departamento de Planejamento e Assistência Técnica; 

 Decreto Municipal n. 9.178 de 04 de março de 2005 – Publicado em D.O. n. 1765 de 7/03/2005 – que altera dispositivos do Decreto 

n. 8.592 de 10/01/2005 incluindo o Centro Integrado de Proteção à Criança e ao Adolescente – CRIAC e dá outras providências;  

 Decreto Municipal n. 9632 de 18/08/2005 – Publicado em D.O. 1879 de 19/08/2005 e republicado em D.O. n. 1880 de 22/08/2005 - 

Estabelece a estrutura básica da Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS e dá outras providencias, com os seguintes órgãos de 

Execução Programática, Coordenadoria de Ações Sociais Básicas, Coordenadoria de Proteção Social Especial e Coordenadoria Técnica e 

de Planejamento; 

 Resolução Conjunta SAS/SEMAD n. 03/2005 - Aprova o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS e dá 

outras providencias – Publicado no D.O. n. 1964 de 27/12/2005;  

 Decreto Municipal n. 10020 de 03/07/2007 – Publicado em D.O. 2332 de 04/07/2007 e Republicado em D.O. n. 2339 de 13/07/2007 - 

Estabelece a estrutura básica da Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS e dá outras providencias; 

http://www.capital.ms.gov.br/
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 Resolução Conjunta SAS/SEMAD n. 04/2007 - Aprova o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS e dá 

outras providencias – Publicado no D.O. n. 2365 de 20/08/2007 e republicado no D.O. n. 2393 de 28/09/2007; 

 Lei n. 4.722, de 1º de janeiro de 2009 - Dispõe sobre a organização administrativa e a estrutura básica da Prefeitura Municipal de 

Campo Grande, e dá outras providências;  

 Decreto n. 12.394, de 9 de julho de 2014, que altera o decreto n. 10.742, de 27 de janeiro de 2009, alterado pelo decreto n. 11.152, 

de 19 de março de 2010, que dispõe sobre a competência e estrutura básica da secretaria municipal de políticas e ações sociais e 

cidadania, e dá outras providências; 

 Lei n. 5.793, de 3 de janeiro de 2017, Diogrande n. 4.766, a qual Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo do 

Município de Campo Grande, e dá outras providências, onde consta a Secretaria Municipal de Assistência Social como parte integrante 

da administração pública e suas respectivas atribuições . 

 Decreto n. 13048 de 17 de janeiro de 2017 que dispõe sobre a competência e estrutura básica da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, e dá outras providências   

Responsável: José Mario Antunes da Silva 

Ato de Nomeação do Gestor: através do DECRETO “PE” n. 2.834, de 7 de agosto de 2017.  

Endereço - / Rua dos Barbosas, 321, Bairro: Amambaí Cep: 79.005-430 

Telefone: (67) 3314-4404 Fax: (67)3314-4485 

E-mail: sas@sas.campogrande.ms.gov.br 

Site: http://www.campogrande.ms.gov.br/ 

http://www.capital.ms.gov.br/
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1.3 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nº da Lei de Criação: 3.253 

CNPJ: 15.232.593/0001-99 

Data da criação: 29/05/1996 

Nº do Decreto que regulamenta o Fundo: 7.328, data: 01 /11 /1996 

Nome do Ordenador de Despesas da SAS: José Mario Antunes da Silva 

Decreto n. 13048 de 17 de janeiro de 2017 

Nome da Gerente de Gestão de Fundos Especiais da Assistência: Luciene Teodoro Mota 

Decreto “PE” n. 430, de 13 de fevereiro de 2017. 

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social/SAS 

1.4 -  CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CMAS 

Nº. da Lei de Criação: 3.108. Data da Criação: 20/12/1994 

Houve alterações na lei? ( x ) Não 

Endereço do CMAS: Rua 15 de Novembro, 532, Centro 

Telefone: (67) 3314-3199 

http://www.capital.ms.gov.br/
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E-mail: caoc.cmas@outlook.com 

Nome do presidente: Artêmio Miguel Versoza (Representação Governamental) 

Nome da secretaria executiva: Sandra Mara Martins dos Santos 

Nº total de membros: 24 

11ª GESTÃO                                  MANDATO: 23/06/2017 a 23/06/2019 
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Nome do (a) Conselheiro (a) Representatividade Titularidade 

M
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Elaine Rodrigues Teles SAS  Suplente  

Gizeli Motta do Prado SAS Titular 

Tereza Cristina Minglioli Bauermeister  SAS Suplente  

Hilda Daniela Borges SAS Suplente 

Sergio Wanderly Silva SAS  Titular  

Elaine Pereira Alves SESAU Titular 

Ana Cristina dos Santos Ireno  SESAU Suplente 

Julienne de Araujo Ruiz EMHA Titular 

Nilma Maciel de Oliveira EMHA Titular  

http://www.capital.ms.gov.br/
mailto:caoc.cmas@outlook.com
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Rosana Cristina de Oliveira SEMED Titular 

Maria Jose do Amaral SEMED Suplente  
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 Nome do (a) Conselheiro (a) Representatividade Titularidade 
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R
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Mario de Freitas CICA Titular 

Regina Célia Filipini Malta Associação dos 
Amigos das Crianças 
com Câncer –AACC 

Suplente 
 

Gysélle Saddi Tannous Associação Pestalozzi 
de Campo 

GrandeAPCG/MS 
Titular  

Rosely Aparecida Souza Alves  Missão Salesiana de 
Mato Grosso/ Casa 

dom Bosco 

Suplente 
 

TR
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ES
 Leatrice de Castro Maria FMTSUAS Titular 

Solange de Souza e Silva Andreotti FMTSUAS Suplente  

Janúsia Fátima de Souza Boniatti SASEMS Titular 

Alessandra da Silva Hartmann FMTSUAS Suplente 

U
SU

Á
R

IO
S 

Floriza Oliveira Rodrigues FUSUAS Suplente 
  

Leide Socorro Buenos da Silva FUSUAS Titular  

Eurides Antonio da Costa Ass. de M. do Jardim Titular  

http://www.capital.ms.gov.br/
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das Perdizes 

João Batista do Nascimento FMUSUAS Suplente 

 

1.5 –RESPONSÁVEIS PELA ATUALIZAÇÃO DO PMAS: 

Superintendente da Gestão do SUAS:   Edna Maria A. Victorio, responsável pela revisão e contribuições gerais do Plano.                                                     

Gerente de Qualificação Profissional: Mariana Caballero Moraes- Psicóloga, responsável pela revisão e contribuições gerais do 
Plano. 
Gerente de Planejamento e Avaliação do SUAS: Simone Gomes Martins Vieira – formada em gestão em saúde, responsável 
pelas contribuições no preenchimento da tabela de “Ações e estratégias correspondentes para implementação do Plano”. 
Gerente de Gestão de Controle de Parceria – Pública e Privada: Beatriz Graziele Alves da Rosa – Administradora, responsável 
pelas contribuições no preenchimento da tabela de “Ações e estratégias correspondentes para implementação do Plano”. 
Gerente da Vigilância Socioassistencial- GVS: Kézia Dias Santana Vieira Nishimura – bacharel em Direito; equipe da GVS: 
Emerson Andrade Gonçalves – Psicólogo e Fabiana Duarte Costa – Assistente Social, responsáveis pela revisão e contribuições 
nos itens: “ Diagnóstico socioterritorial”, Pacto do Aprimoramento do SUAS 2016 E 2017, no “Panorama de Atendimento da 
Rede Socioassistencial em 2017” e na tabela de “Ações e estratégias correspondentes para implementação do Plano”. 
Gerente de Gestão e Informações do Trabalho do SUAS: Elaine Rodrigues Teles - Psicóloga; equipe da GGITSUAS: Camila de 
Oliveira Pinto – Psicóloga e Ana Maria de Oliveira Espíndola – Assistente Social, responsáveis pela revisão e contribuições nos 
itens: “Recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários” e na tabela de “Ações e estratégias 
correspondentes para implementação do Plano”. 

Superintendente da Proteção Social Básica:  Inês Auxiliadora Mongenot Santana responsável pela revisão e contribuições nos 
itens: “Panorama de Atendimento da Rede Socioassistencial em 2017”, “Recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis 
e necessários” e na tabela de “Ações e estratégias correspondentes para implementação do Plano”. 

Técnico da Superintendência da Proteção Social Básica:  Robson Batista Dias- Psicólogo, responsável pelas contribuições nos 
itens: “Panorama de Atendimento da Rede Socioassistencial em 2017”, “Recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis 
e necessários” e na tabela de “Ações e estratégias correspondentes para implementação do Plano”. 
Gerente da Rede de Proteção Social Básica - GRPSB: Gizeli Motta do Prado – Assistente Social; equipe da GRPSB: Margaris 

http://www.capital.ms.gov.br/
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Duarte de Maria – Assistente Social; Fernanda Arouca Thirso de Lara - Pedagoga; Denise Lima da Silva - Letras; Airine Marcello 
Silva - Psicóloga; Maricléia Siane Leite de Souza Rodrigues – Assistente Social; Sandra Cardosos de Sousa – Auxiliar Social. 
Programa ACESSUAS Trabalho:  Danilo Lima Calisto da Cruz – Psicólogo. 
Programa Criança Feliz: Evelyn Miyashiro Castilho Sadoyama- Psicóloga. 
Responsáveis pelas contribuições no preenchimento da tabela de “Ações e estratégias correspondentes para implementação 
do Plano”. 

Superintendente de Proteção Social Especial: Maria Aparecida Melo da Silva responsável pela revisão e contribuições nos 
itens: “Panorama de Atendimento da Rede Socioassistencial em 2017”, “Recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis 
e necessários” e na tabela de “Ações e estratégias correspondentes para implementação do Plano”. 

Gerente da Rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade - GRPSEMC: Rute de Lima Pinheiro- Assistente Social; 

equipe da GRPSEMC: Alessandra Rossi Cáceres Mendonça - Assistente Social; Jakeline dos Santos de Paula - Assistente Social; 

Josiane Ferreira Antunes Alves – Advogada; Rafaela França da Silva Della Santa  - Psicóloga. 

Gerente da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - GRPSEAC: Adriana Gonçalves Lasalvia Fabretti – 
assistente social; equipe da GRPSEAC Camila Christine Militão – psicóloga e Claudette Freire Machado Rocha - assistente social. 
Responsáveis pelas contribuições no preenchimento da tabela de “Ações e estratégias correspondentes para implementação 
do Plano”. 

Gerente de Gestão dos Fundos Especiais da Assistência: Luciene Teodoro Mota – Economista, responsável pelas contribuições 

no item: “Recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários” 
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2. DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL 
2.1 – HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO:  

Dos campos grandes a Campo Grande* 

No início da povoação com o fim da guerra da Tríplice Aliança, quando o Brasil, Argentina e Uruguai aliaram-se na chamada Guerra do 

Paraguai, o mineiro José Antônio Pereira interessado nas histórias sobre terras devolutas que ouvia do cunhado, ex-combatente no Sul 

de Mato Grosso, viajava em 1872 com sua comitiva de Monte Alegre- MG aos Campos de Vacaria. Em 21 de junho chegaram ao Mato 

Cortado, lugar de confluência dos córregos Prosa e Segredo, nas proximidades do atual Horto Florestal também conhecido como 

encruzilhada de Nioaque, pois daqui seguia um ramal para tal cidade. 

Visconde de Taunay que percorrera a região no retorno da épica Retirada da Laguna na guerra da Tríplice Aliança em 1867, relata: 

“Uma légua a mais, depois do entroncamento e entramos no Campo Grande. Esta extensa campina constitui vastíssimo chapadão de 

mais de 50 léguas de extensão em que raras árvores rompem a monotonia da planura sem fim, nela está lançada a estrada que leva 

para Nioaque e que é conhecida perfeitamente em toda sua extensão pelos paraguaios” (Otávio Gonçalves Gomes – Mato Grosso do 

Sul na obra de Visconde de Taunay). O cunhado de José Antônio Pereira estivera em marcha com Taunay.  

No território central, localizado no planalto da Serra de Maracaju, divisor das bacias hidrográficas dos rios Paraná e Paraguai – local 

equidistante, convergente e estratégico – com clima ameno, terra fértil e córregos abundantes, José Antônio Pereira funda o Arraial dos 

Pereiras. Voltando a Minas para buscar a família, retorna definitivamente em 1875, com grande comitiva em carros de boi e criações. 

No local erguem ranchos e plantam roças. As casinhas de taipa crescem seguindo um certo alinhamento que proporcionam o ‘traçado’ 

http://www.capital.ms.gov.br/
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da primeira rua, a Rua Velha, atual 26 de agosto. Em 1878 é construída a primeira igreja, dedicada a Santo Antônio, edificação de taipa, 

com estrutura de madeira e cobertura de palha.  

Segundo o cronista Valério D’Almeida em seu livro Campo Grande de Outrora: “Campo Grande, povoado de 900 almas, possuía uma 

única rua (...) de casas acaçapadas, ranchos de sapé, choupanas de buritis e algumas águas furtadas visivelmente coloniais”. Os 

tropeiros, vaqueiros e boiadeiros foram os primeiros a utilizar o lugarejo por sua localização, depois vieram os carreteiros e os viajantes. 

Surgiram o comércio, os bares, os bolichos e a zona. Segundo Arlindo de Andrade Gomes em O município de Campo Grande em 1922: 

“De 1870 a 1890, não existia mesmo um povoado – 10 ou 12 ranchos de palha constituíam o arraial dos barulhos e das desordens tão 

faladas”. 

A freguesia cresceu, em 1889 foi elevada a distrito e em 1899, simultaneamente, a vila e a município, instalado em 1902 e 

desmembrado de Nioaque. O rebanho aqui negociado com os mineiros vindos via Paranaíba era originário de fazendas pantaneiras. No 

início de século XX, a cidade era o velho oeste no interior do Brasil. Imperava a lei do gatilho e a fama era notória: território sem lei. 

Então algo aconteceu. Em abril de 1903 o engenheiro Émile Armand Schnoor elaborou o percurso férreo de Itapura (SP) – Corumbá 

(MS) que passaria por estas paragens, corroborado em 1904 pelo Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. A notícia foi considerada 

bombástica, imediatamente atraiu mascates e mercadores paulistas, mineiros e árabes, e trabalhadores de muitas nacionalidades como 

os japoneses, entre outros. Com explícito e consequente crescimento do lugar, o 1º Código de Posturas, de 1905, de inspiração 

corumbaense, teve ênfase urbanística e higienista. 

Pau a pique e sapé 

http://www.capital.ms.gov.br/
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Em 1906, o município era organizado: “24 ranchos de 2 metros de altura construídos com esteios de aroeira, janelas de meio metro e 

paredes de barro rebocadas com excrementos de gado” (Arlindo de Andrade Gomes – O município de Campo Grande em 1922). Os 

ranchos eram de palha, as casinhas de pau a pique, isto é, taipa de mão e cobertura de palha. A arquitetura era rústica, colonial e 

executada sem a interferência do profissional da construção civil (arquiteto ou engenheiro) numa tradição brasileira praticada e 

transmitida de pai para filho desde a ancestralidade. 

Com influência indígena e um conceito muito atual de sustentabilidade na utilização dos materiais locais, ainda hoje essa técnica 

vernácula é empregada, em menor escala, em habitação popular no sertão. É uma tecnologia patrimonial. O trem encontra essa cidade 

morena assim intitulada devido à poeira que se assentava nas fachadas caiadas de branco. Restou-nos a alcunha e somente uma 

edificação deste período, o Museu José Antônio Pereira, ícone de resistência, tombado desde 1983 como Patrimônio Cultural do 

município. 

A expansão da cidade e a chegada do trem 

Entre 1907 e 1908, o engenheiro Schnoor fez o reconhecimento do terreno para a implantação da estrada de ferro que ligaria, junto à 

ferrovia boliviana, o Oceano Atlântico ao Pacífico. Em 1909, a pedido do município, o engenheiro Nilo Javary Barem elaborou o traçado 

viário urbano da vila; criou as ruas Afonso Pena (atual Rua 26 de Agosto), 7 de Setembro, 15 de Novembro e a Avenida Marechal 

Hermes (atual Avenida Afonso Pena). Também fazia parte a criação das ruas José Antônio, 15 de agosto (atual Rua Padre João Crippa), 

Pedro Celestino, 24 de fevereiro (atual Rua Rui Barbosa), 13 de Maio, 14 de Julho, Santo Antônio (atual Avenida Calógeras) e Rua 

Anhandui. 

Criava-se também um espaço para a praça que abrigou por algum tempo o cemitério (hoje Praça Ary Coelho). Ruas largas e retilíneas. 

Nessa época havia também uma olaria e um matadouro. 

http://www.capital.ms.gov.br/
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Em 1910 é executada a planta do Rocio e limite da Vila, pelo engenheiro militar Themistocles Paes de Souza Brasil que delimitou o 

entorno do local e a vila passou a contar com iluminação pública por meio de 80 lampiões de querosene em postes nas esquinas e nos 

centros das quadras. 

O município foi elevado à sede de Comarca em 1911 e, distante dos grandes centros, tinha então cerca de 50 casas, numa época em 

que faltava material de construção e mão de obra. Em 1912 foi instalado na localidade o destacamento militar e desse tempo temos a 

seguinte descrição de uma construção feita pelo cronista D’Almeida: “Em 1912, o sobradinho existente perto da atual igreja matriz fora 

alugado para instalação do primeiro hotel. (...) Naquela época as suas paredes de pau a pique, rebocadas e caiadas, os seus esteios de 

aroeira lavrados à mostra lhe davam uma feição mais colonial, com seu telhado de telhas vãs terminadas em telhas sustentadas por 

cachorros de cabriúva aparelhados”. 

Era grande a expectativa na vila com a iminente chegada da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) já com muitas léguas de trilhos 

executados. Um ramal vindo de São Paulo (via Três Lagoas), outro de Porto Esperança, encontraram-se na Estação de Ligação, neste 

município.  

Eis que o trem chegou em 28 de maio de 1914 e trouxe o início de um grande desenvolvimento, e a obsessão pela modernidade. Novas 

culturas, novas oportunidades de negócio, tudo novo. Nesse contexto, eclodiu a Primeira Grande Guerra cujos efeitos foram 

devastadores na economia global e, consequentemente, para o país e para o Estado. 

No entanto, reiterou-se naquela conjuntura, a importância do transporte férreo em detrimento do fluvial. Corumbá, de cidade mais 

próspera do Mato Grosso (e oeste do país), cai em decadência, e passa para segundo plano. O gado seria transportado pelo trem e o 

comércio até então realizado com Minas Gerais e São Paulo e países platinos, como Argentina, Paraguai e Uruguai, seria 

oportunamente direcionado à indústria de São Paulo e ao porto de Santos.  
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O complexo da NOB e a estratégia do crescimento 

A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil contribuiu decisivamente para o desenvolvimento urbano local (e regional). Suas instalações têm 

como unidade a estação de embarque, o armazém, a rotunda, galpões e demais oficinas. As residências seguem uma setorização 

hierárquica: Casas dos Engenheiros, Vila dos Ferroviários e Rua dos Ferroviários, com casinhas mais simples. Tal complexo arquitetônico 

é um legado preservado por tombamento nas três esferas do poder público o que mantém as características de suas edificações e parte 

do entorno. A área, centro histórico da cidade, tem sido objeto de requalificação urbanística posto que após desativação dos trilhos e a 

operacionalização da nova estação de embarque, atualmente o trem não chega ao centro.  

As edificações da estação, armazém e residências foram revitalizadas e abrigam novos usos, em harmonia com os antigos, e o percurso 

férreo valorizado com áreas verdes dotadas de equipamentos para esporte, lazer e cultura. 

A cidade eclética 

Campo Grande tornara-se um lugar promissor, o eldorado do imaginário nacional: a cidade crescia vertiginosamente. Para estas terras 

imigraram alemães, árabes, argentinos, espanhóis, italianos, japoneses, paraguaios, portugueses, entre tantos migraram gaúchos, 

mineiros, paulistas, pernambucanos, entre outros. A cidade transformava-se dia a dia em roteiro dos mercadores dos grandes centros e 

das construções. Erigiam-se hotéis, teatros, cinemas, cafés, farmácias, bares, casas comerciais e residenciais e, aos poucos, as 

edificações de alvenaria de tijolo maciço tornaram-se mais elaboradas. Com o estilo eclético, substituíam vaidosamente as casinhas de 

taipa caiadas de branco, a irradiar a luz do sol na ambiência empoeirada do movimento. Era o progresso que chegava e casas vetustas 

eram demolidas para novas serem edificadas. Muito foi destruído em nome do progresso. E construído também. A estética vigente no 

período era o ecletismo, estilo arquitetônico caracterizado pelo emprego de elementos de dois ou mais estilos de origens diversas. Essa 

tendência, surgida na Europa do final do século XIX, foi praticada até as primeiras décadas do século XX. 
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O ecletismo foi empregado em edificações como a Morada dos Baís (1918), o primeiro edifício de alvenaria em dois pavimentos com 

uso residencial, tombado como Patrimônio Cultural do município. O colégio Oswaldo Cruz (1918) cujo uso inicial foi comercial e 

posteriormente educacional, tombado como Patrimônio Cultural do município. A residência Vespasiano Martins (1921), demolida. O 

prédio do Quartel General (1922), na Avenida Afonso Pena, tombado como Patrimônio Cultural do Estado. A Casa do Artesão (1923) 

tombada como Patrimônio Cultural do Estado. A Loja Maçônica Oriente Maracaju, na Avenida Calógeras tombada como Patrimônio 

Cultural do Município e do Estado. Além de outras edificações que marcaram a transformação daquele período. Restam poucos 

exemplares da cidade eclética. 

Para estas edificações eram empregados materiais e mão de obra local, além de produtos importados utilizados parcialmente em 

edificações mais abastadas. A construção civil registra entre os anos de 1910 e 1920 o pioneiro trabalho de mestres construtores na 

elaboração e execução de projetos, como os imigrantes italianos Adolfo Stefano Tognini e seu filho Alexandre Tognini; Francisco Luiz 

Seccomani, Camillo Boni; os irmãos, imigrantes espanhóis José, Inácio e Vicente Gomes Domingues; também Américo de Carvalho Baís, 

Manoel Secco Thomé; Joaquim Theodoro de Faria; Manoel Rosa, Luiz Pepino, entre tantos outros. 

Campo Grande foi elevada à cidade em 1918. O comando Militar do Oeste implantou-se aqui em 1921. Transferido de Corumbá, o 

exército imprime segurança à terra de bravos. 1922 é o ano da inauguração do complexo arquitetônico dos quartéis e hospital militar. O 

prefeito Arlindo de Andrade Gomes escreve: “Em 1922 a cidade tinha 8.200 almas, 950 casas, 58 automóveis e 325 veículos diversos”. 

Urbanizou-se a cidade, junto aos engenheiros militares, executou-se o plano de abastecimento de água, implantou-se o Bairro 

Amambaí, praças, equipamentos de lazer e clubes sociais destinados aos militares, todavia com seus benefícios estendidos à população 

em geral. A cidade incentivava a fixação dos imigrantes e migrantes por meio da doação de terrenos, porém era exigida a construção de 

casas. 
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A construção da fé 

Dentre as igrejas e os templos mais antigos, a Igreja Santo Antônio tem uma história peculiar. A primeira capela foi erigida em 1878 em 

taipa, pelo fundador, como paga de uma promessa ao santo. Foi demolida em 1909 para a urbanização da área central da vila. Foi 

reconstruída sob linhas ecléticas em 1928 pelo engenheiro Camillo Boni, próxima ao local original. Todavia foi demolida outra vez. 

Então foi reconstruída em 1933 segundo um projeto de inspiração neogótica do arquiteto Frederico João Urlass. Nos anos de 1970 foi 

novamente demolida com diagnóstico de problemas estruturais para definitivamente ser erigida na configuração moderna da Catedral 

Nossa Senhora da Abadia e Paróquia de Santo Antônio. 

A igreja Batista da Rua 13 de Maio foi erigida em 1917. Posteriormente foi demolida e reconstruída na década de 1990. A igrejinha de 

São Benedito, de 1919, é o único templo religioso sob tombamento como Patrimônio Cultural do estado e do município, localizada na 

comunidade negra Tia Eva. O Centro Espírita Discípulos de Jesus, na Rua Maracaju, foi erigido em 1934. Em 1936 foram inauguradas a 

Igreja Presbiteriana e a Igreja Adventista. A Igreja São José é de 1939, embora não guarde a fachada original, a Capelinha ao lado é 

anterior à Igreja. A Igreja Perpétuo Socorro, de 1941, junto à Arquidiocese e a edificação educacional formam um conjunto 

arquitetônico. A Igreja e o Convento de São Francisco são de 1955 e abrigam a sede paroquial e o Instituto de Teologia. 

A verticalização começa com o estilo Art Déco 

Tal estilística começou a ser empregada a partir da década de 1930 até finais da década de 1940 no centro da cidade. A qualidade das 

edificações legadas nesse estilo explicita o quanto a cidade estava alinhada às ideias globais daquele momento. O estilo art déco é 

característico pelo emprego de formas geométricas, linhas retas paralelas, molduras longitudinais retilíneas, fachadas escalonadas e 

figuras estilizadas. Essa tendência surgiu na Europa em 1925 e no Brasil aconteceu até os anos de 1940. O arquiteto Frederico João 

Urlass imprimiu o estilo à cena arquitetônica local. Dentre as edificações legadas estão o Colégio Auxiliadora (1931); o Relógio da 14 
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(erigido em 1933, foi demolido nos anos de 1970 e sua réplica reconstruída na esquina das avenidas Calógeras e Afonso Pena em 1999); 

o Obelisco (1933), tombado como Patrimônio Cultural do município; o Colégio Dom Bosco (1934); o Cine Santa Helena e o Cine 

Alhambra, ambos de 1936, foram demolidos nos anos de 1980. 

Com a Revolução Constitucionalista de 1932, Campo Grande foi capital do efêmero Estado de Maracaju e a Loja Maçônica da Avenida 

Calógeras abrigou a sede do governo. Em 1938 o Escritório Saturnino de Brito elabora a planta da cidade. O Corpo de aviação é de 1939 

e a Base Aérea foi inaugurada em 1941. No início da década de 1940 foi elaborado o Código de Obras e Posturas. O Presidente Getúlio 

Vargas apregoa a Marcha para o Oeste, no intuito de povoar o interior do país. Com a eclosão da Segunda Grande Guerra os trilhos da 

NOB levam muitos jovens da região para combater na Itália enquanto renasciam movimentos pela divisão do sul de Mato Grosso. O 

comércio extrapola a Rua 14 de Julho espalhando-se pelas adjacências. O sistema de captação e a rede de esgoto foram executados em 

1944 e atenderam toda a área central até 1968.  

Testemunha a história da verticalização do centro da cidade prédios art déco como a Empresa de Correios e Telégrafos (1937); o Edifício 

José Abrão ou Hotel Americano, primeiro edifício de três pavimentos (1939); o Edifício Puxian, primeiro de quatro pavimentos (1939); o 

Edifício Korndorfer (1939) e o Edifício Olinda (1947), os primeiros com cinco pavimentos e o Edifício Nacao (1948), o primeiro com seis 

pavimentos. 

Em 26 de agosto de 1959, decorridos 50 anos da criação do município, Valério D’Almeida registra: “Com população cosmopolita de 

setenta mil almas, sede da Região Militar, Base Aérea, Diretoria dos Correios e Telégrafos, duas exatorias federais, inúmeras fábricas, 

cinco milhões de cafeeiros, ornam-lhe a magnificência de cidade dinâmica e moderna os melhores prédios de cimento armado desta 

latitude, de par com abastecimento de água potável de primeira ordem, luz em abundância e uma rede de esgoto irrepreensível”. Em 

1950 já era maior que a capital do Estado, Cuiabá.  

http://www.capital.ms.gov.br/


 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 22 
 

O Modernismo 

O movimento modernista surgiu na Europa em 1914 e foi introduzido no Brasil em 1922 com a Semana de Arte Moderna de São Paulo. 

Caracterizou-se por priorizar a função à forma em composições assimétricas com formas geométricas, grandes aberturas envidraçadas, 

aço e concreto armado. Edificações com conforto ambiental propiciado pela utilização no projeto do percurso do sol e ventos 

predominantes do local. A arquitetura moderna campo-grandense teve início após 1950 estendendo sua influência até os anos de 1980. 

Em 1953 foi construído o Colégio Maria Constança Barros Machado (projeto de Oscar Niemeyer replicado de Corumbá) e o Instituto 

Missionário São José, das Filhas de Maria Auxiliadora. Posteriormente veio a residência Koei Yamaki (1957); o Clube Surian (1962); o 

Hotel Campo Grande (1966); o complexo da UFMS (de 1968 a 69). O Paço Municipal é de 1971. O Terminal Rodoviário Heitor Eduardo 

Laburu de1972. O Parque dos Poderes (a partir de 1981). 

Na década de 1960, o sul de Mato Grosso tornara-se fronteira agrícola do oeste brasileiro e devido ao grande fluxo migratório, surgiram 

extensos bairros populares. O crescimento da municipalidade exigiu em 1965 nova versão do Código de Obras e Posturas que redefiniu 

as zonas e subzonas do perímetro urbano, e em 1970, a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado. De 1970  

a 1980 alguns programas federais de desenvolvimento permitiram a implantação e melhoria de infraestrutura da cidade. 

O movimento divisionista torna-se vitorioso em 11 de outubro de 1977 com a criação do Estado de Mato Grosso do Sul e sua 

implantação em 1º de janeiro de 1979. Campo Grande é a capital. Nova versão do Código de Obras norteava a cidade à sua nova 

condição, destacando-se ainda a Lei do Ordenamento, do Uso e Ocupação do Solo Urbano de 1988, o Plano Diretor de 1995, substituído 

pela Lei Complementar 74 de 2005. Em 1990 a Lei Orgânica do Município fez ajustes em relação à Constituição de 1988 e iniciou uma 

nova fase do progresso da cidade.   
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As décadas de 1980, 1990, 2000 e 2010 mudaram a paisagem urbana com a edificação dos arranha-céus, os parques ganharam espaço 

e os bairros, com grandes artérias de fluxo ligando-os ao centro, adquiriram certa autonomia. O Patrimônio Cultural legado pela 

ancestralidade teve sua proteção garantida pelo tombamento e pela legislação da ZEIC Centro (Zona Especial de Interesse Cultural). O 

elevado crescimento populacional da cidade, motivo de orgulho no passado, poderá revelar-se preocupante para o meio ambiente 

urbano em futuro próximo, pois a resistência cultural da contemporaneidade faz simultânea a memória das identidades da centenária e 

bela morena. 

(*)Arquiteto Rubens Moraes da Costa Marques 

Chefe da Divisão de Patrimônio Cultural e Espaços Culturais 

Fundação Municipal de Cultura – FUNDAC, In: Perfil Socioeconomico de Campo Grande - 2016 

2.2 – INFORMAÇÕES GERAIS E INDICADORES SOCIAIS DO MUNICÍPIO: 

2.2.1 - LOCALIZAÇÃO: 
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                      FONTE: PERFIL SOCIOECONOMICO 2016 

A sede do município localiza-se nas imediações do divisor de águas das Bacias do Paraná e Paraguai, definida pelas coordenadas 

Geográficas 20°28’13,40737” latitude Sul e 54°37’25,87099” longitude Oeste, e sua altitude varia entre as cotas 500 e 675 metros.  
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O marco zero do município está localizado no gramado em frente ao Monumento dos Imigrantes - Carro de Boi, no cruzamento da Av. 

Fernando Correa da Costa com a Av. Pres. Ernesto Geisel, próximo ao Parque Florestal Antônio de Albuquerque, conhecido como Horto 

Florestal.  

Considerando sua posição geográfica de área central do estado, corredor de acesso das regiões norte-sul, sua condição de capital do 

estado, com rede de saúde de referência e países fronteiriços ao estado, apresenta intenso fluxo migratório. 

Extensão territorial; área de 8.092,97 quilômetros quadrados (km²) o que representa 2,3% da área total do Estado. O município é 

formado pela sede municipal, área rural e dois distritos, Anhanduí e Rochedinho. A sede municipal se divide em sete regiões urbanas, as 

quais são compostas por 77 bairros. 

A Lei n. 115/2008 do Plano Diretor de Campo Grande-MS, em seu Anexo I - Mapa 2 –no inciso VI, trata da Zona Especial de Interesse 

Social – ZEIS, do artigo 27, do Capítulo V – Ordenamento Territorial, são Comunidades Quilombolas: Paulo VI, Boa Sorte, Tia Eva, Afro e 

São João Batista, localizadas na área urbana. A população indígena do município é desaldeada e flutuante, não havendo dados precisos.  

Os conjuntos habitacionais destinados à população indígena são: “Água Boa” no bairro Vida Nova com 60 unidades, “Marçal de Souza” 

no Tiradentes, com 139 unidades e “Darci Ribeiro” no Noroeste, com 99 unidades, totalizando 298 famílias. 
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                                                    FONTE: PERFIL SOCIOECONOMICO – 2016   
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2.2.2 - POPULAÇÃO: 

 

                                                                    FONTE : PERFIL SOCIOECONOMICO 2017 
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                                                            FONTE: ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO – 2013 

A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, à taxa de 1,73% ao ano, passando de 662.534 para 

786.797 habitantes. Essa taxa foi superior àquela registrada no Estado, que ficou em 1,67% ao ano, e inferior a cifra de 1,93% ao ano da 

Região Centro-Oeste. A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população urbana em 2000 representava 

98,84% e em 2010 a passou a representar 98,66% do total. A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 

2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que, em termos anuais, cresceu 5,0% em média. Em 2000, este grupo 

representava 7,3% da população, já em 2010 detinha 9,9% do total da população municipal.   
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Perfil demográfico segundo as Regiões Urbanas, Distritos e o município de Campo Grande – 2010
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A composição etária está mudando, com redução da taxa de natalidade e fecundidade, apontando para a redução de crianças e 

adolescentes abaixo de 19 anos e com aumento do efetivo de idosos (34,2 mil – 4,3% da população) e crescimento da população de 70 

anos ou mais de idade. A idade média da população aumentou para 31,7 anos, evidenciando o aumento do índice de envelhecimento. 

Existe um equilíbrio dos sexos na população do município, sendo o número maior de homens que mulheres até a faixa dos 25 anos e 

predominância feminina em grupos etários mais velhos. A população é em sua maioria (95%) alfabetizada, sendo esta taxa um pouco 

mais baixa na população idosa.  

 

                                                            FONTE : IBGE 2010 
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Em 2010, a razão de jovens e idosos é de 41,50 para cada grupo de 100 pessoas em idade ativa. A partir destes resultados pode-se 

constatar o impacto do estreitamento na base da pirâmide etária, principal fator responsável pela diminuição da razão de dependência 

no município de Campo Grande, conforme descrito no gráfico abaixo: 
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Outra parcela da população que demanda preocupação são as pessoas com deficiência conforme ilustrado na Tabela abaixo, que 

somam cerca de 21% do total, sendo uma das prioridades de atendimento para a Gestão, inclusive já com a implantação do Centro - Dia 

de Referência para crianças com Microcefalia.  

 

 

Os dados abaixo demonstram o quantitativo total de pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada – BPC para Idosos e 

Pessoas com Deficiência, dos quais apenas 12.024 são de pessoas com deficiência. 
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                                                        FONTE : Relatório de Programas e Ações do MDS – Novembro de 2017 

 

2.2.3 - ECONOMIA  

Entre 2005 e 2009, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município cresceu 67,7%, passando de R$ 6.945,6 milhões para R$ 

11.645,5 milhões. O crescimento percentual foi inferior ao verificado no Estado que foi de 68,0%. A participação do PIB do município na 

composição do PIB estadual diminuiu de 32,08% para 32,02% no período de 2005 a 2009. A estrutura econômica municipal 

demonstrava participação expressiva do setor de Serviços, a qual responde por 66,7% do PIB municipal. Cabe destacar o setor 

secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 15,5% em 2009 contra 15,0% em 2005. No mesmo sentido ao verificado no 

Estado, em que a participação industrial cresceu de 15,0% em 2005 para 15,9% em 2009.  

O mercado de trabalho formal do município apresentou em todos os anos saldos positivos na geração de novas ocupações entre 2004 e 

2010. O número de vagas criadas neste período foi de 45.621. No último ano as admissões registraram 96.856 contratações contra 
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89.151 demissões. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 253.488 

postos, 41,2% a mais em relação a 2004. O desempenho do município ficou abaixo da média verificada para o Estado, que cresceu 

43,2% no mesmo período. Serviços foi o setor com maior volume de empregos formais, com 87.275 postos de trabalho, seguido pelo 

setor de Administração Pública com 74.509 postos em 2010. Somados, estes dois setores representavam 63,8% do total dos empregos 

formais do município. Os setores que mais aumentaram a participação entre 2004 e 2010 na estrutura do emprego formal do município 

foram Serviços (de 32,45% em 2004 para 34,43% em 2010) e Construção Civil (de 5,98% para 7,28%). A que mais perdeu participação foi 

Administração Pública de 33,03% para 29,39%.  

Entre 2006 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município cresceu 67,7%, passando de R$ 7.817,0 milhões para R$ 

13.875,0 milhões. O crescimento percentual foi inferior ao verificado no Estado que foi de 78,8% A participação do PIB do município na 

composição do PIB estadual diminuiu de 32,11% para 31,89% no período de 2006 a 2010. 
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A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor de Serviços, que responde por 65,1% do PIB municipal. 

Cabe destacar que o setor secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 17,7% em 2010 contra 15,6% em 2006. No mesmo 

sentido ao verificado no Estado, em que a participação industrial cresceu de 5,7% em 2006 para 19,3% em 2010. 
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O Estado apresentou retração na geração de empregos em dezembro de 2017, de acordo com o Caged, o estoque de emprego formal 

no MS apresentou retração em dezembro de 2017. O decréscimo foi de -6.618 postos de trabalho, equivalente a variação de -1,29% em 

relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 12.827 admissões e de 19.445 desligamentos.  Em Campo Grande 

houve um total de 5.441 admissões e 7.326 desligamentos. 
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A Tabela mostra que 61,5% da população economicamente ativa possui rendimentos de até 2 salários mínimos. E apenas 1,3% da 

população economicamente ativa apresentam rendimentos superiores a 20 salários mínimos. Já 2,5% não possuíam rendimentos. 

 

 

O Censo Demográfico 2010 indicava que o município contava com 15.454 pessoas na extrema pobreza, sendo 399 na área rural e 

15.055 na área urbana. Em termos proporcionais, 2% da população está na extrema pobreza e nesta perspectiva a política de 

assistência tem trabalhado assiduamente para atingir este público mais vulnerável, como demonstra os dados do MDS abaixo: 
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O Mapa abaixo demonstra que ainda há grandes bolsões de vulnerabilidade socioeconômica no município, concentrados em 3 (três 

grandes bairros da periferia, sendo eles: o Caiobá, o Lageado e o Los Angeles, que demandam uma maior atenção por políticas públicas 

para assegurar os direitos à sobrevivência, ao convívio familiar e comunitário, à renda e à autonomia. 
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A receita orçamentária do município passou de R$ 794,9 milhões em 2005 para R$ 1.473,8 milhões em 2009, o que retrata uma alta de 

85,4% no período ou 16,69% ao ano. A proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das atividades econômicas do 

município, em relação à receita orçamentária total, passou de 36,30% em 2005 para 36,25% em 2009, e quando se analisa todos os 

municípios juntos do estado, a proporção aumentou de 22,20% para 23,26%. A dependência em relação ao Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) diminuiu no município, passando de 6,63% da receita orçamentária em 2005 para 6,58% em 2009. Essa dependência 

foi inferior àquela registrada para todos os municípios do Estado, que ficou em 17,27% em 2009. As despesas com saúde, educação, 

transporte, urbanismo e administração foram responsáveis por 85,79% das despesas municipais. Nos últimos anos a despesa com a 

pasta da assistência social tem diminuído nos últimos anos no município, e, para 2016, o orçamento para a assistência foi de 1.46% (5% 

menos que 2015) e inferior à média de todos os municípios do estado, que chega a 5,48%.  

2.2.4 - ASPECTOS SOCIAIS 

Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que o fornecimento de energia elétrica estava presente praticamente em todos os 

domicílios. A coleta de lixo atendia 98,8% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água o acesso estava em 

90,5% dos domicílios particulares permanentes e 60,3% das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado. Quanto aos 

níveis de pobreza, em termos proporcionais, 2,0% da população está na extrema pobreza, com intensidade maior na área rural (3,8% da 

população na extrema pobreza na área rural contra 1,9% na área urbana).  
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Nos últimos anos a cidade tem sofrido com as invasões de áreas públicas e particulares que, apenas em 2016 já foram 6 (seis) invasões, 

realocação de comunidades em outras áreas por questão judicial. O déficit habitacional gira em torno de 40.000 imóveis e os dados 

abaixo demonstram que ainda há muito o que fazer nesta questão: 
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Em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 3,7%. Na área urbana, a taxa era de 3,6% e na zona rural era 

de 7,6%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 1,2%. Da população de Campo Grande vale destacar que 

31,1% frequentam a escola ou creche, enquanto apenas 7,2% desta nunca frequentaram. O índice de analfabetismo do município é de 

4.95% e de alfabetização é de 95.5%. 

A coleta de lixo atendia 98,8% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água o acesso estava em 90,5% dos 

domicílios particulares permanentes e 60,3% das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado.  

Os dados do Ministério da Saúde são importantes para diagnosticar a situação da área no seu município. No tocante à mortalidade 

infantil, o número de óbitos infantis foi de 169 crianças, ao passo que no Estado o número de óbitos infantis foi de 547 crianças e a taxa 

de mortalidade infantil foi de 12,99 crianças a cada mil nascimentos, conforme mostra o gráfico a seguir: 
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As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) respondem por elevado índice de mortalidade no município de Campo Grande, MS, 

cuja população é de 786.797 habitantes (números ajustados – IBGE - 2010). A análise da série histórica de mortalidade no período de 

1997 a 2012(16 anos) demonstrou que no ano de 2012 os óbitos decorrentes das DCNT de maior ocorrência foram, em primeiro lugar, 

do aparelho circulatório, com 1352 óbitos respondendo por 29,75% do total de 4.545 óbitos ocorridos, em segundo lugar as neoplasias 

com 892 (19,63%), em quarto lugar as causas externas (acidentes e violências) com 522 (11,49%) e em sétimo lugar, os decorrentes das 

doenças endócrinas nutricionais e metabólicas com 217 (4,77%). Esse grupamento de óbitos supracitados, responderam por 65,63% dos 
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óbitos em 2012, com predominância de óbitos decorrentes das DCNT em nosso município. A preocupação do município é com o 

trânsito que vitimiza mais as pessoas do sexo masculino na faixa etária de 15 a 49 anos e os Acidentes com Ocupante de Veículo 

representaram maior risco para a faixa etária maior de 50 anos. A Hipertensão, obesidade e diabetes demandam outros fatores de risco 

para a população, principalmente para as mulheres adultas; O número de fumantes diminuiu e o de alcoolismo aumentou, estima-se 

que 80% da população do município utiliza-se da rede pública de saúde distribuída pelos territórios do município.  (fonte:SESAU). 

De acordo com dados do Ministério da Saúde, ocorreu um aumento na cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção 

básica no município. Em 2008, a cobertura era de 36,82% e aumentou para 41,07% em 2012. 

A responsabilidade pelos domicílios mostra uma prevalência de indivíduos dos sexo masculino, 58,2%. Enquanto 41,8% são do sexo 

feminino. Entretanto vale ressaltar que em 36% dos domicílios havia o compartilhamento da responsabilidade do domicílio. 

A seguir dados quanto à violência no município de Campo Grande: 
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Fonte: Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; IBGE; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 
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O quadro abaixo demonstra que entre os anos de 2015 a 2016, um aumento de casos de feminicídio no estado de Mato Grosso do Sul - 

MS. Atenta-se para o fato de que o nosso País, conforme dados do Mapa da Violência 2015 (extraído do site: 

agenciapatriciagalvao.org.br), ocupa o quinto lugar no ranking entre 83 nações, ficando o Estado de MS em 9º lugar entre as unidades 

federativas. Tais dados nos alertam quanto a necessidade em fortalecer as práticas de enfrentamento e combate a este tipo de 

violência.  

Brasil e Unidades da 
Federação 

Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) (2) 
Feminicídios 

Proporção de Feminicídios em 
relação aos CVLI de mulheres Feminino 

Varição 
(%) 

Ns. Absolutos Taxa (6) Ns. Absolutos Em percentual (%) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Mato Grosso do Sul (3) 83 102              6,2               7,6  22,9 16 34 19,3 33,3 

Fonte: Secretarias Estaduais de Segurança Pública e/ou Defesa Social; Fórum Brasileiro de Segurança Pública; PNAD - Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. 

Considerando a necessidade de políticas públicas, destacamos a articulação com a Rede de Proteção, principalmente com a Casa da 

Mulher Brasileira, onde é assegurado um atendimento humanizado por meio de escuta qualificada, apoio psicossocial, ações de 

incentivo à independência social e econômica, além de conter em sua estrutura, os serviços especializados do Juizado, da Defensoria 

Pública, do Ministério Público, da Delegacia, Brinquedoteca, Central de Transporte e Alojamento de Passagem.   

Toda essa estrutura da Casa da Mulher Brasileira, foi pensada para atender a vítima considerando as altas taxas de violência, bem como, 

todas as necessidades emergenciais e a facilidade do acesso de atendimento, pois os impactos de quem sofre a violência são múltiplos e 

exigem atenções diversas dos serviços públicos e privados. Todavia, este aparato todo não é o suficiente, necessitando da articulação de 

todas as políticas públicas, a exemplo da educação, saúde, universidades e outras instituições.  
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Dessa maneira, a Prefeitura Municipal de Campo Grande tem se articulado com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no 

sentido de produzir dados mais precisos e informações mais fidedignas por meio de um Observatório, havendo uma proposta de ser 

colocado em prática ainda este ano, o que contribuirá sobremaneira com a identificação e redução dos casos mais graves, por meio da 

leitura do mapeamento que nos apontará quais os territórios ou situações que nortearão nossas ações em nossas Unidades, 

principalmente nos CRAS e CREAS . 

Conforme o IBGE-2010, há registro de 619 trabalho infantil no município conforme demonstrado na tabela abaixo por grupos de idade: 
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O município aderiu às Ações Estratégicas para a Erradicação do Trabalho Infantil e está implementando as ações, através do Plano 

aprovado pelo CMAS, buscando identificar e mapear essas demandas, principalmente em feiras, cemitérios e durante grandes eventos. 

Conforme dados do CENSO SUAS 2016 e 2017 mais que dobrou a circulação de migrantes, apátridas e pessoas em situação de rua no 

município culminando com um volume expressivo desse perfil de homens na idade adulta, os quais demandam maior atendimento nas 

unidades socioassistenciais. Esse quadrante nos sinaliza também que a maioria das pessoas abordadas não aceitam os atendimentos 

ofertados, e encontram-se na região central, o que aumenta o número de usuários em circulação, ficando expostos a situações de 

vulnerabilidade e risco. A não aceitação do atendimento é um grande desafio, exigindo atuação de diversas áreas do poder público e a 

adoção de estratégias para o enfrentamento deste contexto frágil e vulnerável em relação às condições dignas e adequadas de 

sobrevivência. 
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                                          FONTE: EQUIPE CENTRO POP E SEAS DEZEMBRO DE 2017 
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                                         FONTE: EQUIPE CENTRO POP E SEAS DEZEMBRO DE 2017 

 

3 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS  

             O Sistema Único de Assistência Social – SUAS tem como objetivo consolidar um sistema descentralizado e participativo                       

previsto na Lei Orgânica de Assistência Social- LOAS,está consagrado na Política Nacional de Assistência Social PNAS-2004 e na Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social-NOB/SUAS-2012. Integra e define as responsabilidades compartilhadas entre 

os três entes federativos (União, Estados e Municípios e Distrito Federal). 

O Município de Campo Grande executa sua Política Municipal de Assistência Social aprovada pela Deliberação n. 57/2012 do Conselho 

Municipal de Assistência Social - CMAS, em conformidade com os ditames da legislação e normas vigentes, com serviços estruturados      
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nos níveis de proteção preconizados e de acordo com a territorialização das respectivas áreas de abrangência. Possui centralidade na 

família, numa atuação descentralizada e articulada. 

A Secretaria Municipal de Assistência Social desenvolve ações de forma a assegurar a prestação da Assistência Social, como direito do 

cidadão e dever do Estado, como política pública de proteção social não contributiva destinada a cidadãos e grupos que se encontram 

em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, desenvolvida na forma do Sistema Único de Assistência Social. Tem buscado aprimorar 

sua forma de atuação para garantir na prática, os direitos, a melhoria de qualidade de vida e a autonomia dos usuários e assim, melhor 

desempenhar seu papel de órgão gestor desta política pública. 

Na busca pela eficácia, eficiência e efetividade das ações desenvolvidas, o acompanhamento, o monitoramento e avaliação de serviços 

governamentais e não governamentais que têm se concretizado como um importante instrumento de gestão, principalmente com a                                    

implantação da Vigilância Socioassistencial, que acompanha as questões do Plano Municipal da Assistência Social e o Pacto do 

Aprimoramento da Gestão do SUAS para atender as contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. 

Em nosso município, os principais desafios são: a reestruturação das unidades de atendimento da Proteção Social Básica e Especial; 

melhorarias na infraestrutura, principalmente em relação à acessibilidade nas Unidades e na Sede; envolvimento das outras políticas 

públicas na questão das pessoas em situação de rua; adoção de estratégias para agilizar os processos de aquisições; realização de 

formação continuada aos trabalhadores do SUAS com a implantação da Escola Municipal do SUAS e o Plano de Educação Permanente; a 

promulgação da Lei do SUAS Municipal; implementação dos fluxos internos de atendimento e maior visibilidade das ações da Política de 

Assistência Social. 
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Sob esta perspectiva, que objetiva a promoção de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade civil organizada, 

para garantir a ampliação do sistema de proteção social e o acesso aos direitos, bem como, nortear a execução da política de 

Assistência Social por meio da proteção social, consolidamos nossa responsabilidade enquanto ente federado no enfrentamento da 

pobreza e da desigualdade, com a participação do controle social, da sociedade civil organizada e por meio de movimentos sociais e 

entidades de assistência social, para atender à crescente demanda com a crise socioeconômica instalada em nosso país. 

Sobrelevam-se dessa forma, os principais avanços no ano de 2017, sendo: 

 Implantação de mais uma unidade de Residência Inclusiva Municipal; 

 Reativação do Programa ACESSUAS Trabalho; 

  Implantação do CRAS Estrela do Sul; 

 Valorização dos trabalhadores do SUAS com o Projeto Cuidando de quem Cuida;  

 Adequação quanto à Classificação Tipológica das Unidades e respectivos símbolos dos cargos dos coordenadores; 

 Redefinição das funções de acordo com as atribuições da gestão do CADÚnico, definidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social;  

 Ampliação das equipes técnicas e de atendimento aos usuários;  

 Readequação dos serviços de abordagem social; 

 Criação das Unidades de Acolhimento por meio de Decreto;  

 Regulamentação da Lei Municipal n. 5.227/2013 e alterações, que dispõe do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 

 Adequação do Organograma e Regimento Interno conforme normativas do SUAS; 

 Regularização e formalização das criações e transformações das unidades da SAS; 

 Revisão de contratos de locação e de convênios mais dispendiosos. 
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3.1 - ASPECTOS GERENCIAIS  
 

A Secretaria Municipal de Assistência Social está estruturada organizacionalmente em nosso município, conforme o Decreto n. 13.048, 

de 17 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a Estrutura Básica da Secretaria e as suas respectivas competências. Porém, a estrutura 

encontra-se em fase de adequações quanto às nomenclaturas, de forma que possa atender as exigências da Política de Assistência 

Social. O Regimento Interno baseia-se no modelo proposto pela Secretaria Municipal de Gestão, abrangendo as competências da gestão 

nos âmbitos operacional e instrumental, adequadas à lógica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, de modo que seus objetivos, 

princípios e seguranças sejam garantidos pela Gestão Municipal.  

Nesse sentido, a Secretaria organiza-se em Órgãos de Direção Superior, concernente à gestão do Secretário Municipal e do Secretário-

Adjunto; Órgãos Colegiados, referentes aos conselhos de políticas públicas vinculadas à SAS; Comitê de Fiscalização das Ações do Fundo 

Municipal de Investimento Social; Unidades Organizacionais de Assessoramento, que compreendem a Assessoria de Projetos, 

Assessoria Jurídica e Assessoria Técnica; e Unidades Organizacionais de Atividades Operacionais e Instrumentais, que abrangem as 

superintendências e suas respectivas gerências.  

Um dos principais avanços para a Gestão do SUAS foi a implementação de equipe técnica exclusiva para o gerenciamento do Programa 

Bolsa Família - PBF e do CADUNICO, todo esse esquema elevou a qualidade  de acompanhamento dos programas, o acompanhamento 

das condicionalidades e a qualidade de informações, sendo que em 2017 efetuamos a pedido do Ministério Público 3.600 visitas a fim 

de sanear inconsistências detectadas por aquele Órgão.  
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Segue dados relativos à gestão do PBF e do CADUNICO: 
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Segue dados relativos ao acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família: 
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Nossa Estrutura Básica pode ser visualizada no organograma a seguir, ressaltando-se que haverá uma nova publicação com as devidas 

adequações e acréscimos de dispositivos, a fim de adequá-la à Política e à realidade da Secretaria. 
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A legislação vigente prevê a primazia do Poder Público na execução das Políticas Sociais, assim como parcerias para sua efetivação. Para 

atender a demanda é fortalecida a Rede Socioassistencial composta de organismos governamentais e não governamentais. As 

entidades não governamentais inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, recebem apoio técnico da SAS, em sua 

maioria são cofinanciadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. 

As atividades da SAS têm sido desenvolvidas de forma a assegurar a prestação da Assistência Social, como direito do cidadão e dever do 

Estado, como política pública de proteção social não contributiva destinada a cidadãos e grupos que se encontram em situação de 

vulnerabilidade e/ou risco social, desenvolvida na forma do Sistema Único de Assistência Social. Sendo assim, tem sistematicamente, 

buscado aprimorar sua forma de atuação para garantir na prática, os direitos, a melhoria de qualidade de vida e a autonomia dos 

usuários; e assim, melhor desempenhar seu papel de órgão gestor desta política pública em Campo Grande. Faz o seu trabalho a partir 

da avaliação dos processos em andamento e da estrutura organizacional e técnica implantada. 

O acompanhamento, o monitoramento e avaliação de serviços governamentais e não governamentais têm se concretizado como um 

importante instrumento de gestão, principalmente com a implantação da Vigilância Socioassistencial, a qual tem como prerrogativa 

precípua a produção, sistematização e análise de informações territorializadas sobre as situações de risco e vulnerabilidade social que 

incidem sobre famílias e indivíduos, assim como de informações relativas ao tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços ofertados 

pela rede socioassistencial.   

O efetivo apoio às atividades de planejamento, gestão, supervisão e execução dos serviços e benefícios socioassistenciais, produção, 

disseminação de informações e conhecimentos que contribuam para efetivação do caráter preventivo e proativo da Política de 

Assistência Social, assim como para a redução dos agravos, baseia-se também no acompanhamento, monitoramento e avaliação das 

unidades públicas e privadas (entidades/organizações da sociedade civil) que compõem a rede socioassistencial. 
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Destaca-se aqui a necessidade de fortalecimento dos vínculos com as instituições não governamentais, mantenedoras de serviços 

socioassistenciais, como importantes parceiras para o atendimento de uma demanda crescente pelos serviços.  Com igual importância 

temos a necessidade de articulação e fluxo com as demais Secretarias Municipais que, de forma integrada com a Assistência, podem 

oferecer serviços com continuidade e resolutividade. Também o processo de financiamento desta política tem sido aprimorado 

sistematicamente em Campo Grande.  

A gestão financeira da política está de acordo com o estabelecido na legislação afeta, uma vez que o município, ao criar o Fundo 

Municipal de Assistência Social e dar sua efetiva implantação e funcionamento, cumpre o artigo 30 da Lei Orgânica da Assistência Social. 

Possui também, uma proposta técnica orçamentária anual, tendo por referência as ações efetivas (programas) e os dados de controle 

dos anos anteriores. A proposta apresenta o Orçamento Anual para apreciação e aprovação do CMAS – Conselho Municipal de 

Assistência Social e se refere ao repasse de recursos gerado pela relação do órgão gestor municipal com as entidades conveniadas que 

atuam ampliando a rede socioassistencial de atendimento, assessoramento e garantia de direitos da população que vive em 

vulnerabilidade e risco.  
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3.2 - PANORAMA DE ATENDIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL EM 2017: 

As Unidades Públicas de Proteção Social Básica efetuaram as seguintes entregas e atendimentos aos usuários:    

 

 

Total de Kits de Segurança 
alimentar Hortifrúti  

Toneladas 
322 

                                            FONTE: GERÊNCIA DE VIGILÃNCIA SOCIOASSISTENCIAL - SAS 

 

 

Total de Benefícios eventuais 

Cesta Básica 3662 

Colchões 21 

Cobertores 675 

Auxilio funeral 178 

Auxílio Natalidade 160 

Auxilio documentação (Carteira 

de Identidade e Certidões) 

1045 

Média Serviços da Proteção Social Básica  

Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família - PAIF 

1783 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo para 

Crianças, Adolescentes e Idosos 

2717 

Serviço de atendimento no 

domicílio para pessoas com 

deficiência e idosas 

40 
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                                              FONTE: GERÊNCIA DE VIGILÃNCIA SOCIOASSISTENCIAL - SAS 

 

Média de Atendimento Proteção Social Especial 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEF. 722 

Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC) 467 

Serviço Especializado em Abordagem Social 472 

Centro POP 393 

Centro Dia 52 

Residência Inclusiva 10 

Unidades de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes 23 

CETREMI 121 
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                                            FONTE: GERÊNCIA DE VIGILÃNCIA SOCIOASSISTENCIAL - SAS 

 

 

 

 

Defesa e Garantia de 
Direitos
137,6
21%

SCFV - 0 a 6 anos
43,7
7%

SCFV - 6 a 15 anos
106,5
16%

SCFV - Idosos
40,8
6%

Média Complexidade
150,0
23%

Alta - Acolhimento 
Crianças e 

adolescentes
14,7
2%

Alta - Casa de 
Passagem

112,6
17%

Alta - RI
8,8
1%

Alta - ILPI
43,5
7%

Média do Atendimento Rede Privada 

Defesa e Garantia de Direitos

SCFV - 0 a 6 anos

SCFV - 6 a 15 anos

SCFV - Idosos

Média Complexidade

Alta - Acolhimento Crianças e
adolescentes

Alta - Casa de Passagem

Alta - RI

Alta - ILPI
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O Mapa da Rede a seguir está em atualização pela Equipe da Vigilância Socioassistencial – SAS, uma vez que houve cancelamento e 

inscrições de Organizações da Sociedade Civil e criação de Unidades Públicas.    

 

                                          FONTE: VIGILÃNCIA SOCIOASSISTENCIAL – SAS/2016 

 
Mapa da Rede Socioassistencial 

Unidades Públicas e Privadas 
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3.3 – RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS E NECESSÁRIOS: 

A maioria dos recursos materiais disponíveis está sucateada, no entanto, estamos em fase de aquisição de equipamentos e materiais 

novos, dentre os quais há uma remessa significativa de computadores em processo de aprovação a ser adquirido, tanto para a Gestão 

quanto para as unidades descentralizadas. 

A estrutura física está em fase de projetos para as reformas e ampliações necessárias, assim como as aquisições de equipamentos, 

materiais de consumo, de expediente e alimentação, conforme o que consta em nosso Plano Plurianual Orçamentário e a respectiva Lei 

Orçamentária Anual (anexo 01). Todo este aparato de aquisições e de recursos disponíveis e necessários para a implementação dos 

serviços será disponibilizada conforme o anexo acima, devido ao volume de Unidades e de atendimentos do nosso Município. 

No que tange as informações sobre recursos humanos, traçamos um panorama contendo o total de trabalhadores de nível 

fundamental, nível médio e superior lotados na secretaria. Ademais, demonstramos também um quadro com o RH existente e uma 

tabela com a média do quantitativo necessário para executar as ações no âmbito da gestão, bem como na oferta dos programas, 

projetos e benefícios.  
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                                                        FONTE: CENSO SUAS GESTÃO 2017 

 

 

32

6

6

4

5

13

6

15

1
7

52

102

TOTAL DE TRABALHADORES SEDE NÍVEL SUPERIOR

Gestão do SUAS

Vigilância Socioassistencial

Gestão do Trabalho

Regulação do SUAS

Gestão Financeira e Orçamentária

Proteção Social Básica

Proteção Social Especial Média
Complexidade
Proteção Social Especial de Alta
Complexidade
Gestão do Cadastro Único e Programa
Bolsa Familia
Gestão de Benefícios

AcesSUAS Trabalho

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO
TRABALHO INFANTIL-PETI
TOTAL
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                                                     FONTE: CENSO SUAS GESTÃO 2017 

 
 

108

1
3

2

6
6

02

10

2
02

142

TOTAL DE TRABALHADORES SEDE NÍVEL MÉDIO Gestão do SUAS

Vigilância Socioassistencial

Gestão do Trabalho

Regulação do SUAS

Gestão Financeira e Orçamentária

Proteção Social Básica

Proteção Social Especial Média
Complexidade
Proteção Social Especial de Alta
Complexidade
Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa
Familia
Gestão de Benefícios

AcesSUAS Trabalho

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO
TRABALHO INFANTIL-PETI
TOTAL
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TABELA com a quantidade de profissionais do órgão gestor (Sede) exclusivos e compartilhados por tipo de atividade realizada. 
 

 

                                      FONTE: CENSO SUAS GESTÃO 2017 
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                                        FONTE: CENSO SUAS GESTÃO 2017 
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TABELA DO TOTAL DE TRABALHADORES DA SECRETARIA (SEDE E UNIDADES): 

 

 

                                                          FONTE: CENSO SUAS GESTÃO 2017 
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Apresentamos a seguir a tabela de recursos humanos necessários, conforme o que estabelece a Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do SUAS – NOB/SUAS, a Nota Técnica nº 27/2015/DGSUAS/SNAS/MDS, a Resolução CNAS nº 17/2011 e a Resolução CNAS nº 

09/2014, além dos Cadernos de Orientações Técnicas dos Serviços: 

 

 

                                                             FONTE: GESTÃO DO TRABALHO DO SUAS/SAS 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35

QUANTIDADE NECESSÁRIA DE RH

GESTÃO DO SUAS, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

TOTAL
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Os Quadros abaixo dos Recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, demonstram a estimativa de recursos de 2018-

2021. Para o Fundo Nacional - FNAS utilizamos como base de cálculo a Evolução do Orçamento da União para a Seguridade do Caderno 

SUAS Nº 05 / MDS, o percentual médio de aumento para a Assistência Social é de 2.40% ao ano, para o Fundo Estadual – FEAS e para o 

Fundo de Investimento Social – FMIS, utilizamos o percentual de 5%, média dos últimos anos. 

 
FUNDO NACIONAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 
Estimativa 2018 Estimativa 2019 Estimativa 2020 Estimativa 2021 

IGD – PBF 1.556.838,36 1.594.202,10 
 

1.631.566,00 1.668.930,00 

IGD – SUAS 230.683,44 236.219,00 241.755,00 247.291,00 

BLOCO PSEAC 1.968.000,00 2.015.232,00 2.062.464,00 2.109.696,00 

BLOCO PSEMC  2.583,000,00 2.644.992,00 2.706.984,00 2.768.976,00 

BLOCO PSB 4.146.000,00 4.245.504,00 4.345.008,00 4.444.512,00 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI  99.600,00 0,00 0,00 0,00 

ACESSUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROGRAMA BPC ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 480.000,00 491.520,00 503.040,00 514.560,00 

TOTAL 10.584.564,48 

 

11.227.669,10 

 

 

11.490.817,00 

 

11.753.965,00 
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FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 

Estimativa 2018 Estimativa 2019 Estimativa 2020 Estimativa 2021 

4.249.016,11 4.461.466,00 4.684.539,00 4.918.765,00 
      

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS 

Estimativa 2018 Estimativa 2019 Estimativa 2020 Estimativa 2021 

7.130.013,00 7.486.513,00 7.860.838,00 8.253.879,00 

 

4 - OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

A Política Pública de Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado. Como política pública de proteção social não 

contributiva, destinada a cidadãos e grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, desenvolvida na forma 

do SUAS, realiza-se de forma integrada às Políticas Setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, visando seu 

enfrentamento; a garantia dos mínimos sociais; ao provimento de condições para atender as contingências sociais e à universalização 

dos direitos sociais. Sob esta perspectiva, objetiva:  

 

4.1 - OBJETIVO GERAL:  

Promover um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade civil organizada, no quadriênio 2018-2021, para garantir 

a ampliação do sistema de proteção social e o acesso aos direitos previstos na legislação social brasileira, norteando a execução da 

política de Assistência Social, dando-lhe visibilidade como política pública para a implementação do SUAS municipal.  
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4.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

I – a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: 

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. 

II – a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de 

vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; 

III – a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais; 

IV – participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle de ações em todos 

os níveis; 

V – primazia da responsabilidade do ente político na condução da Política de Assistência Social; 

VI – centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos, tendo como base o 

território. 
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5. DIRETRIZES E PRIORIDADES DELIBERADAS: 

 

 I - Promover um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade civil organizada, para garantir a ampliação do sistema 

de proteção social e o acesso aos direitos previstos na Legislação Social Brasileira, dos serviços, programas, projetos e benefícios 

prioritariamente para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem, assegurando que as ações, no âmbito da assistência social, 

tenham centralidade na família e garantam a convivência familiar e comunitária; 

II - Implantar, estruturar e implementar ações, no campo da assistência social, de forma descentralizada, com base nos indicadores de 

vulnerabilidade, promovendo a articulação e a integração entre as demais políticas públicas, os segmentos sociais organizados e a rede 

de serviços das organizações da sociedade civil que atuam na área de assistência social, visando a prevenção e a superação das 

desigualdades socioterritoriais e a universalização dos direitos sociais. 

 

A revisão do Pacto de Aprimoramento de 2014 a 2017 (Anexo 2) pela Equipe da Vigilância Socioassistencial, com apresentação e 

aprovação ao CMAS dos períodos de 2014 a 2015, demonstrou que ainda temos que implementar ações, fluxos e ajustes para a 

superação das metas não alcançadas. Os períodos de 2016 e 2017 serão encaminhados para aprovação juntamente com o Plano ora 

revisado.  
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A seguir os Gráficos da Evolução anual do Pacto do Aprimoramento, revisados pela Vigilância Socioassistencial da SAS: 

 

 

 

 

                                                                                    FONTE: GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - SAS 
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A NOB SUAS 2012, em seu art. 22 estabelece que os Planos de Assistência Social, no §2º do art. 18, devem observar: I - deliberações das 

conferências de assistência social para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; dessa forma, apresentamos as prioridades 

deliberadas na 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, as quais norteiam as ações da nossa política e servem de ferramenta 

para aferirmos as necessidades e o que ainda precisamos alcançar, conforme o que segue abaixo: 

 
Registro das Deliberações da Plenária Final da Conferência Municipal de Assistência Social - Deliberações para o Município – 

Totalizando até 10 Deliberações 

 
Eixo 1 – A Proteção Social não-contributiva e o Princípio da Equidade como paradigma para a Gestão dos Direitos Socioassistenciais. 

1 Efetivar, divulgar e garantir a equidade e justiça social, assegurando à população negra, comunidade quilombola, povos ciganos, 
povos de terreiro, povos indígenas, comunidade LGBT, população em situação de rua, pessoas com deficiência, e demais usuários, 
o acesso aos serviços socioassistenciais, conforme os parâmetros normativos da Política de Assistência Social/SUAS, com previsão 
de recursos humanos, materiais, tecnológicos e arquitetônicos, dando maior visibilidade aos serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais. 

2 Garantir a continuidade dos serviços socioassistenciais nos períodos de transição de gestão, de forma que não haja atraso nos 
repasses financeiros e aquisição de materiais de consumo e custeio, bem como assegurar a concessão dos benefícios eventuais em 
caráter emergencial. 

3 Assegurar que o Cadastro Único seja realizado no território/CRAS e que tais equipamentos tenham condições estruturais, assim 
como recursos humanos, equipamentos e tecnologias para realizá-lo. 

Eixo 2 – Gestão Democrática e Controle Social: o lugar da sociedade civil no SUAS. 

1 Criar conselhos gestores dentro dos equipamentos sociais e realizar reuniões ampliadas com o CMAS nos territórios, 
proporcionando maior participação do usuário nas discussões referentes à Política de Assistência Social visando ao fortalecimento 
do controle social. 

2 Buscar o cumprimento da NOB/RH nas unidades públicas e privadas, proporcionando a educação permanente a todos os 
profissionais do SUAS, conselheiros e usuários. 

http://www.capital.ms.gov.br/


 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 79 
 

Eixo 3 – Acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de 
direitos socioassistenciais. 

1 Ampliar o quadro de recursos humanos previsto na NOB/RH-SUAS, de forma que cada serviço tenha sua equipe de referência, 
visando a melhores condições de trabalho para execução das tarefas, assim como construir e readequar os equipamentos da 
Proteção Social Básica e Especial e capacitar o quadro de funcionários da rede de assistência social. 

2 Criar, por meio de ações do Executivo Municipal, a Câmara de Políticas Públicas Setoriais de Corte Social, a fim de efetivar e 
melhorar a integração das políticas públicas com a Política de Assistência Social, objetivando melhorar o fluxo de atendimento aos 
usuários, com atenção especial às famílias do PBF e BPC. 

3 Adequar a legislação municipal, por meio de ato do Executivo, para que seja respeitado o direito do idoso ao Passe Livre Municipal 
a partir dos 60 anos de idade, conforme Lei Federal. 

Eixo 4 – A legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a 
garantia dos direitos socioassistenciais. 

1 Efetivar a composição do quadro de recursos humanos da equipe da Vigilância Socioassistencial, conforme a legislação vigente, 
fortalecendo as atribuições inerentes a sua operacionalização. 

2 Intensificar a articulação com o Poder Legislativo, a fim de estabelecer um piso mínimo de 15% da arrecadação, alocando-o no 
Fundo Municipal de Assistência Social, para assegurar e ampliar serviços, programas e projetos destinados aos usuários da 
Assistência Social, 
Considerando grupos/comunidades tradicionais (indígenas, LGBTTT, quilombolas, refugiados, entre outros). 
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6. AÇÕES E ESTRATÉGIAS CORRESPONDENTES PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO: 

6.1. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF 

2018-2021 

Descrição do Serviço Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das 

famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua 

qualidade de vida. É desenvolvido em 20 Unidades, CRAS, implantadas em 06 (seis) regiões do município, em territórios de 

maior vulnerabilidade, além dos atendimentos específicos na Secretaria para a cobertura da região central.  

Público Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais. 

Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram 

contempladas. 

Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros. 

Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social. 

Unidade (s) de 
Atendimento 

CRAS – Centros de Referência da Assistência Social 

Capacidade de 
Atendimento 

Conforme o CENSO SUAS 2017, cada unidade CRAS referência 5.000 famílias em seu território de abrangência, de acordo 

com a NOB/SUAS e a NOB/RH SUAS. Para esse número a capacidade de atendimento é de 1000 famílias, conforme o 

Caderno de Orientações Técnicas CRAS (2009), p.35. Destaca-se ainda, que esse número abrange a unidade e não o 

serviço em específico. 

Abrangência Município de Campo Grande 

Estratégias de 
Operacionalização 

Oferecer os serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF. 

Acompanhamento Familiar pelo PAIF de: no mínimo, 20 famílias, por técnico de nível superior.  
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10% das famílias cadastradas no CadÚnico. 

10% das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF, que apresentem outras vulnerabilidades sociais, para 

além da insuficiência de renda. 

50% das famílias beneficiárias do PBF, em fase de suspensão por descumprimento de condicionalidades, com registro no 

respectivo sistema de informação. 

10% das famílias beneficiárias do BPC, cadastradas no CadÚnico. 

Cadastrar e/ou atualizar dados das famílias em situação de pobreza no Cadastro Único. 

Acompanhar as famílias inseridas no Programa Bolsa Família, intersetorialmente, em articulação com a saúde e a 

educação. 

Operacionalizar e gerir os Benefícios Eventuais e de Prestação Continuada no Município de Campo Grande. 

Cadastrar 100% das famílias beneficiárias do BPC no CADUNICO. 

Acompanhamento pelo PAIF das famílias registradas no CADUNICO com a meta de atingir a taxa de acompanhamento de 

10% ao ano (Conforme a Resolução CNAS nº 18 de 15 de julho de 2013). 

Resultados 
Esperados  

Diminuição da ocorrência de situações de vulnerabilidade social no território de abrangência do CRAS. 

 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência no território de abrangência do CRAS. 

 Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais. 

 Melhoria da qualidade de vida das famílias residentes no território de abrangência do CRAS. 

Tipos de 
Investimento 

Conforme a Cartilha de Orientações Técnicas do – CRAS, o seu efetivo funcionamento é imprescindível para o 

desempenho de suas funções e para a oferta com qualidade dos serviços socioassistenciais.  Cuidar dos atributos de 

funcionamento do CRAS significa, além de garantir um ambiente de caráter público adequado, inaugurar uma nova era na 
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qual os direitos socioassistenciais não possuam status inferior aos demais direitos sociais e na qual os usuários dessa 

política possam acessá-los ao adentrar um equipamento do SUAS, ao reconhecê-lo em qualquer território do país e 

acioná-lo em um horário adequado as suas necessidades.  

Garantir a implantação das Unidades nas Praças do PAC II: Parque Lageado e Noroeste, nas regiões Anhanduizinho e 

Prosa, com o aporte de materiais de consumo, equipamentos e recursos humanos; reforma de 19 CRAS, conforme 

diretrizes da PNAS e NOB/SUAS, além das previsões do Plano Plurianual.  

Conforme Portaria de n. 269 de 22 de Março de 2017 do Ministério das Cidades, foi montado um Grupo de Análise e 

Acompanhamento de Empreendimentos, contendo representantes da Agencia Municipal de Habitação – EMHA, 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SISEP, Agencia de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul - 

AGEHAB e demais secretarias, para estudo e elaboração do Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e 

Serviços Públicos e Urbanos - RDD. Neste Relatório consta a avaliação da demanda habitacional gerada por 

empreendimentos do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, contendo os serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais a serem ofertados às famílias e/ou indivíduos que irão residir nas habitações, sinalizando se 

há capacidade para atender essa população ou se será uma demanda reprimida. Caso seja reprimida, destacamos a 

necessidade de estrutura física para o atendimento no âmbito da Política de Assistência Social, sendo: Ampliar as 

estruturas físicas dos CRAS Indubrasil, Vila Gaúcha e Los Angeles considerando a necessidade do atendimento à demanda 

reprimida existente nestes territórios; construir e/ou ampliar o Centro de Convivência Jardim Tijuca II e realocar as 

unidades onde existe gestão compartilhada entre CEINF e CRAS (Zé Pereira e Aero Rancho), articulando com a Secretaria 

Municipal de Educação - SEMED espaços próprios para as entidades educacionais. (As necessidades de RH e financeiro 

estão sinalizadas no RDD). 
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Implantar uma central de atendimento do Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal e Programa Bolsa 

Família (0800) para oferta de informações e consultas sobre os serviços existentes; ampliar a concessão de benefícios 

assistenciais a indivíduos que atendam aos critérios estabelecidos na legislação, contribuindo para a integração entre os 

benefícios assistenciais e os serviços da rede socioassistencial; estabelecer equipes técnicas volantes para a garantia à 

equidade do atendimento entre áreas urbanas e rurais, comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais. 

Reformar e adequar a infraestrutura da Gestão do Cadastro Único. 

Estabelecer estratégias de inclusão das pessoas com deficiência e idosas do BPC por meio de sua inserção no CADUNICO, 

visando analisar a localização e cobertura do benefício e o perfil do usuário; ampliar recursos financeiros para 

implementação dos benefícios eventuais, considerando o acesso aos direitos da população em situação de 

vulnerabilidade e risco social; elevar o percentual de busca ativa das famílias através de ações itinerantes. 

Promover orientações técnicas (por meio de palestras, reuniões, oficinas, etc.) de gestores, técnicos, orientadores sociais, 

e demais profissionais do SUAS, garantindo o acesso a informações para implantação/implementação dos serviços 

tipificados; implantar banco de dados integrado referente aos indicadores socioassistenciais, a partir dos dados contidos 

no CADUNICO e outras fontes objetivando fundamentar a gestão na elaboração do diagnostico social. 

Adequar à estrutura física do órgão gestor, propiciando melhor atendimento ao público e aos servidores; ampliar o 

quantitativo de cursos de qualificação profissional às famílias beneficiárias de programas de transferência e/ou em 

situação de vulnerabilidade social. 

Ampliar as ações de inclusão digital; realizar upgrade na aquisição de software e hardware para todas as unidades da 

proteção social básica; criar estratégias para encaminhamento dos usuários qualificados profissionalmente ao mercado de 

trabalho, distribuídos entre as regiões municipais para promoção da economia solidária e desenvolvimento local. 
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Investir nas ações e estratégias de inclusão produtiva e geração de renda no território, mediante a realização de cursos, 

palestras e oficinas nas unidades da Proteção Social Básica, entidades e órgãos parceiros, destinados aos usuários da 

assistência social em Campo Grande, visando à formação destes para a superação das vulnerabilidades sociais. 

Receber os alimentos da Central de Processamento de Alimentos - CPA, promovendo o acesso à alimentação e a proteção 

social das famílias atendidas;  

Implantar 2 equipes volantes, sendo técnicos de referência composta por 02 técnicos de nível superior (01 assistente 

social e 01 psicólogo) e 02 técnicos de nível médio: sendo uma para atender os distritos de Rochedinho e de Anhanduí. 

Implementar a equipe de acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família nos CRAS 

Ampliar o quadro com a contratação de 9 Facilitadores de LIBRAS, também irá contribuir para a composição do IDCRAS, 

visto que compõe o item de Acessibilidade no CENSO CRAS. Estes profissionais poderão cobrir todas as Unidades, como 

Equipes Volantes. 

Fontes de Financiam FNAS E FONTE 01  

 

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS 

2018-2021 

Descrição do Serviço Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus 

usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a 

ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula 

e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no 

território. O serviço é ofertado nas 20 Unidades CRAS, nos 06 Centros de Convivência, e nos 04 Centros de Convivência 
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do Idoso, além das Organizações Não-governamentais inscritas no Conselho Municipal cofinanciadas e não 

cofinanciadas, pertencentes a Rede Socioassistencial nos territórios de abrangência dos CRAS. 

Público De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2014), são usuários do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento Vínculos – SCFV:  

Crianças de até 6 anos, em especial: Crianças com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; crianças 

cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; crianças encaminhadas pelos serviços da 

proteção social especial: Em situação ou egressas do trabalho infantil; Serviço de Proteção e Atendimento Especializado 

a Famílias e Indivíduos - PAEFI; reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento e outros; 

crianças residentes em territórios com ausência ou precariedade na oferta de serviços e oportunidades de convívio 

familiar e comunitário e crianças que vivenciam situações de fragilização de vínculos.  

Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, em especial: Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social 

especial: Em situação ou egressas do trabalho infantil; Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos; reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento e outros; crianças e adolescentes 

com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias 

de programas de transferência de renda; crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços 

públicos e com dificuldades para manutenção das necessidades básicas.  

Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos, em especial: Adolescentes e jovens pertencentes às famílias beneficiárias de 

programas de transferência de renda; adolescentes e jovens egressos de medida socioeducativa de internação ou em 

cumprimento de outras medidas socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA; adolescentes e jovens em cumprimento ou egressos de medida de 
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proteção, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - ECA; adolescentes e jovens em situação ou 

egressos do Trabalho Infantil ou adolescentes e jovens egressos ou vinculados a programas de combate à violência e ao 

abuso e à exploração sexual; adolescentes e jovens de famílias com perfil de renda de programas de transferência de 

renda; jovens com deficiência, em especial beneficiários do BPC e jovens fora da escola.  

Jovens de 18 a 29 anos: Jovens pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferências de renda; jovens 

em situação de isolamento social; jovens com vivência de violência e, ou negligência; jovens fora da escola ou com 

defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; jovens em situação de acolhimento; jovens egressos de cumprimento de 

medida socioeducativa em meio aberto; jovens egressos ou vinculados a programas de combate à violência, abuso e, 

ou exploração sexual; jovens egressos de medidas de proteção do ECA; jovens em situação de rua e jovens em situação 

de vulnerabilidade em consequência de deficiências. 

 Adultos de 30 a 59 anos: Adultos pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferências de renda; 

adultos em situação de isolamento social; adultos com vivência de violência e, ou negligência; adultos com defasagem 

escolar; adultos em situação de acolhimento; adultos vítimas e, ou vinculados a programas de combate à violência e 

exploração sexual; adultos em situação de rua; adultos em situação de vulnerabilidade em consequência de 

deficiências. 

Idosos (as) com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade social, e especial: Idosos 

beneficiários do Benefício de Prestação Continuada; idosos de famílias beneficiárias de programas de transferência de 

renda; idosos com vivências de isolamento social por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio 

familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no serviço. 

Conforme o Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento Vínculos – SCFV (2013), considera-se público 
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prioritário para a meta de inclusão no SCFV pessoas 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 anos; em situação de acolhimento; em cumprimento de MSE em meio aberto; egressos de medidas 

socioeducativas; situação de abuso e/ou exploração sexual; com medidas de proteção do ECA; crianças e adolescentes 

em situação de rua; vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. 

Unidade (s) de 
Atendimento 

CRAS, Centro de Convivência do Idosos e Centros de Convivência para Crianças e Adolescentes    

Capacidade de 
Atendimento 

Tomamos como parâmetro de capacidade para o atendimento o ano base de 2012, conforme quadro abaixo, prevendo 

o reordenamento dos serviços de convivência, a ampliação das estruturas físicas instaladas, com o objetivo de atingir o 

percentual de inclusão de 50% do público prioritário nos serviços, inscritos no CADUNICO e no PBF.  

Abrangência Município de Campo Grande e distritos 

Estratégias de 
Operacionalização 
 
 

Inserir 50% do público prioritário no Serviço. 

Realizar 100% da identificação das situações prioritárias com Documento Técnico. 

Utilizar instrumental de planejamento em 100% das ações executadas (Orientação Social e Oficinas) semanalmente. 

Preencher a lista de presença em todos os grupos do Serviço. 

Executar a Orientação Social, com todos os grupos do serviço. 

Planejar e executar os Serviços com os Percursos Socioeducativos. 

Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a 

convivência familiar e comunitária. 

Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em especial, das pessoas com 

deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária. 
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Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social 

nos territórios; acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer 

existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos; às informações sobre direitos e 

sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; a experiências e 

manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades. 

Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências fortalecendo o 

respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.  

Resultados Esperados  Redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade social; prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu 

agravamento ou reincidência; amento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; ampliação do acesso aos 

direitos socioassistenciais; melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias; aumento no número de jovens 

que conheçam as instâncias de denúncia e recurso em casos de violação de seus direitos; aumento no número de 

jovens autônomos e participantes na vida familiar e comunitária, com plena informação sobre seus direitos e deveres; 

redução, junto a outras políticas públicas, índices de: violência entre os jovens; uso/abuso de drogas; doenças 

sexualmente transmissíveis e gravidez precoce; melhoria da condição de sociabilidade de idosos; redução e prevenção 

de situações de isolamento social e de institucionalização. 

Tipos de Investimento Revitalização do espaço físico e estrutura elétrica e hidráulica das unidades CRAS e do órgão gestor; aquisição de 

equipamentos de informática e softwares; aquisição de 07 veículos para complementar a frota já existente e viabilizar 

maior abrangência nos atendimentos nas unidades CRAS. 

Fontes de Financiam. FNAS E FONTE 01 
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IMPLENTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM DOMICILIO PARA IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
2018 - 2021 

Descrição do Serviço O serviço tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e 

sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a 

equiparação de oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e 

pessoas idosas, a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a 

exclusão e o isolamento (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 2009). 

Público Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situação de vulnerabilidade social pela fragilização de 

vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de acesso a possibilidades de inserção, habilitação social e comunitária, 

em especial: 

Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada; 

Membros de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda. 

Unidade (s) de 
Atendimento 

CRAS – Centros de Referência da Assistência Social 

Capacidade de 
Atendimento 

Conforme demanda (O número de 5.000 família diz respeito a famílias referenciadas ao CRAS, de acordo com a 

NOB/SUAS e a NOB/RH SUAS. Para esse número a capacidade de atendimento é de 1000 famílias, conforme o Caderno 

de Orientações Técnicas CRAS (2009, p.35). Destaca-se ainda, que esse número abrange a unidade e não o serviço em 

específico.) 

Abrangência Município de Campo Grande e distritos 

Estratégias de 
Operacionalização 

A concepção metodológica do Serviço pode ser organizada a partir de três eixos inter-relacionados. Esses eixos devem 

contribuir para orientar a organização metodológica, a gestão, o planejamento do Serviço e a organização do trabalho 
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da equipe de referência. 

Os eixos apontam as diretrizes ou linhas de ação do Serviço a partir do olhar sobre as dinâmicas: do território, do 

contexto familiar e da rede de proteção. Tem o intuito de facilitar a compreensão operacional do serviço pelos 

profissionais e usuários, assim como contribuir para a construção de indicadores de monitoramento e 

avaliação.Embora cada eixo aponte um conjunto de possibilidades de ações ou estratégias, esses eixos e ações estão 

inter-relacionados e, no seu conjunto, convergem para o alcance das aquisições previstas na Tipificação em relação os 

usuários. 

Os eixos são:  

Eixo I – Proteção e Cuidado Social no Domicílio. 

Eixo II - Território Protetivo: Olhares e Aproximações sobre o Território. 

Eixo III – Trabalho em Rede: Olhar Multisetorial (Caderno de Orientações Técnicas do Serviço Proteção Social Básica no 

Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas – SPSBD (Brasil, 2017). 

Serão realizados trabalho com o usuário e sua família visando: Prevenir agravos que possam desencadear rompimento 

de vínculos familiares e sociais; prevenir confinamento de idosos e/ou pessoas com deficiência; Identificar situações de 

dependência; prevenir o acolhimento institucional de pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas com vistas a 

promover a sua inclusão social; desenvolver estratégias para estimular as pessoas com deficiência e pessoas idosas, 

suas famílias e  comunidade no processo de habilitação, reabilitação e inclusão social; oferecer possibilidades de 

desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a defesa de direitos e o estímulo a participação cidadã; incluir 

usuários e familiares no sistema de proteção social e serviços públicos, conforme necessidades, inclusive pela indicação 

de acesso a benefícios e programas de transferência de renda; contribuir para resgatar e preservar a integridade e a 
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melhoria de qualidade de vida dos usuários. 

Resultados Esperados  Prevenção da ocorrência de situações de risco social tais como o isolamento, situações de violência e violações de 

direitos, e demais riscos identificados pelo trabalho de caráter preventivo junto aos usuários; redução e prevenção de 

situações de isolamento social e de abrigamento institucional; redução da ocorrência de riscos sociais, seu 

agravamento ou reincidência; famílias protegidas e orientadas; pessoas com deficiência e pessoas idosas inseridas em 

serviços e oportunidades; aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais e ampliação do acesso aos 

direitos socioassistenciais. (Tipificação, 2009, pag. 27) 

Tipos de Investimento Serão realizados os seguintes investimentos: Carro para cada CRAS (20), visando o atendimento e busca ativa para 

atendimento e acompanhamento dos usuários nos Serviços. 

Fontes de Financiam. FNAS E FONTE 01 

 

REATIVAÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 
2018 (previsão de término do Programa para dezembro 2018) 

Descrição do Serviço Promover a integração dos usuários da Política de Assistência Social ao mundo do trabalho, por meio da articulação, 

identificação, sensibilização, desenvolvimento de habilidades e orientação para o mundo do trabalho. 

Público O Acessuas Trabalho tem como público de suas ações, a população urbana e/ou rural, em situação de vulnerabilidade 

e risco social, residente em municípios integrantes do Programa, com idade de 14 a 59 anos. Tem prioridade para a 

participação os usuários de serviços, projetos, programas de transferência de renda e benefícios socioassistenciais, 

com atenção especial para os seguintes segmentos:  

Beneficiários do Programa Bolsa Família; 
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Pessoas inscritas no CadÚnico; 

Pessoas com deficiência e beneficiarias do Beneficio de Prestação Continuada-BPC; 

Jovens e adultos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e egressos; 

Adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, egressos e suas famílias; 

Famílias com presença de situação de Trabalho Infantil; 

Famílias com pessoas em situação de privação de liberdade; 

Famílias com crianças em situação de acolhimento provisório; 

População em situação de rua; 

Adolescentes e jovens no serviço de acolhimento e egressos; 

Indivíduos e famílias residentes em territórios de risco, em decorrência do tráfico de drogas; 

Indivíduos egressos do Sistema Penal; 

Pessoas retiradas do trabalho escravo; 

Mulheres vítimas de violência; 

Jovens negros em territórios de risco; 

Adolescentes vítimas de exploração sexual; 

Comunidades e Povos Tradicionais; 

População lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais - LGBTT; 

Dentre outros, para atender especificidades territoriais e regionais. 

Unidade (s) de 
Atendimento 

Centros de Referência de Assistência Social - CRAS; 

Centros de Convivência; 
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Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS; 

Organizações da Sociedade Civil. 

Capacidade de 
Atendimento 

2.900 usuários 

Abrangência Município de Campo Grande/MS 

Estratégias de 
Operacionalização 

As ações realizadas pela equipe têm a articulação como estratégia fundamental e transversal a todas as atividades, e 

são divididas em quatro eixos: 

Identificar e sensibilizar os usuários. 

Buscar o desenvolvimento de habilidades pessoais e orientação para o mundo do trabalho. 

Promover o acesso a oportunidades. 

Monitorar o percurso dos usuários no mundo do trabalho. 

Resultados Esperados  O acesso e a integração dos usuários ao mundo do trabalho. 

Autonomia financeira, pessoal e social. 

Conscientização cidadã referente ao mundo do trabalho. 

Reconhecimento, por parte dos usuários, das normativas regem seus direitos. 

Tipos de Investimento Para alcançar os resultados, será articulado com os mais diversos parceiros, tais como: Sistema S, Institutos Federais, 

escolas municipais e estaduais e locais de oferta de cursos de qualificação profissional.  

Para isso as ações deverão ser desenvolvidas com a formatação de 116 grupos de 25 pessoas, sendo que para cada 

grupo serão ofertadas 5 oficinas, totalizando 580 oficinas. 

Fontes de 
Financiamento 

FNAS 
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IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – PCF  

2018-2021 

Descrição do Programa Baseado no Guia para Visita Domiciliar (Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social. 2017), o PCF é um programa do 

governo federal, instituído por meio do Decreto nº 8.869, de 05 de outubro de 2016 tendo como fundamento a Lei nº 

13.257, de 08 de março de 2016, que trata do Marco Legal da Primeira Infância.  

O Programa Criança Feliz tem caráter intersetorial, ou seja, envolve várias políticas públicas com a finalidade de 

promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de 

vida. A metodologia de estimulação do desenvolvimento infantil é aplicada nas visitas domiciliares, que se constitui 

como estratégia fundamental do programa. 

Público O programa prioriza crianças e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social:  

Gestantes, crianças de até 36 meses e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família;  

Crianças de até 72 meses e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada;  

Crianças de até 72 meses 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. (Decreto nº 8.869, de 05 de 

outubro de 2016, Art. 2º) 

Unidade (s) de 

Atendimento 

O CRAS é a unidade de referência para o acesso das famílias às ações do SUAS que integram o Programa Criança Feliz, 

sendo que a metodologia é aplicada na Visita Domiciliar. 

Capacidade de 

Atendimento 

Até 200 (duzentos) indivíduos do público prioritário por CRAS. (Resolução n.- 20, de 24 de novembro de 2016); 

No Termo de Aceite do Município de Campo Grande, a meta pactuada com o MDS é de 1900 indivíduos do público 

prioritário. 
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Abrangência Município de Campo Grande 

Estratégias de 

Operacionalização 

Compor a equipe do município com um coordenador, dois supervisores e vinte e cinco visitadores. 

Divulgar o Programa Criança Feliz nas Unidades da Proteção Social Básica. 

Realizar oficinas com as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e do Benefício de Prestação Continuada 

– BPC nas unidades da Proteção Social Básica. 

Efetuar busca ativa das famílias nas regiões periféricas do município. 

Realizar visitas domiciliares – Acompanhamento das famílias que aderirem ao PCF, sendo mensal para as gestantes e 

semanal para as famílias com crianças de 0 a 3 anos PBF e 0 a 6 anos BPC. 

Articular com o Comitê Gestor do Programa Criança Feliz. 

Planejar e efetuar orientações técnicas à equipe de visitadores. 

Lançar dados no Prontuário Eletrônico do SUAS referente as visitas domiciliares. 

Resultados Esperados  Promoção do desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral 

na primeira infância; Apoio à gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais. 

Colaboração 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; Mediação do acesso da 

gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às políticas e serviços públicos de que necessitem. 

Integração, ampliação e fortalecimento de ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira 

infância e suas famílias. Guia para Visita Domiciliar (Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social. 2017) 

Tipos de Investimento Capacitação da Equipe Técnica responsável, aquisição de materiais gráficos e lúdicos, disponibilidade de veículo com 

motorista para o deslocamento dos visitadores 
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Fontes de Financiam. FNAS E FONTE 01 

 

6.2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL:  

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI 
2018-2021 

Descrição do Serviço Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça 

ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e 

o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias 

diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social. 

Público Pessoas e famílias que sofrem algum tipo de violação de direito, como violência física e/ou psicológica, negligência, 

violência sexual (abuso e/ou exploração sexual); adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas ou sob 

medidas de proteção, tráfico de pessoas, situação de rua, abandono, trabalho infantil, discriminação por orientação 

sexual e/ou raça/etnia, entre outras. 

Unidade (s) de 
Atendimento 

CREAS locais 

Capacidade de 
Atendimento 

Conforme demanda 

Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 

Operacionalização 

 

 

Trabalhar de forma articulada com os diferentes níveis de proteção, bem como a sociedade civil, o sistema de garantia 

de direitos, e intersetorialmente com as demais políticas públicas. 

Mapear a incidência dos casos de violações de direitos identificando a localização do fenômeno no território para 

reforçar as ações e estratégias de acompanhamento e monitoramento das famílias, a fim de se evitar o rompimento de 
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IMPLEMENTAR O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL -SEAS 
2018-2021 

Descrição do Serviço Abordagem e busca ativa que identifique nos territórios do município a incidência de trabalho infantil, exploração 

sexual de crianças e adolescentes, situação de rua e outras formas de violação, tendo como foco as praças, 

entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realiza atividades laborais, bem como locais de 

grande circulação de pessoas como praças, entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam 

atividades laborais, locais de grande circulação de pessoas como terminais de ônibus, eventos culturais em espaço 

público, mercados e feiras, datas comemorativas como Finados, Carnaval e outros, buscando resolver as necessidades 

imediatas e promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva 

da garantia dos direitos. 

Público Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou 
sobrevivência. 

Unidade (s) de 
Atendimento 

Equipes SEAS lotadas nos CREAS locais e no CENTRO POP 

Capacidade de Conforme demanda 

vínculos e agravos das violações. 

Resultados Esperados Redução das violações de direitos, por meio da identificação das situações de violência e seus agravos nos territórios 

Sensibilização da sociedade e dos usuários acerca das violações de direitos 

Tipos de Investimento Capacitação disponível para a equipe técnica e materiais teóricos da área. Recursos humanos, aquisição de materiais de 

consumo e permanente. Reforma e adaptações no espaço físico. 

Fontes de Financiam FNAS E FONTE 01 
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Atendimento 

Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 

Operacionalização 

 

 

Articular-se com a Proteção Social Básica que tem um alcance maior nos territórios. 

Articular o SUAS com as Políticas de Saúde, Habitação, Trabalho e demais políticas públicas, órgãos de defesa de 

direitos e demais órgãos do Sistema de Justiça. 

Assegurar a equipe técnica de referência para a oferta do Serviço, com, no mínimo, 3 (três) profissionais sendo, pelo 

menos, 1 (um) profissional de nível superior, a fim de qualificar e aprimorar a oferta do serviço nos territórios e a 

articulação com a rede privada. 

Considerar o necessário redimensionamento da equipe do Serviço sempre que necessário, observada a demanda local 

e a realização de grandes obras, megaeventos e festas populares, por exemplo, de modo a assegurar qualidade na 

oferta. 

Assegurar funcionamento do Serviço de modo ininterrupto (todos os dias da semana, inclusive finais de semana e 

feriado, durante o dia e a noite), tendo em vista a incidência das situações de risco pessoal e social e/ou de acordo com 

as especificidades dos territórios de atuação. 

Assegurar articulação do Serviço com a Gestão do Cadastro Único/Programa Bolsa Família para integrar as ações de 

cadastramento de pessoas e famílias em situação de rua. 

Resultados Esperados Diminuição das situações de violação de direitos, dos agravos e de violências dos usuários bem como a promoção da 

saída das ruas, sua autonomia e retorno ao convívio familiar e comunitário. 

Tipos de Investimento Contratação equipe qualificada, contratação de capacitação para a equipe que atua no serviço, aquisição de 01 veículo 

para abordagem e aquisição de materiais de consumo e permanente. 

Fontes de Financiam FNAS E FONTE 101 
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IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE 
LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 

2018-2021 

Descrição do Serviço Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de 

Prestação de Serviços à Comunidade. O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento 

de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, em meio aberto, determinadas judicialmente. 

Para a oferta do serviço faz-se necessário à observância da responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos 

direitos e obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas especificas para o 

cumprimento da medida. 

Público Adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

Unidade (s) de 
Atendimento 

CREAS locais 

Capacidade de 
Atendimento 

Conforme demanda 

Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 

Operacionalização 

 

 

Articular-se com a Proteção Básica de Assistência Social, buscando o atendimento e acompanhamento integral das 

famílias nos territórios com referenciamento e o contrarreferenciamento do adolescente e do seu grupo familiar. 

Criar o grupo de trabalho –GT intersetoriais e interinstitucionais. 

Instituir e reordenar os fluxos de protocolo. 

Aperfeiçoar o diagnóstico de medidas socioeducativas no município. 

Adequar a infraestrutura de acordo com a demanda. 

Realizar estratégias de mobilização com as entidades cofinanciadas da SAS para construção de um termo de 

cooperação para o recebimento dos adolescentes em cumprimento de Prestação de serviços à Comunidade. 
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Realizar oficinas socioeducativas que utilize a linguagem das artes de rua como: grafite, hip hop, rap, skates e dança de 

rua. 

Organizar e articular as atividades do Comitê Intersetorial de Medidas Socioeducativas. 

Elaborar protocolo de atendimento. 

Resultados Esperados Redução da reincidência da prática do ato infracional e do ciclo de violência e o Fortalecimento dos vínculos familiares 

e comunitários. 

Tipos de Investimento Contratação equipe especializada, aquisição de 01 veículo para agilidade no acompanhamento das medidas e 

contratação de capacitação para a equipe que atua no serviço, contratação de cursos profissionalizantes para os 

adolescentes atendidos. Aquisição de materiais de consumo e permanentes 

Fontes de 
Financiamento 

FNAS E FONTE 01 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA  
 CENTRO DIA 

2018-2021 

Descrição do serviço  Oferecer atenção integral à pessoa com deficiência em situação de dependência durante o dia; apoio às suas famílias e 

aos cuidadores contribuindo para a diminuição do estresse decorrente dos cuidados prolongados na família, bem como 

promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria na qualidade de vida das pessoas inseridas no serviço. O Centro 

Dia conta com equipe específica e habilitada para a prestação de serviços especializados a pessoas em situação de 

dependência que requeiram cuidados permanentes ou temporários, pautada no reconhecimento do potencial da 

família e do cuidador, na aceitação e valorização da diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da 
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prestação de cuidados diários prolongados. 

Unidade (s) de 
Atendimento 

CENTRO-DIA  

Capacidade de 
Atendimento 

60 usuários com deficiência 

Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 

Operacionalização 

 

 

Articular com a rede intersetorial os serviços necessários para o atendimento das demandas dos usuários, seus 

cuidadores e familiares. 

Planejar as ações visando a melhoria do trabalho ofertado no sentido material e técnico. 

Capacitar as equipes técnicas e os cuidadores sobre o papel da Assistência Social. 

Adquirir materiais lúdicos necessários para o trabalho desenvolvido. 

Resultados Esperados Acessos aos direitos socioassistenciais bem como a redução e prevenção de situações de isolamento social e de 

abrigamento institucional; a diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados a 

pessoas com dependência; fortalecimento da convivência familiar e comunitária; melhoria da qualidade de vida 

familiar; redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos.  

Tipos de Investimento  Contratação de equipe técnica e apoio. Aquisição de carros adaptados. Material de consumo e permanente 
necessários para os trabalhos ofertados. 

Fontes de 
Financiamento 

FMAS E FONTE 101 
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IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS IDOSAS EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA  
NO CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA AO IDOSO 

2019 (previsão de implantação) 

Descrição do serviço  Buscar formas alternativas de cuidado, que não rompam o vínculo do idoso com a família visando atender ao idoso 

semidependente e apoiar as famílias impossibilitadas de prover suas necessidades, representando fortalecimento da 

rede de proteção Social Especial e inovação na oferta de políticas públicas para a população de idade mais avançada do 

município. 

Unidade (s) de 
Atendimento 

CENTRO-DIA para pessoas idosas 

Capacidade de 
Atendimento 

30 usuários 

Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 

Operacionalização 

 

 

Implantar até 2019 do Centro Dia para pessoas idosas com grau de dependência. Ressalta-se que, embora não esteja 

previsto no PPA elaborado em 2017, essa previsão surgiu após sua elaboração, considerando que este Plano e o PPA 

podem ser revisados anualmente e a implantação dependerá da previsão orçamentária constante na LOA.  

Articular com a rede intersetorial os serviços necessários para o atendimento das demandas dos usuários. 

Planejar as ações visando à melhoria do trabalho ofertado no sentido material e técnico. 

Adquiri materiais necessários para a execução das atividades ofertadas. 

Capacitar a equipe técnica e cuidadores sobre o envelhecimento e os cuidados básicos com as pessoas dependentes. 

Resultados Esperados Prevenir situações de risco pessoal e social aos idosos. 

Evitar o isolamento social e a institucionalização do idoso.  

Reduzir o número de internações médicas e o número de acidentes domésticos com idosos. 
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Fortalecer os vínculos familiares através de orientações à família sobre os cuidados básicos necessários ao idoso. 

Compartilhar com as famílias a provisão de cuidados essenciais a seus idosos. 

Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção ao idoso. 

Tipos de Investimento  Contratação de equipe técnica e de apoio. Aquisição de 01 carro. Material de consumo e permanente necessários para 

os trabalhos ofertados. 

Fontes de Financiam. FMAS/FMIS/FONTE 01 

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA – CENTRO POP 
2018-2021 

Descrição do Serviço Oferecer atendimento e acompanhamento às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos 

familiares e comunitários não foram rompidos, estruturação técnico-operacional e atenção especializada e mais 

individualizada, e/ou, de acompanhamento sistemático e monitorado, por meio do serviço destinado à população em 

situação de rua, tem-se como Unidade de referência o CENTRO-POP que é uma unidade pública voltada para o 

atendimento especializado à população em situação de rua, que realiza atendimentos individuais e coletivos, oficinas e 

atividades de convívio e socialização, além de ações que incentivem o protagonismo e a participação social destes 

usuários, devendo representar espaço de referência para o convívio social e o desenvolvimento de relações de 

solidariedade, afetividade e respeito; apoio para pessoas que moram e/ou sobrevivem nas ruas com o acesso a espaços 

de guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão de documentação. 

Público São jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Destaca-se que 

crianças e adolescentes podem ser atendidos pelo Serviço somente quando estiverem em situação de rua 

acompanhados de familiar ou pessoa responsável. 

Unidade (s) de CENTRO POP 

http://www.capital.ms.gov.br/
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Atendimento 

Capacidade de 
Atendimento 

Conforme a demanda 

Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 

Operacionalização 

 

 

Elaborar o diagnóstico socioeconômico. 

Promover a informação, comunicação e defesa de direitos, referência e contrarreferência; orientação e suporte para 

acesso à documentação pessoal; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais. 

Articular com a rede de serviços socioassistenciais, e com outros serviços de políticas públicas setoriais; Articulação 

interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

Mobilizar e fortalecer o convívio e de redes sociais de apoio e para o exercício da cidadania; articulação com órgãos de 

capacitação e preparação para o trabalho; estímulo ao convívio familiar, grupal e social. 

Elaborar relatórios e/ou prontuários. 

Resultados Esperados Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência. 

Proteção social às famílias e indivíduos. 

Redução de danos provocados por situações violadoras de direitos. 

 Construção de novos projetos de vida. 

Tipos de Investimento  Aquisição de materiais de consumo e permanente, melhoria da capacidade de atendimento e infraestrutura 

Fontes de 
Financiamento 

FNAS, FEAS E FONTE 01 

 

 

 

http://www.capital.ms.gov.br/
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IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL – AEPETI 
2018-2021 

Descrição do Serviço As Ações Estratégias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI articula um conjunto de ações para 

retirar crianças e adolescentes da prática do trabalho precoce, que estão dentro dos eixos de informação e mobilização; 

identificação; proteção; defesa e responsabilização; monitoramento.  

Público Crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos da prática do trabalho precoce, exceto quando na condição de 

aprendiz, a partir de 14 anos 

Unidade (s) de 
Atendimento 

Órgão Gestor (equipe de referência) – CREAS locais 

Capacidade de 
Atendimento 

Conforme demanda 

Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 

Operacionalização 

 

 

Articular os níveis de proteção social básica e especial, para assegurar atendimento às crianças e adolescentes, vítimas 

de exploração de trabalho infantil. 

Realizar interlocução com a política de saúde, educação, esporte, lazer e demais políticas públicas, órgãos de defesa e 

demais órgãos do Sistema de Justiça. 

Sensibilizar os diversos atores e segmentos sociais constituídos afetos a desenvolver ações de erradicação do trabalho 

infantil. 

Desenvolver e divulgar campanhas voltadas principalmente para difundir os agravos relacionais e de saúde no 

desenvolvimento de crianças e adolescentes sujeitas ao trabalho infantil. 

Realizar audiências públicas com a participação do Ministério Público para firmar compromissos para com a finalidade 

http://www.capital.ms.gov.br/
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de erradicar o trabalho infantil no município. 

Realizar busca ativa e identificação das crianças e adolescentes em situação de TI. 

Registrar no Cadastro único para programas sociais do Governo Federal de crianças e adolescentes e suas famílias 

identificadas em situação de trabalho infantil. 

Acompanhar as famílias e aplicar as medidas protetivas expedidas pelos órgãos de proteção. 

Monitorar o processo de identificação, cadastramento, atendimento e metas pactuadas. 

Resultados Esperados Redução do número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, e da incidência nos territórios 

monitorados, por meio do fortalecimento da articulação do trabalho em rede e da inserção desse público nos serviços 

ofertados pelas políticas sociais do município, atendendo suas necessidades e buscando sua autonomia. 

Tipos de Investimento Aquisição de materiais gráficos de distribuição gratuita bem como de campanhas de sensibilização 

Fontes de Financiamen. FNAS E FONTE 01 

 

IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
2018-2021 

Descrição do Serviço Serviço que oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de 

medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se 

temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao 

convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta.  

Público Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, sob medida protetiva de acolhimento. 

Unidade (s) de 
Atendimento 

04 (quatro) unidades 

Capacidade de 
Atendimento 

Grupo de até 20 (vinte) crianças e adolescentes por unidade  

http://www.capital.ms.gov.br/
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Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 

Operacionalização 

Ampliar e efetivar as articulações com as demais políticas públicas. 

Aprimorar o Estudo/Diagnóstico. 

Ampliar a rede comunitária, lazer e cultura disponibilizada aos acolhidos.   

Elaborar e executar o Projeto Político-Pedagógico dos serviços de acolhimento.  

Planejar e realizar reuniões periódicas da Gerência de Alta Complexidade com os técnicos das Unidades, para 

monitoramento, avaliação e construção de estratégias. 

Regulamentar e aplicar o Regimento Interno das Unidades. 

Lotar servidores com perfil adequado e em quantidade, conforme as normativas vigentes. 

Monitorar a execução dos instrumentais técnicos de trabalho. 

Disponibilizar a formação continuada aos servidores. 

Realizar oficinas culturais e artísticas para os adolescentes. 

Propiciar parceria com o Instituto Mirim e FUNSAT para ingresso ao mundo do trabalho. 

Fomentar parcerias público/privado. 

Reestruturar as unidades para seu adequado funcionamento, conforme a legislação vigente.  

Providenciar toda a documentação necessária para o funcionamento legal das instituições. 

Inscrição dos serviços no CMDCA. 

Resultados Esperados Oferta de serviços qualificados para a redução das violações de direitos, seus agravamentos e reincidências, com a 

articulação da rede socioassistencial e o sistema de garantia de direitos. 

Tipos de Investimento Construção de sede própria, contratação de recursos humanos por meio de concurso público, aquisição de transporte 

http://www.capital.ms.gov.br/
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adequado para a capacidade de cada unidade. 

Fontes de Finan/to FNAS, FMIS, FEAS E FONTE 01 

 

AMPLIAÇÃO DE VAGAS NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
2018-2021 

Descrição do Serviço Serviço que oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de 

medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se 

temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao 

convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta.  

Público Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses 

Unidade (s) de 
Atendimento 

Organizações da Sociedade Civil - OSC 

Capacidade de 
Atendimento 

Ampliação de 30 vagas, conforme demanda   

Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 

Operacionalização 

Construir diagnóstico do cenário de acolhimento de crianças e adolescentes no município. 

 Articular ações com as entidades prestadoras de serviço e demais órgãos de garantia de direitos. 

Elaborar o plano individual e/ou familiar de atendimento. 

Participar da Interface com as demais políticas públicas. 

Resultados Esperados Oferta de serviços qualificados para a redução das violações de direitos, seus agravamentos e reincidências, com a 

articulação da rede socioassistencial e o sistema de garantia de direitos. 

Tipos de Investimento Ampliação das vagas existentes em organizações da sociedade civil que ofertam serviço de acolhimento institucional 

http://www.capital.ms.gov.br/
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para crianças e adolescentes   

Fontes de Financiam. FNAS, FEAS , FMIS E FONTE 01 

 

IMPLANTAÇÃO DE REPÚBLICA PARA JOVENS DE 18 A 21 ANOS 
2018-2019 

Descrição do Serviço Serviço que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores de 18 anos em estado de 

abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente 

fragilizados e sem condições de moradia e auto sustentação. Tal serviço é particularmente indicado para o acolhimento 

de jovens em processo de desligamento de serviços de acolhimento para crianças e adolescentes por terem 

completado a maioridade, porém que ainda não tenham conquistado a autonomia, podendo também destinar-se a 

outros jovens que necessitem do serviço. 

Público Jovens entre 18 e 21 anos. 

Unidade (s) de 
Atendimento 

01 (uma) Unidade 

Capacidade de 
Atendimento 

Máximo de 06 (seis) jovens egressos do Serviço de Acolhimento Institucional da Rede Socioassistencial 

Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 

Operacionalização 

Instalar a Unidade com condições de repouso, espaço de estar convívio, guarda de pertences, e outros equipamentos 

necessários para o auto sustento dos seus usuários. 

Compor equipe técnica de referência com um Coordenador. 

Preparar os jovens para a inserção na república, a fim de favorecer sua integração e protegê-lo nas suas condições de 

http://www.capital.ms.gov.br/
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autonomia e independência e para a autossustentação. 

Promover o restabelecimento de vínculos comunitários, familiares e sociais, bem como o seu acesso à rede de políticas 

públicas.  

Resultados Esperados Autonomia e independência dos jovens para a vida comunitária e social 

Tipos de Investimento Construção de sede própria ou locação de imóvel, contratação de recursos humanos por meio de concurso público e 

com estrutura interna adequada ao Serviço. Aquisição de materiais de consumo e permanentes. 

Fonte de Financiam. FMAS/FMIS/FONTE 101 

IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS  
2018-2021 

Descrição do Serviço Serviço de Acolhimento que oferta a acolhida e convivência de jovens e adultos com deficiência, cujos vínculos 

familiares estejam rompidos ou fragilizados. É previsto para jovens e adultos com deficiência que não dispõem de 

condições de auto sustentabilidade ou que estejam em processo de desligamento de instituições de longa 

permanência. 

Público Jovens e adultos com deficiência (de 18 a 59 anos) 

Unidade (s) de 
Atendimento 

02 (duas) residências inclusivas e ampliação de mais 01 unidade 

Capacidade de 
Atendimento 

Máximo de 10 (dez) usuários por Unidade.  

Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 
Operacionalização 

Ampliar e efetivar as articulações com as demais políticas públicas. 

Propiciar a inclusão ao mundo do trabalho em conformidade com o BPC Trabalho. 

Realizar busca ativa de oportunidades de emprego e estágio profissional para os residentes. 

http://www.capital.ms.gov.br/
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Fomentar parcerias público/privado. 

Aprimorar o Estudo/Diagnóstico. 

Efetuar reuniões periódicas com os colaboradores para levantamento de demandas e constituição de estratégias de 

ação. 

Lotar servidores com perfil adequado e em quantidade, conforme as normativas vigentes. 

Elaborar e executar o Projeto Político-Pedagógico do serviço. 

Promover o fortalecimento familiar, quando for o caso. 

Resultados Esperados Promoção da socialização e desenvolvimento de autonomia e protagonismo de acordo com as especificidades de cada 

deficiência, bem como a superação de barreiras e desenvolvimento de potencialidades individuais e a efetivação da 

reintegração familiar ou em família substituta. 

Tipos de Investimento Custear as despesas com locação de imóveis e adequação quanto à acessibilidade; aquisição de material permanente e 

de consumo; educação permanente da equipe técnica e demais profissionais; e aquisição de transporte adequado para 

os residentes. 

Fontes de 
Financiamento 

FMIS e FONTE 01 (visto que não previsão de novos Planos de Aceite no FNAS) 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 
2018-2021 

Descrição do Serviço Serviço que organiza o acolhimento, em residências de famílias acolhedoras cadastradas, de crianças e adolescentes 

afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, Art. 101), em função de abandono ou cujas famílias 

http://www.capital.ms.gov.br/
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ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até 

que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para 

adoção. Propicia o atendimento em ambiente familiar, garantindo atenção individualizada e convivência comunitária, 

permitindo a continuidade da socialização da criança/adolescente. Essas famílias que acolherão as 

crianças/adolescentes receberão uma bolsa auxílio, a fim de garantir os direitos do acolhido no que tange às suas 

necessidades diárias. 

Público Crianças e adolescentes de 0 a 17 e 11 meses, que estão em medida protetiva. 

Unidade (s) de 
Atendimento 

Residências de famílias selecionadas, cadastradas e capacitadas para acolherem as crianças e adolescentes em medidas 

protetivas. 

Capacidade de 
Atendimento 

10 (dez) crianças/adolescentes acolhidos 

Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 
Operacionalização 

Ampliar a divulgação nos meios de comunicação para a sociedade em geral. 

Atualizar e validar os Instrumentais para todas as etapas do processo. 

Selecionar e cadastrar as famílias. 

Acompanhar e realizar atendimento psicossocial as famílias de origem, acolhedoras e crianças na efetivação do Serviço 

de Acolhimento em Família Acolhedora. 

Articular com o Sistema de Garantia de Direitos, Rede Socioassistencial, demais políticas públicas. 

Efetuar capacitação Inicial pré-acolhimento, às famílias acolhedoras. 

Realizar capacitação pós-acolhimento, através de reuniões e rodas de conversa de forma a esclarecer dúvidas e 

http://www.capital.ms.gov.br/
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compartilhar dificuldades. 

Promover à equipe técnica cursos e capacitações visando aprimoramento. 

Resultados Esperados Subsídio e contribuição nas ações de proteção às crianças e adolescentes por suas famílias, na garantia de seus direitos 

atendendo ao princípio da brevidade, visando a reintegração à família de origem ou extensa. 

Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência. 

Redução da institucionalização de crianças e adolescentes e a manutenção da convivência e vínculo familiar e 

comunitário, assim como a garantia no atendimento e acompanhamento individualizado da criança/adolescente e sua 

família de origem. 

Tipos de Investimento Material para capacitações das Famílias Acolhedoras; infraestrutura adequada para equipe; material gráfico para 

divulgação do serviço e 01 (um) automóvel para visita técnica e acompanhamento psicossocial. 

Fontes de Financiamen. FNAS, FEAS FONTE 01 

 

AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS 
2018-2021 

Descrição do Serviço O acolhimento deverá ser provisório e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as 

possibilidades de resgate do vínculo familiar. É previsto para idosos que não têm condições de permanecer com a 

família, em situação de violência, negligência, em situação de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou 

rompidos. 

Público Idosos com situação de abandono e risco 

Unidade (s) de Organizações da Sociedade Civil - OSCs 

http://www.capital.ms.gov.br/
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Atendimento 

Capacidade de Atend. Ampliação de 10 vagas conforme atendimento judicial e Ministério Público 

Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 

Operacionalização 

Construir o diagnóstico do cenário de acolhimento de idosos no município. 

Articular ações com as entidades prestadoras de serviço, Conselho Municipal do Idoso, 44ª Promotoria do Idoso, Vara 

do Idoso e demais órgãos de garantia de direitos. 

Elaborar o plano individual e/ou familiar de atendimento. 

Desenvolver o protagonismo e capacidades para a realização de atividades de vida diária. 

Participar da Interface com a Secretaria Municipal de Saúde – SESAU. 

Resultados Esperados Promoção da inserção dos idosos com vínculo rompido de forma mais rápida e qualificada, evitando-se os 

agravamentos de saúde e violação dos seus direitos. 

Tipos de Investimento Ampliação das vagas existentes em organizações da sociedade civil que ofertam serviço especializado de Acolhimento 

Institucional de Longa Permanência para Idoso - ILPI   

Fontes de Financiamen.  FMIS E FONTE 01 

 

REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MIGRANTES, IMIGRANTES E REFUGIADOS 
2018-2019 

Descrição do Serviço Implantação de uma Unidade especifica para o Serviço de Acolhimento Institucional do tipo Casa de Passagem que 

oferece atendimento integral aos migrantes, imigrantes e refugiados, tais como: orientações e aconselhamentos 

psicossociais, alojamento, alimentação, higienização e caso desejem permanecer na Capital, será viabilizado meios de 

http://www.capital.ms.gov.br/
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inserção ao mercado de trabalho, encaminhamentos à rede socioassistencial e demais Políticas Públicas. Salientamos 

que, se necessário será disponibilizado ao migrante, conforme os critérios, passagem à cidade de origem/destino.  

Público Pessoas adultas ou grupo familiar, com ou sem criança, que se encontram em situação de rua, desabrigados por 

abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de auto sustento. 

Unidade (s) de 
Atendimento 

01 (uma) Unidade 

Capacidade de 
Atendimento 

50 (cinquenta) usuários 

Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 
Operacionalização 

Reordenar e desmembrar o público em situação de rua do migratório da Unidade do CETREMI. 

Estruturar o serviço com trabalhadores conforme NOB/RH/SUAS. 

Acolher indivíduos e famílias com a capacidade máxima de 50 vagas.  

Realizar estudo e diagnóstico visando o retorno do indivíduo ao município de origem. 

Articulação com a rede socioassistencial e demais políticas públicas.  

Estabelecer fluxo de atendimento com a Secretaria Municipal de Saúde- SESAU por meio do Consultório na Rua. 

Contribuir para o processo de saída das ruas com ações que garantam a qualificação profissional e a geração de renda. 

Resultados Esperados Resgate da cidadania, dos vínculos familiares e comunitários. 

Redução de migrantes e itinerantes em situação de rua. 

Acesso dos usuários à rede de atenção em seu município de origem. 

Tipos de Investimento Construção de sede própria ou locação de imóvel, contratação de recursos humanos por meio de concurso público e 

com estrutura interna adequada ao Serviço. 

Fontes de Financiamen FNAS, FEAS E FMIS 

http://www.capital.ms.gov.br/
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IMPLANTAÇÃO DE REPÚBLICA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 
2018 - 2029 (PREVISÃO DE IMPLANTAÇÃO CONFORME PPA) 

Descrição do Serviço Serviço de Acolhimento em república que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores 

de 18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos rompidos ou 

extremamente fragilizados e sem condições de moradia e autosustentação. 

Público Pessoas adultas de 22 a 59 anos 

Unidade (s) de 
Atendimento 

01 (uma) Unidade 

Capacidade de 
Atendimento 

10 (dez) usuários 

Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 
Operacionalização 

Construir e fortalecer os vínculos comunitários, a participação social e o desenvolvimento de autonomia por meio da 

articulação com a rede socioassistencial e demais políticas públicas para o atendimento emergencial do indivíduo. 

Estabelecer fluxo de atendimento com a Secretaria de Saúde- SESAU por meio do Consultório na Rua. 

Estabelecer processos de cogestão e de autogestão, com suporte técnico e operacional da Secretaria. 

Contribuir para o processo de saída das ruas e convívio comunitário. 

Disponibilizar a formação continuada em Direitos Humanos e a Política Nacional das Pessoas em Situação de Rua. 

Resultados Esperados Promoção de uma gradual autonomia e independência dos acolhidos. 

Resgate da cidadania, dos vínculos familiares e comunitários. 

http://www.capital.ms.gov.br/
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Redução de migrantes e itinerantes em situação de rua. 

Acesso dos usuários à rede de atenção em seu município de origem. 

Tipos de Investimento Equipe técnica, materiais permanentes e de consumo, veículo 

Fontes de Financiamen. FMAS/FMIS/FONTE 01 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  
2018/2019 

Descrição do Serviço Serviço de Acolhimento Institucional que oferece atendimento à população em situação de rua em uma nova unidade, 

tais como: orientações e aconselhamentos psicossociais, alojamento, alimentação, higienização e viabilizar meios de 

inserção ao mercado de trabalho, encaminhamentos à rede socioassistencial e demais Políticas Públicas.  

Público Pessoas em situação de rua, desabrigados por abandono, ausência de residência e sem condições de auto sustento. 

Unidade (s) de 
Atendimento 

01 (uma) Unidade 

Capacidade de 
Atendimento 

50 (cinquenta) usuários 

Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 
Operacionalização 

Reordenar e desmembrar o público em situação de rua do migratório. 

Estruturar o serviço com trabalhadores conforme NOB/RH/SUAS. 

Acolher indivíduos e famílias com a capacidade máxima de 50 vagas.  

Construir um planeamento junto com o usuário visando a reintegração familiar.  

Articular com a rede socioassistencial e demais políticas públicas para o atendimento emergencial do indivíduo.  

Estabelecer fluxo de atendimento com a Secretaria de Saúde- SESAU por meio do serviço de consultório na rua. 

http://www.capital.ms.gov.br/
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Contribuir para o processo de saída das ruas e convívio comunitário. 

Disponibilizar a formação continuada em Direitos Humanos e a Política Nacional das Pessoas em Situação de Rua. 

Resultados Esperados Resgate da cidadania, dos vínculos familiares e comunitários; 

Redução de pessoas em situação de rua; 

Acesso dos usuários à rede de atenção em seu município de origem. 

Tipos de Investimento Contratação de recursos humanos de acordo com o especificado na NOB SUAS RH, adequação do espaço físico 

existente, aquisição de equipamentos e consumo. 

Fontes de Financiamen FNAS/FMIS/FONTE 01 

 

            6.3 AÇÕES DA GESTÃO DO SUAS: 

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUAS 
2018 a 2021 

Descrição do Serviço Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento e gestão, executando os serviços de regulação, apoio e 

suporte técnico, administrativo e financeiro necessários ao cumprimento das atribuições institucionais, conforme o que 

versa o marco legal da política de assistência social, o regimento interno da Secretaria Municipal de Assistência Social 

seu organograma e a Lei Municipal do SUAS (com previsão de aprovação para 2018).  

Público Órgão Gestor, Trabalhadores do SUAS e o Público atendido 

Unidade (s) de 
Atendimento 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Capacidade de 
Atendimento 

Conforme demanda 

http://www.capital.ms.gov.br/
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Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 
Operacionalização 

Planejar, avaliar e regular as ações de gestão do SUAS, utilizando instrumentos que norteiam e balizam as metas e 

prioridades da assistência social do Município. 

Propor atos regulamentares, por meio da elaboração de normas, instruções, leis e demais instrumentos que regulam o 

desenvolvimento da política de Assistência Social no Município. 

Reordenar a estrutura do órgão gestor de assistência social em 2018. 

Realizar esforços, no que for de competência deste órgão gestor, para que o controle social delibere sobre a Lei 

Municipal do SUAS de forma que seja promulgada no ano de 2018. 

Implementar o Sistema de Informação da Gestão da Assistência Social – SIGAS, com a previsão de estar 100% em 

funcionamento até 2019. 

Dar visibilidade às ações da política de assistência social, divulgando informações de forma rápida e objetiva à 

população, órgãos públicos, controle social e sociedade civil, por meio das mídias sociais com o lançamento do 

#SASExplica e do Plano de Marketing com temas voltados à política de assistência, esclarecendo dúvidas sobre todos 

os serviços e programas desenvolvidos, com a abordagem de temas diferentes e técnicos, porém numa linguagem 

clara, baseada nas fontes de pesquisa do MDS e Governo Federal e outras fontes oficiais além de dados fornecidos pela 

Vigilância Socioassistencial. 

Criar o Observatório Municipal do Sistema Único de Assistência Social, com intuito de publicizar os trabalhos exitosos, 

demandas e desafios da Política de Assistência Social, aprimorando a qualidade dos atendimentos e o reconhecimento 

profissional, com a previsão de estar 100% criado em 2019. 

Ampliar o atendimento às crianças e adolescentes no âmbito da defesa e garantia de direitos por meio dos Conselhos 

http://www.capital.ms.gov.br/
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Tutelares – CT, com a previsão de implantar 01 CT em 2018, 01 em 2019, 01 em 2020 e 02 em 2021. 

Resultados Esperados Estruturação do órgão gestor de assistência social conforme o que preconiza o SUAS, buscando a eficiência, eficácia e 

efetividade das ações, objetivando a qualidade e equidade na oferta e acesso aos usuários, publicização e visibilidade 

do SUAS municipal. 

Tipos de Investimento Educação permanente da equipe, implementação estrutural e física das ações da Gestão do SUAS e Articulação junto 
ao CMAS para a promulgação da Lei Municipal do SUAS. 

Fontes de Financiam. FMAS E FONTE 01 
 

FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM A REDE PRIVADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
2018 a 2021 

Descrição do Serviço A Gerência de Gestão de Controle de Parcerias – PP é vinculada à Superintendência de Gestão do SUAS, sua atuação 

abrange o auxílio ao planejamento orçamentário na partilha dos recursos a serem repassados, a organização e a 

execução processual das parcerias formalizadas pela Secretaria com as Organizações da Sociedade Civil - OSCs através 

de termo de colaboração ou fomento, inclusive com o suporte à Comissão de Monitoramento e Avaliação, aos gestores 

das parcerias e principalmente às OSCs para uma apropriada execução do serviço prestado pela mesma e a correta 

aplicação dos recursos. 

Público Organizações da Sociedade Civil - OSC 

Unidade (s) de 
Atendimento 

Secretaria Municipal de Assistência Social  

Capacidade de 
Atendimento 

Conforme demanda 

Abrangência Municipio de Campo Grande e seus Distritos 

http://www.capital.ms.gov.br/
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Estratégias de 
Operacionalização 
 
 

Aprimorar o conhecimento sobre as legislações pertinentes de formalização das parcerias. 

Buscar articulações junto com as demais secretarias que formalizam parcerias com Organizações da Sociedade Civil 

para troca de experiências e conhecimento. 

Auxiliar no plano de aplicação dos recursos de forma a buscar soluções para a demanda reprimida dos serviços. 

Organizar, estruturar e padronizar os trâmites processuais. 

Articular com os demais setores da secretaria para agilizar os trâmites processuais executados 

Articular estratégias para dar celeridade aos trâmites processuais externos à Secretaria. 

Adaptar o questionário do Censo Suas e do Cadastro Nacional de Entidades da Assistência Social – CNEAS, para efetuar 

estudo do custo do serviço cofinanciado junto às Organizações da Sociedade Civil com ênfase no serviço de alta 

complexidade. 

Elaborar proposta de cofinanciamento para as Organizações da Sociedade Civil, considerando as necessidades da alta 

complexidade, orçamento da secretaria e o diagnóstico sócioterritorial. 

Prestar suporte necessário à Comissão de Monitoramento e Avaliação, em sua fiscalização do cumprimento do objeto 

das parcerias. 

Prestar suporte necessário aos gestores de parcerias, em sua atuação de controle e fiscalização da execução da 

parceria. 

Resultados Esperados Implantação e implementação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil de forma transparente, 

democrática, eficiente e eficaz. 

Formalização das parcerias com as Organizações da Sociedade Civil e o repasse dos recursos financeiros de forma 

célere. 

http://www.capital.ms.gov.br/
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Diminuição da demanda reprimida dos serviços cofinanciados. 

Aplicação adequada dos recursos pelas Organizações da Sociedade Civil na execução do serviço cofinanciado. 

Tipos de Investimento Estrutura física e materiais 

Fontes de Financiamen FMAS e FONTE 01 

 

VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS 
2018 a 2021 

Descrição do Serviço A gestão do trabalho no Sistema Único de Assistência Social – SUAS, tem entre suas atribuições: A estruturação do 

trabalho, da qualificação e valorização dos trabalhadores atuantes no SUAS; estabelecer parâmetros que garantam a 

qualidade da execução dos serviços; estabelecer política de educação permanente que promova a qualificação dos 

trabalhadores, gestores e conselheiros da área; garantir a “desprecarização” dos vínculos dos trabalhadores do SUAS; 

realizar planejamento estratégico; garantir a gestão participativa com controle social; integrar e alimentar os sistemas 

de informação. 

Público Trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social - SUAS 

Unidade (s) de 
Atendimento 

Secretaria Municipal de Assistência Social  

Capacidade de 
Atendimento 

Conforme demanda 

Abrangência Rede Socioassistencial Governamental e Não Governamental 

Estratégias de 
Operacionalização 
 
 

Dar continuidade ao Projeto “Cuidando de Quem Cuida”, que objetiva contribuir na qualidade de vida e na boa 

condição emocional do servidor da SAS, por meio de ações de sensibilização, apoio e acompanhamento, bem como, 

desenvolver estratégias de trabalho que otimizem os serviços desempenhados na Secretaria e seus resultados, sempre 

tendo como foco principal a condição de bem estar do servidor. O Projeto norteia-se por quatro eixos de trabalho: 

http://www.capital.ms.gov.br/
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Desenvolver a capacitação e o aperfeiçoamento, a gestão dos processos de trabalho, a saúde e segurança no trabalho 

e autocuidado, que darão subsídios às ações junto aos colaboradores. 

Fomentar junto à gestão, a desprecarização dos vínculos trabalhistas no SUAS, com a ampliação do quadro de 

servidores permanentes do SUAS de nível médio e fundamental, mediante concurso público, com as funções 

específicas contempladas na Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social de n. 09 de 15 de abril de 2014; a 

elaboração, implantação e implementação do PCCS – Plano Municipal de Cargos, Carreiras e Salários do SUAS; a gestão 

participativa com qualificação de serviços e condições de trabalho, com adoção de mecanismos permanentes de 

regulação do trabalho e do exercício profissional, com desenvolvimento de processos que impliquem os sistemas de 

educação permanente e de assistência social, as organizações profissionais como o Fórum dos Trabalhadores do 

Sistema Único de Assistência Social e os Conselhos de Categorias Profissionais. 

Implantar a Política de Capacitação, orientada pelos princípios da educação permanente, sendo sistemática e 

permanente na sua operacionalização; universalizada e diferenciada quanto ao público (trabalhadores da rede pública 

e privada, conselheiros, gestores e representantes das entidades), articulada com processos de monitoramento e 

avaliação de resultados. 

Implantar mecanismos de desempenho e avaliação do trabalho desenvolvido na rede socioassistencial governamental. 

Subsidiar o Planejamento estratégico dos aspectos técnicos e operacionais dos processos de trabalho nos serviços 

realizados. 

Subsidiar e acompanhar as adequações quanto às condições estruturais e de segurança ambiental das unidades que 

compõe a Secretaria, seus espaços físicos, com vistas a estabelecer um plano gradual de melhorias. 

Implementação do Programa de Segurança no Trabalho. 

http://www.capital.ms.gov.br/
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Resultados Esperados Desprecarização dos vínculos trabalhistas com a realização de concursos públicos com cargos e funções específicas 

para a assistência social conforme Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social n. 09 de 15 de abril de 2014 

para todos os cargos e funções de ensino fundamental e médio, ampliando em 91% o quadro de servidores 

permanentes do SUAS de nível médio e fundamental até 2019. 

Implantação e implementação do Plano Municipal de Cargos, Carreiras e Salários do SUAS - PCCS até 2020. 

Valorização dos trabalhadores do SUAS, refletindo de maneira positiva no atendimento aos nossos usuários 

Tipos de Investimento Alocação de Recursos para substituição dos vínculos precários de trabalho para vínculos permanentes; Alocação de 

recursos para adequação dos cargos, carreiras e salários conforme PCCS; Alocação de Recursos Humanos e Materiais 

para adequação de estrutura física. 

Fontes de Financiamen FMAS e FONTE 01 

 
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SUAS 

2018 a 2021 

Descrição do Serviço A educação permanente constitui-se no processo contínuo de construção de conhecimentos pelos trabalhadores e 

objetiva melhorar e ampliar a capacidade laboral, em função de suas necessidades individuais, da equipe de trabalho e 

da unidade pública ou privada na qual trabalha, das necessidades dos usuários e da demanda social. 

A adoção dessa perspectiva político-pedagógica no SUAS é alicerçada na qualidade dos serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais. Desenvolve-se de forma continuada e sistemática; participativa; sustentável e 

descentralizada e tem a prerrogativa de disseminar e produzir conhecimentos voltados ao desenvolvimento das 

habilidades e competências administrativas e técnicas; preza  pelo investimento em diversas  formas de  capacitação; 

deve respeitar as singularidades  territoriais na formulação  das ações de capacitação e formação;  com 

http://www.capital.ms.gov.br/
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acompanhamento, monitoramento e avaliação da Educação Permanente, sempre em busca dos melhores resultados.  

Público Trabalhadores do SUAS, Conselheiros de Assistência Social, de Direitos e Tutelares (exclusivamente para a formação na 
Política de Assistência Social). 

Unidade (s) de 
Atendimento 

Órgão Gestor e a Escola Municipal do SUAS 

Capacidade de 
Atendimento 

Capacidade máxima nos dois períodos 300 pessoas por dia. 

Abrangência Município de Campo Grande e seus Distritos 

Estratégias de 
Operacionalização 
 
 

Formular, em conjunto com a Gerência de Gestão e Informações do Trabalho do SUAS, o Plano de implantação da 

Escola Municipal do SUAS e a Política de Educação Permanente, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS e respectivas normas específicas, com a previsão de que em 2020 esteja 100% implantada.  

Estabelecer contato e parceria com palestrantes, instituições e demais instâncias com a finalidade de desenvolver a 

educação permanente. 

Resultados Esperados  Aprimoramento da capacidade laboral dos trabalhadores, da equipe de trabalho e da unidade onde estes profissionais 

atuam, contribuindo no atendimento à demanda social.  

Tipos de Investimento Alocação de Recursos para reforma e adequação conforme normas de acessibilidade do espaço existente, destinado à 

implementação da Escola Municipal do SUAS.  

Aquisição de equipamentos e mobiliários. 

Formação da Equipe Técnica para a sua implementação 

Investimento em parcerias com Instituições de ensino para contribuir na realização da educação permanente. 

Fontes de Financiamen FMAS E FONTE 01 
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FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E DO CONTROLE SOCIAL  
2018 A 2021 

Descrição do Serviço Efetivação da participação dos usuários e trabalhadores nos espaços de controle social no conselho municipal de 

assistência social como forma de viabilizar o empoderamento desses atores no exercício da democracia participação e 

do controle social e permitir a troca de experiências na execução da política de assistência social.  

Público Usuários e Trabalhadores do SUAS e de outras Políticas e seguimentos que compõe o Conselho 

Unidade (s) de 
Atendimento 

SAS 

Capacidade de 
Atendimento 

Conforme a demanda 

Abrangência Conselhos de Direitos ligados à Assistência Social do Município, Fóruns e organizações de representantes de usuários e 

trabalhadores do SUAS 

Estratégias de 
Operacionalização 
 

Divulgar os serviços através da realização de encontros regionalizados e audiências públicas. 

Possibilitar estrutura física, equipamentos e recursos humanos adequados para o funcionamento do CMAS. 

Aprimorar o conhecimento das demandas que incidem sobre os indivíduos e as famílias, por meio de levantamento e 

produção de informações, indicadores e índices territorializados. 

Promover educação permanente para os conselheiros municipais, secretários executivos e integrantes dos fóruns da 

assistência social. 

Resultados Esperados Fortalecimento do Controle Social, ampliando cada vez mais os espaços decisórios, desta forma efetivando a 

participação popular nos processos de aprimoramento da Política de Assistência Social. 

http://www.capital.ms.gov.br/
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Desencadeamento de um processo de acompanhamento e orientação sistemáticos ao efetivo cumprimento da 

regulamentação do SUAS. 

Tipos de Investimento Educação permanente, estruturação física adequada para o desempenho das suas atividades 

Fontes de  Financiam. IGD-SUAS, IGD-PBF E FONTE 01 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 
2018 a 2021 

Descrição do Serviço A Vigilância Socioassistencial tem como responsabilidade a produção, sistematização e análise de informações 

territorializadas sobre as situações de risco e vulnerabilidade que incidem sobre famílias e indivíduos, assim como, de 

informações relativas ao tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial. 

Constitui-se como uma área essencialmente dedicada à gestão da informação, fortemente comprometida com o 

efetivo apoio às atividades de planejamento, gestão, supervisão e execução dos serviços e benefícios socioassistenciais, 

devendo produzir e disseminar informações e conhecimentos que contribuam para efetivação do caráter preventivo e 

proativo da política de assistência social, assim como para a redução dos agravos.  

Público Gestão, usuários e trabalhadores da Rede socioassistencial do município de Campo Grande 

Unidade de 
Atendimento 

Gestão do SUAS 

Capacidade de 
Atendimento 

Conforme a demanda 

Abrangência Município de Campo Grande 

http://www.capital.ms.gov.br/
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Estratégias de 
Operacionalização 
 
 

Organizar, estruturar e padronizar as informações. 

Gerenciar e consultar sistemas informatizados. 

Elaborar diagnósticos e estudos. 

Monitorar e avaliar a rede socioassistencial. 

Planejar e organizar as ações de busca ativa. 

Notificar as situações de violências e violações de direitos. 

Resultados Esperados Concretude às informações e dados para possibilitar a efetivação dos direitos socioassistenciais. 

Visibilidade às ações da política de assistência social do município de Campo Grande. 

Tipos de Investimento Equipe técnica capacitada, estrutura física com equipamentos e sistemas adequados para a sua implementação 

Fontes de Financiam IGD-SUAS e FONTE 01 

 

7. MECANISMOS E FONTES DE FINANCIAMENTO:   

A gestão do SUAS no município segue o modelo preconizado pela Política Nacional de Assistência Social e possui todos os mecanismos 

implementados com a aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social, utilizando-se de critérios de cofinanciamento para a Rede 

Socioassistencial em observância à Lei nº 13.019/2014 do Marco Regulatório que dispõe sobre a relação jurídica entre as parcerias 

públicas e privadas. 

A Lei Orçamentária Anual – LOA 2018 do município, traz o volume de recursos aplicados na Função 8 - Assistência Social de R$ 

62.474.000,00, o que corresponde à 1.71% do volume total de recursos do município para o ano corrente que é de R$ 3.465.826000,00.  

http://www.capital.ms.gov.br/
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O Gráfico de Evolução dos recursos alocados na Função 8 logo abaixo, demonstra que ainda estamos longe daquilo que se almeja como 

investimento mínimo para a função conforme a deliberação aprovada pela 12ª Conferência Municipal de Assistência Social:  

“ Intensificar a articulação com o Poder Legislativo, a fim de estabelecer um piso mínimo de 15% da arrecadação, alocando-o no Fundo 

Municipal de Assistência Social, para assegurar e ampliar serviços, programas e projetos destinados aos usuários da Assistência Social, 

considerando grupos/comunidades tradicionais (indígenas, LGBTTT, quilombolas, refugiados, entre outros) ”. 

 

O quadro abaixo revela que a gestão municipal passou por um período conturbado, o que ocasionou sérios transtornos para a política 

de Assistência do Município, refletindo-se ainda no contingenciamento das nossas despesas, a precarização das nossas estruturas físicas 

e de equipamentos necessários para o bom atendimento dos nossos usuários. 

 

http://www.capital.ms.gov.br/
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FONTE : Lei Orçamentária Anual – LOA, períodos de 2014 A 2018 

 

 

8. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS: 

Melhorar a qualidade de vida dos nossos usuários através de um conjunto integrado de ações que visem atingir às seguranças 

afiançadas pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS de acolhida, de renda, de convívio familiar e comunitário, desenvolvimento 

de autonomia e o apoio e auxílio para a vida digna.  

R$ 62.453.800,00 

R$ 53.234.526,00 

R$ 48.522.136,00 

R$ 65.774.000,00 

R$ 62.474.000,00 

 R$ -  R$ 10.000.000,00  R$ 20.000.000,00  R$ 30.000.000,00  R$ 40.000.000,00  R$ 50.000.000,00  R$ 60.000.000,00  R$ 70.000.000,00
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Com base nessas seguranças, a transformação social que se almeja, inclui a redução dos índices de vulnerabilidade socioeconômica e a  

desigualdade social; a diminuição das diversas formas de preconceitos e discriminação; a redução da violência; maior alcance da 

autonomia dos usuários e o fortalecimento dos vínculos daqueles que tiveram seus laços familiares e ou sociais rompidos. 

9. INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

O órgão gestor municipal de assistência social, utiliza-se das diretrizes e princípios estabelecidos pela PNAS e NOB/SUAS para a 

efetivação do monitoramento e de avaliação, sendo a Gerência de Vigilância Socioassistencial responsável por estes procedimentos.  

A metodologia utilizada é realizada mediante visitas institucionais, entrevistas, observações, análise de relatórios encaminhados pelas 

entidades, elaboração de relatórios com parecer técnica, elaboração de planilhas de custos referentes aos recursos financeiros, 

materiais e outros, repassados as entidades não governamentais e aos serviços de execução direta sob responsabilidade do órgão 

gestor.  

Para a atividade de monitoramento são utilizados instrumentais que consolidem as informações por meio de:  

 Oficinas e reuniões técnicas para discussão e análise das atividades, observação e apropriação das informações necessárias;  

 Reuniões de trabalho com gestores, conselhos e para discutirem as dificuldades identificadas na execução das ações, com vistas 

a buscar soluções/encaminhamentos necessários na superação das mesmas;  

 Acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas equipes municipais visando ajustar as estratégias de atuação, bem como, 

orientar e planejar novas fases do trabalho em execução;  
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 Tabulação, análise e sistematização das informações coletadas, encaminhamentos, orientações, sugestões, avanços e entraves 

tendo como produto, relatórios para o órgão gestor, e posterior socialização com os órgãos de controle social. 

É mantido o cadastro das entidades obedecendo os critérios que o vincule a rede socioassistencial, com inscrição no Conselho Municipal 

de Assistência Social – CMAS e no Cadastro Nacional de Entidades da Assistência Social – CNEAS, independente se recebem 

cofinanciamento ou não. 

 

10.  ESPAÇO TEMPORAL DE EXECUÇÃO 

 Esta revisão do Plano Municipal de Assistência Social tem seu período de execução de 2018 a 2021. 

 

11. APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Constam em anexo: Parecer do CMAS, data da reunião, nº da ata e publicação de aprovação do Plano.  
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________________________________________ 

Artêmio Miguel Versoza 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 

            ________________________________________ 

José Mario Antunes da Silva 

Secretário Municipal de Assistência Social 

 

          _________________________________________ 

Marcos Marcello Trad 

Prefeito Municipal de Campo Grande-MS 
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