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1. APRESENTAÇÃO  

 

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS, que tem como objetivo consolidar 

um sistema descentralizado e participativo previsto na Lei Orgânica de Assistência Social e 

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 

nos níveis de proteção preconizados e de acordo com a territorialização das respectivas áreas 

de abrangência, com centralidade na família, em uma 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, e 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 dessa política pública. 

                   Na busca pela eficácia, eficiência e efetividade das ações desenvolvidas, são 

realizados 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 do Pacto do Aprimoramento da Gestão 

do SUAS, a fim de atender as contingências sociais e a 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 para agilizar os processos na questão das pessoas em situação de rua; 
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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 Municipal do SUAS; implementação 

dos fluxos internos de atendimento; e maior visibilidade das ações da Política de Assistência 

Social. 

 Sob essa 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. 

2. ASPECTOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR MUNICIPAL 

 

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, 
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referentes aos conselhos de políticas públicas vinculadas à SAS1 e 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. 

A Estrutura Básica pode ser visualizada no organograma a seguir, ressaltando que, 

como mencionado anteriormente, será realizada uma nova publicação com as devidas 

adequações e acréscimos de dispositivos, a fim de adequá-la à Política e à realidade da 

Secretaria.  

 

 

                                                      

1 CMAS, CMDCA, CMI e CONSAM. 
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3. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ASSESSORIAS VINCULADAS 

AO GABINETE 

 

Secretário e Secretário-Adjunto: José Mário Antunes da Silva e Sérgio Wanderly Silva 

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

Fone: (67) 3314-4404 

 

A  Secretaria Municipal de Assistência Social, representada pelo Secretário 

Municipal, tem como principais finalidades e atribuições, gerenciar a Política Municipal de 

Assistência Social, nos termos da Lei Federal n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica 

da Assistência Social – LOAS, alterada pela Lei 12.435, de 6 de Julho de 2011; conduzir a Gestão 

Municipal de Assistência Social, conforme o Sistema Único de Assistência Social, de maneira 

descentralizada e participativa; e viabilizar os meios e procedimentos cabíveis à gestão e 

operacionalização da Política Municipal de Assistência Social, considerando o atendimento 

aos indivíduos e famílias, conforme diretrizes do Sistema Único de Assistência Social.  

Concomitante as suas ações, o Secretário-Adjunto participa da formulação e 

execução da Política Municipal de Assistência Social e promove reuniões de estudos e 

orientações técnicas e administrativas, além de outras competências inerentes ao seu cargo. 

Estão ligadas ao Gabinete, a Assessoria Técnica responsável pelo assessoramento 

técnico ao Secretário e ao Secretário-Adjunto, bem como às demais Unidades da Secretaria, 

além da promoção da divulgação de programas e atividades desenvolvidos pela SAS; a 

Assessoria Jurídica, designada para prestar assessoramento jurídico ao Secretário, como 

também subsidiar e orientar o Gestor e demais Superintendências na estruturação e 

formulação de devolutivas, ofícios e afins, quando solicitado; a Assessoria de Projetos, 

incumbida de elaborar e encaminhar projetos de captação de recursos financeiros para a 

Secretaria e assistir as demais áreas da SAS na viabilização de programas e projetos, 

articulando possíveis fontes de financiamentos e parcerias com órgãos e entidades externas. 

 

 

 

mailto:sas@sas.campogrande.ms.gov.br
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3.1  Assessoria Técnica: 

 

Assessor-Chefe: Marcelo Henrique Neves Cruz 

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

Fone: (67) 3314- 4485 

 

 Atividades realizadas no ano de 2017: 

 

 Assistência ao Secretário e Secretário-Adjunto no desempenho de suas atribuições e 

compromissos. 

 Elaboração de documentos e correspondências que são emitidas pelo Secretário e 

Secretário-Adjunto. 

 Encaminhamento tanto de correspondências expedidas quanto das recebidas, 

despachadas pelo Secretário e Secretário-Adjunto. 

 Gerenciamento da agenda do Secretário e do Secretário-Adjunto. 

 Provimento das viagens oficiais do Secretário e Secretário-Adjunto. 

 Transmissão de ordens e despachos do Secretário e Secretário-Adjunto às unidades da 

SAS, além de submeter a sua consideração assuntos de urgências ou de tratamento imediato. 

 Estabelecimento de relação com as unidades da Secretaria e as entidades a ela 

vinculadas, visando à coordenação das atividades próprias do campo de atuação da Pasta. 

 

 Avanços: 

 

 As principais atividades propostas foram alcançadas. 

 

 Desafios: 

 

 Melhorar cada vez mais o desempenho nas atividades propostas. 

 

mailto:sas@sas.campogrande.ms.gov.br
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3.2 Assessoria Jurídica: 

 

Assessor-Chefe: Andrea Alves Ferreira Rocha 

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

Fone: (67) 3314- 9597 

 

 Atividades realizadas no ano de 2017: 

 

 

 Reuniões e arquivamentos de denúncias. 

 Peticionamentos junto ao Poder Judiciário. 

 Respostas e encaminhamentos de ofícios aos órgãos governamentais e não 

governamentais. 

 Acompanhamento de processos. 

 Assessoramento jurídico para as superintendências. 

 Reuniões com promotores, procuradores e juízes. 

 Oficinas e orientações do Marco Regulatório. 

 Elaboração e acompanhamento de contratos de vale-transporte e de aluguéis – 

convênios. 

 

 Avanços:  

 

 Todas as demandas em desfavor da Secretaria Municipal de Assistência Social 

arquivadas. 

 Destravamento de processos e contratos relativos a pagamentos. 

 Instruções ao Secretário Municipal. 

 

 Desafios:   

 

 Agilizar os trâmites dos processos e contratos que entram na Assessoria Jurídica. 

mailto:assejur@sas.campogrande.ms.gov.br
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3.3 Assessoria de Projetos: 

 

Assessor-Chefe: Julivan Honorato 

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

Fone: (67) 3314- 4485 

 

 Atividades realizadas no ano de 2017: 

 

A Assessoria estava em pausa, mas com um projeto em desenvolvimento, 

chamado “Sustentabilidade”. 

 

 Avanços: 

 

 Identificação da importância da utilização do Sistemas de Convênios – SICONV, como 

ferramenta essencial para os trâmites relacionados aos projetos sociais. 

 

 Desafios:  

 

 Mostrar a importância da capacitação tecnológica e gerencial, da necessidade da 

educação permanente e da consolidação de referenciais técnicos, com a economia 

estabilizada e o aumento da demanda de projetos. 

 Se a tendência da economia se mantiver em crescimento, devemos focar na 

capacitação e desafios para não perdermos espaço e reconhecimento. Para isso, um 

dos pontos enfatizados é a necessidade de nos prepararmos para atender às normas 

de desempenho e às exigências legais. 

 Focar na utilização do Sistemas de Convênios – SICONV. 

 

 

 

mailto:sas@sas.campogrande.ms.gov.br
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3.4 Gestão de Comunicação Social da SAS 

 

Equipe: Ana Carolina Vilella Capiberibe Saldanha e Élen Malfará de Mesquita 

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

Fone: (67) 3314- 9534 

 

A Gestão de Comunicação Social da SAS tem como objetivo dar visibilidade às 

ações da Secretaria, bem como divulgar os serviços da Política de Assistência Social, além de 

assessorar o Secretário Municipal com agendamentos e acompanhamentos nas entrevistas 

solicitadas, em eventos relacionados à Política.  

Também são atribuições da equipe de Gestão de Comunicação Social a produção 

de todo e qualquer material visual e gráfico para conferências, capacitações e eventos, 

atendendo ao padrão utilizado e estabelecido pela Prefeitura Municipal; responder demandas 

da mídia externa; além de produzir releases das ações e eventos promovidos pela Secretaria, 

com o intuito de gerar conteúdos positivos e provocar reposta da mídia externa, evidenciando 

os trabalhos realizados pela Pasta.  

Diretamente ligada ao Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social, a 

equipe de Gestão de Comunicação Social realiza o trabalho em conjunto com a Diretoria 

Executiva de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Campo Grande - DECOM (Paço 

Municipal), constituindo o fluxo de trabalho por meio de solicitações previamente 

encaminhadas, via e-mail, pelo Paço Municipal, buscando respostas das superintendências, 

devolvendo o parecer ao Paço, que, por sua vez, encaminha à mídia de comunicação 

solicitante.  

Também é atribuído à Assessoria de Comunicação a função de alimentação das 

redes sociais institucionais, como Facebook e YouTube, e responder as informações ali 

solicitadas. 

O processo de trabalho e as atribuições inerentes à Gestão de Comunicação da 

SAS são estabelecidos pela Resolução SAS n. 006 de 30 de novembro de 2017, publicada no 

Diogrande n. 5076, de 4 de dezembro de 2017.  
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 Atividades realizadas no ano de 2017: 

 

 Cobertura jornalística e divulgação dos eventos/projetos/capacitações: 

- Campanha de Carnaval contra Abuso e Exploração Sexual; 

- Encontro Regional de Gestores Municipais de Assistência Social Centro-Oeste - 

Congemas; 

- Capacitação sobre o novo Marco Regulatório;  

- Mutirão de Atualização do Bolsa Família - MPE; 

- Pré-conferências; 

- Conferência Municipal de Assistência Social - CONFEMAS; 

- I Colóquio de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual; 

- Criança Feliz – Primeira Infância; 

- Arraial de Santo Antônio; 

- Feira do Trabalho – Câmara Municipal; 

- Contratação temporária; 

- Caminhada da Paz; 

- Desfile Aniversário de Campo Grande; 

- Inauguração Residência Inclusiva II; 

- Inauguração do CRAS “João Renato Pereira Guedes” - Estrela do Sul; 

- Sonho de Campeão; 

- Projeto Cuidando de Quem Cuida;  

- Criança: pra viver e ser feliz – Parceria com SECTUR; 

- Operação contra o Trabalho Infantil – PETI; 

- Ação 21 de Setembro – Dia da Pessoa com Deficiência; 

- Campanha SEAS; 

- SAS em Superação. 

 Produção de materiais gráficos para conferências, livro, certificados, folders, banners, 

adesivos, camisetas das ações, faixas. 
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 Releases para o site da Prefeitura Municipal de Campo Grande gerando conteúdos 

positivos. 

 Agendamento e acompanhamento das entrevistas solicitadas pelas emissoras de 

televisão. 

 Assessoria de Comunicação do Secretário Municipal de Assistência Social. 

 

 Avanços: 

 

 O avanço alcançado primordialmente foi intersetorial, visto que se criou uma 

consciência e segurança dentro dos setores da Secretaria a respeito do que é um 

assessoramento relacionado à Comunicação. No início, havia um certo temor e até 

mesmo um desconhecimento e, por esse motivo, as informações não eram divulgadas, 

e até mesmo algumas superintendências não transmitiam as informações. Após esse 

primeiro passo, os trabalhos começaram a ser desenvolvidos com maior fluidez e 

pudemos iniciá-los divulgando os serviços da Secretaria. 

 Foi alinhado e padronizado o Facebook da SAS, possibilitando a divulgação das ações, 

serviços e eventos.  

 A Gestão de Comunicação da SAS foi a única Secretaria que publicou uma Resolução 

Normativa que estabelece os procedimentos para apuração, confecção, publicação de 

materiais jornalísticos e publicitários. 

 

 Desafios: 

 

O maior desafio da comunicação é aproximar seus serviços da sociedade. E esse 

pensamento vai além da simples divulgação, mas abrange o tratamento da informação como 

algo mais valioso, cujo significado possa ser compreendido pelo público. Com linguagem 

simples e compreensível, a comunicação tem o desafio de visar primordialmente à prestação 

de conta dos serviços realizados, estabelecer uma relação de diálogo de forma a permitir a 

prestação de serviço ao público, apresentar e promover os serviços da administração, tornar 

conhecidas as instituições (comunicação externa e interna), divulgar ações de comunicação 
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cívica e de interesse geral e integrar o processo decisório que acompanha a prática política, e 

possibilitar que isso seja feito de forma clara. 

Além disso, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, temos como 

principais desafios:  

 Alinhamento da comunicação de todas as Unidades com a Sede. 

 Aquisição de equipamentos necessários para a realização dos trabalhos (câmera 

fotográfica, lentes, microfones). 

 Presença de um designer como membro da equipe. 

 Preocupação em estabelecer, na comunicação de relacionamento, um diálogo entre o 

cidadão que necessita de informações sobre as ações direcionadas a ele ou que 

interferem no seu dia a dia e os equipamentos; ouvir as demandas, as expectativas, as 

interrogações e os debates públicos; informar (levar ao conhecimento, prestar contas 

e valorizar); contribuir para assegurar a relação social (sentimento de pertencer ao 

coletivo, tomada de consciência do cidadão enquanto ator social); e acompanhar as 

mudanças, tanto as comportamentais quanto as de organização social. 

 

 

4. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE 

GESTÃO DO SUAS E GERÊNCIAS A ELA VINCULADAS. 

 

Superintendente: Edna Maria Almeida Victório 

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

Fone: (67) 3314-9534 

 

Dentre as competências da Superintendência de Gestão do SUAS, as principais 

são: prestar assessoramento técnico no processo de planejamento, execução e avaliação das 

ações desenvolvidas pelos Órgãos de Execução Programática da SAS; acompanhar, 

supervisionar e avaliar a execução do Plano Municipal de Assistência Social; e elaborar atos e 

normas operacionais, visando à melhoria da qualidade das ações prestadas pela Secretaria. 

mailto:dgpas@sas.campogrande.ms.gov.br
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Ligada a essa Superintendência está a Gerência de Planejamento e Avaliação do 

SUAS, que tem como competências a Regulação do SUAS por meio da elaboração, 

acompanhamento e revisão do Plano Municipal de Assistência Social, Plano Plurianual e 

demais instrumentos técnicos de planejamento e avaliação que norteiam a execução dos 

serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais;  a realização e condução do 

Relatório de Gestão juntamente com os demais setores da Secretaria; e a realização de 

estudos e pesquisas para subsidiar técnica e administrativamente a implantação e 

implementação de ações de assistência social; 

Compõe também a Superintendência, a Gerência de 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.  A Gerência é 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. É também responsável pelo 

acompanhamento, monitoramento e avaliação das unidades públicas e privadas 

(entidades/organizações da sociedade civil) que compõem a rede socioassistencial.  

A Gerência de Gestão e Controle de Parcerias – Público e Privado possui dentre 

suas responsabilidades efetuar os procedimentos necessários à realização das Parcerias - PP 

para execução de serviços, programas e projetos da assistência social em parceria com as 

Organizações da Sociedade Civil;  efetuar os procedimentos necessários para o processo de 

formalização dos termos de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação; 

acompanhar a execução das Parcerias PP formalizadas com as Organizações da Sociedade 

Civil;  acompanhar o relatório técnico de monitoramento e avaliação, em conformidade Lei n. 

13.019, de 31 de julho de 2014, e Decreto n. 13.022, de 23 de dezembro de 2016, e alterações. 

Também vinculada à Superintendência de Gestão do SUAS, temos a Gerência de 

Gestão e Informações do Trabalho do SUAS, tendo como base regimentar, planejar, organizar 

e a executar ações relativas à valorização do trabalhador e estruturação dos processos de 
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trabalho institucionais, envolvendo os desenhos organizacionais, desprecarização do 

trabalho, avaliação de desempenho, adequação dos perfis profissionais em conformidade às 

diretrizes do Sistema Único de Assistência Social, processos de negociação do trabalho, 

sistemas de informação de recursos humanos, planos de cargos, carreira e salários, dentre 

outras atribuições. 

Outrossim, a Gerência de Educação Permanente do SUAS tem como 

incumbências planejar, organizar, monitorar e avaliar cursos, seminários, palestras e outros 

eventos, voltados à formação e à capacitação dos trabalhadores do SUAS, bem como 

intermediar a participação dos servidores da SAS em cursos e eventos oferecidos por outros 

órgãos e instituições, objetivando o seu constante aperfeiçoamento profissional. 

Apresentamos, a seguir, de forma sintética, as principais atividades desenvolvidas 

pelas Gerências vinculadas à Superintendência de Gestão do SUAS, como também os avanços 

obtidos e os desafios encontrados no exercício do ano de 2017. 

 

4.1 Gerência de Planejamento e Avaliação do SUAS 

 Atividades realizadas no ano de 2017: 

 

 Organização do Encontro Regional do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de 

Assistência Social/ Região Centro-Oeste, em parceria com as Superintendências e Gabinete; 

 Assessoramento técnico e operacional na 12ª Conferência Municipal de Assistência Social – 

CONFEMAS, bem como produção do material de apoio do evento. 

 Apresentação da Minuta da Lei Municipal do SUAS para os Superintendentes, Gerentes e 

Técnicos da SAS. 

 Revisão da Minuta da Lei Municipal do SUAS junto às Superintendências, Gerências da Gestão 

do SUAS e Assessoria Jurídica da SAS, bem como a submissão para avaliação e aprovação do 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. 

 Levantamento e organização do acervo bibliográfico e coletâneas de Leis e Decretos que 

dispõem sobre a criação e transformação das unidades descentralizadas ligadas à SAS. 
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 Estudos acerca das nomenclaturas oficiais das unidades descentralizadas da SAS, a fim de 

realizar o processo de adequação da Estrutura Básica da Secretaria, bem como a verificação 

dos atos publicados para possíveis adequações e regularizações. 

 Reuniões junto à SEGES sobre os procedimentos adequados referentes às publicações de 

Decretos de Criação e Transformação de unidades descentralizadas, da Estrutura Básica e 

Regimento Interno, bem como sobre orientações acerca da atualização e adequação da 

classificação tipológica das unidades da SAS. 

 Consolidação dos documentos técnicos referentes aos Decretos de Criação, Organograma e 

Regimento Interno da SAS a serem publicados no DIOGRANDE. 

 Reunião na Secretaria Municipal de Educação com a Comissão Permanente de Planejamento 

para orientações referentes à elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2018-2021. 

 Reuniões na Secretaria de Planejamento e Finanças - SEFIN para elaboração do PPA. 

 Apoio técnico aos Conselhos Municipais de Assistência Social, do Idoso, das Crianças e 

Adolescentes e na elaboração do PPA. 

 Participação da Audiência Pública sobre o PPA na Câmara Municipal. 

 Reunião com a Secretaria de Planejamento e Finanças - SEFIN sobre a finalização do PPA. 

 Preenchimento dos Demonstrativos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS. 

 Apoio no planejamento para o Plano de Ação dos recursos financeiros referentes ao 

cofinanciamento em 2018. 

 Participação em oficinas promovidas pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, 

Assistência Social e Trabalho – SEDHAST. 

 Participação dos Encontros do Programa Estadual de Capacitação - Conexão SUAS/MS  da 

SEDHAST. 

 Participação no Encontro Regional dos Municípios de Grande Porte promovido pela 

SEDHAST. 

 Participação em reuniões sobre o Zoneamento Ecológico Econômico promovidas pela 

Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – PLANURB. 

 Assessoria técnica à Vigilância Socioassistencial quanto ao acompanhamento e 

preenchimento do Plano de Providências da SEDHAST. 
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 Participação na orientação técnica da SEDHAST sobre a elaboração do Plano Municipal de 

Assistência Social. 

 Reuniões com as Superintendências sobre o Marco Regulatório. 

 Participação em eventos de orientações sobre o Marco regulatório. 

  Participação na Comissão do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. 

 Representação em Conselhos Municipais, Fóruns, Comissões, Comitês e Grupos de Trabalho. 

 Reunião com o Grupo de Trabalho Intersetorial da Subsecretaria da Mulher sobre as ações a 

serem desenvolvidas no enfrentamento da violência contra a mulher. 

 Participação nas reuniões da Comissão Intergestora Bipartite - CIB e COEGEMAS – Colegiado 

Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social. 

 Elaboração de pereceres e documentos técnicos para fundamentar e subsidiar solicitações 

requisitadas pelas Secretarias Municipais, Câmara Municipal, em relação a Projetos de Lei, e 

Ministério Público. 

 Contribuições quanto às ações da assistência social na elaboração do Plano Municipal de 

Segurança Pública. 

 Reunião sob a coordenação da PLANURB acerca das Pessoas em Situação de Rua e os 

problemas sociais do Centro de Campo Grande. 

 Assessoramento técnico na Oficina Técnica referente aos Relatórios Mensais de 

Atendimento das unidades públicas e privadas. 

 Assessoramento técnico para o preenchimento do Censo SUAS 2017; 

 Assessoramento técnico e suporte para os técnicos da gestão acessarem os sistemas da Rede 

SUAS, 

 Apoio à Gerência de Alimentação e Nutrição quanto aos procedimentos para participação no 

edital do Banco de Alimentos, publicado pelo Ministério de Desenvolvimento Social - MDS; 

 Participação no Grupo de Análise e Acompanhamento de Empreendimentos Imobiliários 

Minha Casa Minha Vida e elaboração do Relatório de Diagnóstico da Demanda por 

Equipamentos e Serviços Públicos e Urbanos. 

 Reuniões de orientações às entidades/ organizações da sociedade civil na sede do Órgão 

Gestor. 
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 Reunião com as Superintendências para planejamento anual do ano de 2018. 

 Atualização do Plano Municipal de Assistência Social 2018/2021. 

 Avaliação das Metas do Pacto de Aprimoramento de Gestão do SUAS. 

 Participação na Audiência Pública promovida pela PLANURB sobre o Plano Diretor do 

Município. 

 Apoio técnico na organização da Audiência Pública do FMAS. 

 Elaboração do Relatório de Gestão 2017. 

 

 Avanços: 

 

 Organização dos estudos acerca das adequações quanto à Classificação Tipológica das 

Unidades e respectivos símbolos dos cargos dos coordenadores. 

 Adequação do Organograma e Regimento Interno conforme normativas do SUAS; 

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

 

 Desafios:  

 

 Ausência de Assistente Administrativo lotado na Gerência para realização de atividades 

administrativas de menor complexidade, para que o corpo técnico possa se dedicar às 

atividades específicas com maior disponibilidade de tempo. 

 Elaboração dos modelos dos instrumentais de responsabilidade desta Gerência, em conjunto 

com as demais unidades organizacionais, para que haja uma padronização e melhor 

compreensão dos itens a serem preenchidos. 

 Dificuldades em cumprir com a meta do Pacto do Aprimoramento referente à promulgação 

da Lei Municipal do SUAS, ressaltando a dependência de outras instâncias para tomada de 

decisões. 
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4.2  Gerência de Vigilância Socioassistencial  

 

 Atividades realizadas no ano de 2017: 

 

 Orientação sistematizada através de ligações telefônicas, e-mails, reuniões, oficinas e 

capacitações. 

  Contribuição na elaboração do Plano Plurianual, no Plano de Cofinanciamento e seus 

Critérios, na Lei Municipal do SUAS e no Organograma. 

 Apoio nas atividades externas da Superintendência. 

 Assessoramento técnico às Superintendências de Proteção Social Básica e Especial, 

Financeira e ao Gabinete. 

 Assessoramento técnico às entidades de assistência social cofinanciadas e não 

cofinanciadas. 

 Preenchimento dos Registros de Atendimentos Mensais dos CRAS, CREAS e CENTRO POP 

por meio do Sistema do MDS, além dos Relatórios Mensais de Atendimentos das 

entidades e unidades públicas por meio do sistema próprio, via Excel. 

 Reunião de Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada – BPC. 

 Participação na reunião de apresentação para Carta-Programa para Gestão 2017/2020; 

 Participação no CONGEMAS. 

 Contribuições técnicas e operacionais nas Pré-Conferências Municipais de Assistência 

Social. 

 Contribuições técnicas e operacionais na 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. 

 Participação no X Encontro Nacional da Vigilância Socioassistencial. 

 Participação na Oficina Técnica sobre o trabalho infantil. 

 Participação no Encontro SUAS em Movimento/SEDHAST. 

 Reunião do Conselho Regional de Contabilidade – CORECON, sobre dados das pessoas 

idosas no Município. 

 Participação no Encontro de Psicólogos/as: A Psicologia na garantia de direitos e no 

fortalecimento do SUAS. 
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 Participação em reuniões sobre o Zoneamento Ecológico Econômico promovidas pela  

Agência Municipal do Meio Ambiente e Planejamento Urbano –PLANURB. 

 Participação na Caminhada da Paz no bairro Dom Antônio Barbosa. 

 Participação no 2º Seminário SUAS Net. 

 Participação no Desfile de 26 de agosto em Comemoração ao Aniversário de Campo 

Grande. 

 Participação na Palestra com Ministério Público Estadual – MPE e Vara da Infância, da 

Juventude e do Idoso. 

 Participação na Audiência Pública – Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso 

da Câmara Municipal de Campo Grande-MS. 

 Participação no Curso da Proteção Social Básica sobre o Sistema de Informações do 

Serviço de Convivência – SISC. 

 Capacitação – Plano Municipal Plurianual. 

 Realização da Oficina Técnica Da Vigilância Socioassitencial, contando com a participação 

de 15 representantes de Entidades que oferecem o serviço de Defesa e Garantia de 

Direitos. 

 Realização da Oficina Técnica da Vigilância Socioassitencial, contando com a participação 

de 42 representantes de Entidades que oferecem o Serviço de Convivência e 

Fortalecimentos de Vínculos. 

 Realização da Oficina Técnica da Vigilância Socioassitencial, contando com a participação 

de 55 representantes das Entidades da Alta Complexidade. 

 Realização da Oficina Técnica da Vigilância Socioassitencial, contando com a participação 

de 37 representantes das Entidades de Média Complexidade. 

 Realização da Oficina Técnica da Vigilância Socioassitencial, contando com a participação 

de 20 representantes das unidades públicas (CCs e CCIs). 

 Realização da Oficina Técnica da Vigilância Socioassitencial, contando com a participação 

de 53 representantes das unidades públicas (CRAS). 

 Realização da Oficina Técnica da Vigilância Socioassitencial, contando com a participação 

de 33 representantes das unidades públicas (CREAS, CENTRO POP e CENTRO-DIA). 
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 Realização da Oficina Técnica da Vigilância Socioassitencial, contando com a participação 

de 33 representantes das unidades públicas (Unidades de Acolhimento Institucional). 

 Participação na capacitação sobre o Marco Regulatório que dispõe sobre os critérios de 

formalização de parcerias entre a Administração Pública e Organizações da Sociedade Civil 

– OSCs. 

 Participação em 18 reuniões de trabalho voltadas à orientação e assessoria envolvendo a 

equipe técnica e Gabinete. 

 Participação em 04 reuniões de trabalho voltadas à orientação e assessorias com a equipe 

técnica da Superintendência de Proteção Social Básica. 

  Participação em 06 reuniões de trabalho voltadas a orientação e assessorias com a equipe 

técnica da Superintendência de Proteção Social Especial. 

 Participação em 15 reuniões de trabalho voltadas a orientação e assessorias com o 

Gabinete. 

 Participação em 20 reuniões de trabalho voltadas a orientação e assessorias com diversas 

entidades. 

 Participação em 04 encontros do Fórum Permanente Intersetorial de Saúde Mental 

Infantojuvenil. 

 

VISITAS INSTITUCIONAIS EM ENTIDADES COFINANCIADAS 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

1 OBRAS SOCIAIS DO CENTRO 

ESPIRITA FRATERNIDADE ANALIA 

FRANCO 

 SCFV 6 A 15 ANOS 07/03/2017 

2 
ASSOCIAÇÃO CAMILLE 

FLAMARION SCFV 6 A 15 ANOS 07/03/2017 

3 ASSOCIAÇÃO DE MORADRES DO 

JARDIM DAS PERDIZES 

SCFV 0 A 6 ANOS 

SCFV 6 A 15 ANOS 

09/03/2017 

14/03/2017 
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2 A Associação de Moradores da Vila Santo Eugênio teve a suspensão do cofinanciamento por ter encerrado suas atividades no início do ano. 

 

4 2ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

DA VILA SANTO EUGÊNIO SCFV 6 A 15 ANOS 

14/03/2017 

18/04/2017 

5 COMUNIDADE KOLPING FAMÍLIA 

DE CAMPO GRANDE SCFV PARA IDOSOS 

24/03/2017 

08/06/2017 

6 INSTITUTO DE DESENV. HUMANO, 

SOCIAL, ECON. E CULTURAL 

MANÁ DO CÉU PARA OS POVOS 

SCFV 6 A 15 ANOS 05/07/2017 

7 ASSOCIAÇÃO ESPECIAL DE APOIO 

À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
SCFV 06 A 15 ANOS 22/08/2017 

8 RECANTO DA CRIANÇA SCFV 06 A 15 ANOS 25/08/2017 

9 SOCIEDADE ASSISTENCIAL MEI 

MEI 
SCFV 06 A 15 ANOS 31/08/2017 

10 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA 

CRIANÇA 
SCFV 06 A 15 ANOS 19/09/2017 

11 MISSÃO SALESIANA CASA DOM 

BOSCO 
SCFV 06 A 15 ANOS 19/09/2017 

12 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À 

FAMÍLIA PROJETO +1 
SCFV 06 A 15 ANOS E IDOSO 20/09/2017 

13 

 

ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS 

FRANCISCANAS SÃO JOSÉ 
SCFV 06 A 15 ANOS 21/09/2017 

14 SOCIEDADE EDUCACIONAL 

CONSTANTINO LOPES RODRIGUES 
SCFV 06 A 15 ANOS 21/09/2017 

15 CENTRO DE ENSINO MARIA 

EDWIGES BORGES 
SCFV 06 A 15 ANOS 21/09/2017 

16 ASSOCIACAO DE AMIGOS DO 

BAIRRO DOM ANTONIO BARBOSA 

- PROJETO ASAS DO FUTURO 

SCFV 06 A 15 ANOS 25/09/2017 

17 SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE 

CAMPO GRANDE 
SCFV 06 A 15 ANOS 25/09/2017 
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18 CENTRO DE INTEGRAÇÃO À 

CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
SCFV 06 A 15 ANOS 25/09/2017 

19 IRMÃS DE SÃO VICENTE DE PAULO 

"SERVAS DOS POBRES" GIJZEGEM 

PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DOS 

POBRES 

SCFV 06 A 15 ANOS 29/09/2017 

20 LAR DO PEQUENO ASSIS – ALPA SCFV 06 A 15 ANOS 04/10/2017 

21 SALESIANOS AMPARE SCFV 06 A 15 ANOS 02/10/2017 

22 ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DA 

COMUNIDADE NEGRA SÃO JOÃO 

BATISTA 

SFCV 06 A 15 ANOS 04/10/2017 

23 CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL 

PALOTINAS – CEPROSPAL 
SCFV 06 A 15 ANOS 05/10/2017 

24 ASSOC. DE MORADORES DO 

CONJ. HAB. ARNALDO ESTEVÃO 

DE FIGUEIREDO II 

SCFV  - Idosos 06/10/2017 

25 COMUNIDADE KOLPING FAMÍLIA 

DE CAMPO GRANDE 
SCFV – Idosos 23/10/2017 

26 INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO EVANGÉLICO 

– IDE 

SCFV 06 A 15 ANOS 16/11/2017 

27 
FUNDAÇÃO MANOEL DE BARROS SCFV – Idosos 

14/3/2017 

 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  

1 CENTRO ARCO IRIS DE REAB.  

ALTERNATIVA DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

SUSTENTÁVEL - CAIRA  SPSMC/ P/ PCD E SUAS FAMÍLIAS 

28/03/2017 

2  

ESCOLA CLÍNICA SANTA 

TEREZINHA 

SPSMC/ P/  PCD..IDOSOS E SUAS 

FAMÍLIAS 
19/05/2017 

3 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO 

AUTISTA/AMA 
SPSMC/ P/  PCD E SUAS FAMÍLIAS 

03/08/2017 
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4 ASSOC.TAGARELA PARA O 

DESENV. DO POTENCIAL DOS 

PORT. DE NECES. ESPECIAIS 

SPSMC/ P/ PCD E SUAS FAMÍLIAS 

03/08/2017 

5 SOCIEDADE EDUC.JULIANO 

VARELA 

SPSMC/ P/ PCD E SUAS FAMÍLIAS 
08/08/2017 

6 COTOLENGO SUL 

MATOGROSSENSE 

SPSMC/ P/ PCD E SUAS FAMÍLIAS 
10/08/2017 

7 ASSOC. EDUCAÇÃO ESPECIAL 

MARCELO TAKAHASHI 

SPSMC/ P/ PCD.IDOSOS E SUAS 

FAMÍLIAS 
15/08/2017 

8 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE 

CAMPO GRANDE 

SPSMC/ P/ PCD E SUAS FAMÍLIAS 
28/08/2017 

9 ASSOCIAÇÃO 

CAMPOGRANDENSSE DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA 

SPSMC/ P/ PCD E SUAS FAMÍLIAS 

08/09/2017 

10 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL 

HORIZONTE 

SPSMC/ P/ PCD.IDOSOS E SUAS 

FAMÍLIAS 
13/09/2017 

11  

ASSOCIACAO ESPECIAL DE 

ATENDIMENTO AO DEFICIENTE 

MENTAL - ASEADEM 

SPSMC/ P/ PCD E SUAS FAMÍLIAS 

27/07/2017 

12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 

DOS EXCEPCIONAIS - APAE 

SPSMC/ P/ PCD E SUAS FAMÍLIAS 
10/8/2017 

13 INSTITUTO SUL MATOGROSSENSE 

PARA CEGOS – FLORISVALDO 

VARGAS 

SPSMC/ P/ PCD E SUAS FAMÍLIAS 

27/7/2017 

RESOLUÇÃO CNAS Nº 27/14 ASSESSORAMENTO, DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 

1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 

RENAIS CRÔNICOS 
DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 29/08/2017 

2 REDE BRASILEIRA DE 

COOPERACAO AO 

DESENVOLVIMENTO – UNEPE 

DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 14/10/2017 

3 
CIDADE DOS MENINOS DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 

01/02/2017 

02/10/2017 



   

27 

 

4 ASSOC. DE MORADORES DO 

CONJ. HAB. ARNALDO ESTEVÃO 

DE FIGUEIREDO II 

DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 06/10/2017 

5 ASSOCIAÇÃO FRANCISCANAS 

ANGELINAS – AFRANGEL 
DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 09/10/2017 

6 INSTITUTO BRASILEIRO DE 

INOVAÇÕES PRÓ SOCIEDADE 

SAUDÁVEL CENTRO-OESTE - 

IBISS/CO 

DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 09/10/2017 

7 ASSOC. DOS DOENTES RENAIS 

CRÔNICOS E TRANSPLANTADOS 

DE MATO GROSSO DO SUL – 

RECROMASUL 

DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 24/10/2017 

8 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES 

VISUAIS DE MATO GROSSO DO 

SUL – ADVIMS 

DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 31/10/2017 

9 FEDERAÇÃO DOS DEFICIENTES 

FÍSICOS DE MS E ENTIDADES 

AFINS 

DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 14/11/2017 

10 ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS 

DE MS 

 

DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 16/11/2017 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO  INSTITUCIONAL 

1 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DAS 

CRIANÇAS COM CÂNCER A.C. 

CASA DE PASSAGEM  

S.A.C/ CASA DE PASSAGEM 
21/06/2017  

 27/01/2017 

2 ASSOCIAÇÃO CENTRO DE APOIO E 

ORIENTAÇÃO A CRIANÇALAR LAR 

VOVÓ MILOCA 

S.A.C/ ACOLHIMENTO 

CRIANÇAS E ADOLESC 

21/06/2017 

21/11/2017 

 

3 
CASA DA CRIANÇA PENIEL l a lll 

S.A.C/ ACOLHIM.CRIAN. 

ADOLESCENTES 

05/06/2017 

28/11/2017 

4 ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS DO BRASIL 

EM CAMPO GRANDE - MENINAS DOS 

OLHOS DE DEUS – PROJETO SEGUNDA 

CASA 

S.A.C/ ACOLHIM.CRIAN. 06/06/2017 
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5 ASSOC.DE AUXILIO E REC. DOS 

HANSENIANOS S. JULIAO - CASA 

VOVÓ TULIA 

S.A.C/ ACOLHIM. CRIAN. E 

ADOELSCENTES 
08/06/2017 

6 ASSOC.DE AUXILIO E REC. DOS 

HANSENIANOS S. JULIAO – 

CEDAMI 

S.A.C/ CASA DE PASSAGEM – 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 
08/06/217 

7 ASSOC.DE AUXILIO E REC. DOS 

HANSENIANOS S. JULIAO – 

IDOSOS 

S.A.C/ ACOLHIMENTO PARA IDOSOS 23/06/201 

8 ASSOC. DOS AMIGOS DA CASA DE 

ABRAAO 

S.A.C/ ACOLHIMENTO PARA IDOSOS 
01/08/2017 

9 SIRPHA - LAR DO IDOSO S.A.C/ ACOLHIMENTO PARA IDOSOS 01/08/2017 

10 ASSOCIAÇÃO ASILO SÃO JOÃO 

BOSCO 
S.A.C/ ACOLHIMENTO PARA IDOSOS 15/08/2017 

11 CASA LAR LIONS - RESIDÊNCIA 

INCLUSIVA 
S.A.C/ RESIDÊNCIA INCLUSIVA - PCD 24/08/2017 

12 INSTITUIÇÃO ADVENT. CENTRAL 

BRAS. DE EDUC. E ASSIST. SOCIAL 

- LAR INFANTIL LYGIA HANS 

S.A.C/ ACOLHIMENTO PARA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
05/09/2017 

13 ASSOC. DE APOIO A PESSOA EM 

SITUAÇÃO DE RUA S. FRANC. 

ASSIS 

S.A.C/ CASA PASSAGEM – 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

06/06/2017 

 

 

Nesse sentido, foram executadas 70 visitas técnicas institucionais em 62 entidades não 

governamentais, inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e cofinanciadas pelo 

Órgão Gestor. 

 

VISITAS INSTITUCIONAIS EM ENTIDADES NÃO COFINANCIADAS INSCRITAS NO CMAS 

 

1 .INSPETORIA IMACULADA 

AUXILIADORA 

PROJETO CONSTRUINDO SABERES 25/01/2017 

2 INSTITUTO ATOS DE AMOR ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTE 

25/01/2017 
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3 INSTITUDO MANOEL BONIFACIO PROJETO EDUCANDO COM MUSICA 30/01/2017 

4 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE MARIA SCFV 06 a 15 anos 05/09/2017 

5 ASSOCIAÇÃO ANANDAMOYI SCFV 06 a 15 anos 12/09/2017 

6 INSTITUTO MIRIM DE CAMPO 

GRANDE Projetos 09/10/2017 

 

 

VISITAS INSTITUCIONAIS EM ENTIDADES NÃO COFINANCIADAS SEM INSCRIÇÃO NO CMAS 

 As entidades que não possuem inscrição no CMAS foram visitadas e orientadas pela nossa 

equipe mediante solicitações via ofício.  

 

N ENTIDADE SERVIÇO DATA DA VISITA 

1 CASA DO IDOSO NOSSA SENHORA 

APARECIDA 

NÃO POSSUI INSCRIÇÃO 20/01/2017 

2 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO 

POTENCIAL HUMANO – RAIO DE LUZ 

NÃO POSSUI INSCRIÇÃO 15/02/2017 

3 SOCIEDADE LÍRICA AMAMBAÍ- 

FILARMONICA VILLA LOBOS 

NÃO POSSUI INSCRIÇÃO 16/02/2017 

 

4 FEDERAÇÃO INCLUI BRASIL NÃO POSSUI INSCRIÇÃO 16/02/2017 

5 OBRAS SOCIAIS CASA DA UNIÃO LAR DE 

SANTANA 

NÃO POSSUI INSCRIÇÃO 09/05/2017 

6 PROJETO RESGATANDO VIDAS – DEUS É 

FIEL 

NÃO POSSUI INSCRIÇÃO 24/10/2017 

7 PROJETO CRIANÇA FELIZ NÃO POSSUI INSCRIÇÃO 17/11/2017 

  

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

Outra sistemática de acompanhamento na busca da eficácia do trabalho desenvolvido é 

o Plano de Providências, que é estabelecido por esta Gerência com intuito de aprimorar os serviços 

ofertados na rede socioassistencial. 

 

Quantidade 

de Plano  
SERVIÇO Situação  
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2 

 

 

Proteção Social Básica 

 

 

Superados:  

Deliberado:  

CMAS Análise: 1 

Com Entidade: 1 

Com GVS: 

0 

 

 

Proteção Social Especial – Média 

Complexidade  

Superados:  

Deliberado:  

CMAS Análise:  

Com Entidade: 

Com GVS:  

0 

 

 

Proteção Social Especial – Alta Complexidade 

 

 

Superados:  

Deliberado:  

CMAS Análise: 

Com Entidade:  

Com GVS:  

2 

 

 

Defesa e Garantia de Direitos  

 

 

Superado:  

Deliberado: 

CMAS Análise:1 

Com Entidade: 

Com GVS: 1 

 

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES – RMA / 2017 

RMA SERVIÇO TOTAL 1 a 10 

23 RMA – mês Proteção Social Básica 230 

13 RMA – mês 
Proteção Social Especial – Média 

Complexidade 
130 

19 RMA – mês Proteção Social Especial – Alta Complexidade 190 

09 RMA – mês  Defesa e Garantia de Direitos 90 
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Os relatórios mensais de atendimentos são encaminhados pelas entidades à Gerência, 

que, cuidadosamente, faz a leitura, análise dos dados, alimenta planilhas informativas e sistemas 

de gestão e gera dados que viabilizam a completude do atendimento no território do munícipio. 

De janeiro a outubro foram analisados 640 Relatórios Mensais de Atividades. 

 

REDE SOCIOASSISTENCIAL 

 

Em conformidade com a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência 

Social – NOB/SUAS, que traz como responsabilidades do Município organizar, coordenar, articular, 

acompanhar e monitorar a rede serviços da Proteção Social Básica e Especial e normatizar o 

cofinanciamento para a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de forma 

territorializada e em áreas de maior vulnerabilidade e risco, ofertados pelas Unidades Públicas e 

Privadas vinculadas ao SUAS, constam como objetivos para o cofinanciamento 2017, de acordo 

com a disponibilidade financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social: 

 prevenir as fragilidades da vivência e da sobrevivência do público prioritário da Política de 

Assistência Social, através da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais em territórios de vulnerabilidade socioeconômica;  

 assegurar a continuidade da execução das ações da Política de Assistência Social tipificados 

nacionalmente; 

 garantir a equidade e a aplicação de recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência 

Social, por blocos de financiamento para cada proteção social, respeitando-se as 

especificidades de cada serviço, programa, projeto ou benefício ofertado pela rede 

socioassistencial. 

 

Sendo assim, o Município cofinancia, por meio de repasse de recursos do FEAS, FNAS, 

FMIS, 60 Entidades Privadas da rede socioassistencial, que ofertam os Serviços de Proteção Social 

Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Defesa e Garantia de Direitos e os 

Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. 
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Abaixo, apresentamos o quadro com a média de atendimentos: 

 

MÉDIA DE ATENDIMENTO DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 

 

 

MÉDIA DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 
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MÉDIA DE ATENDIMENTO DOS CENTROS-DIA

 

 

 

MÉDIA DE ATENDIMENTO UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
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MÉDIA DE ATENDIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

 

 

Considerando que a Rede Socioassistencial abrange as Unidades Públicas e Privadas, 

seguem abaixo as médias de atendimento das unidades governamentais. 
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manutenção da qualidade do serviço e a devida aplicabilidade do recurso público com os 

usuários da assistência social. 

 O impacto gerado com as ações desenvolvidas por esta Gerência possibilitou um 

estreitamento na relação com o órgão de controle (CMAS), fomentando positivamente 

uma maior apropriação dos mecanismos de informações e qualidade na rede de serviços 

socioassistenciais do município e a qualidade nos serviços prestados pela rede 

socioassistencial. 

 Considera-se de suma importância ressaltar que 04 entidades superaram os itens 

estabelecidos nos planos, o que demonstra um efetivo trabalho de interlocução entre a 

Gerência, órgão de controle e as entidades. 

 Vínculos construídos com as entidades cofinanciadas e a Proteção Social Básica possibilitou 

um trabalho de referenciamento e contrarreferenciamento da rede socioassistencial, o 

que consubstanciou um trabalho efetivo, contínuo e planejado, trazendo um maior 

respaldo aos técnicos que atuam diretamente com os usuários, gerando, assim, qualidade 

e presteza no atendimento. 

 

 Desafios: 

 

 Os desafios se estendem para a aquisição de equipamentos como computadores, mesas e 

cadeiras adequadas, pensando na saúde do servidor, e para a ampliação da sala de modo 

que possa comportar o quantitativo de técnicos anteriormente recomendado. 

 Aquisição de equipamentos com suporte adequado para sistemas. 

 Aquisição de linha 0800 e sistema automático de notificações. 

 Disponibilidade de veículo para visitas. 

 Reconhecimento das funções da Vigilância para o desenvolvimento dos seus objetivos, 

principalmente quanto à Equipe de Monitoramento. 

 

4.3. Gerência de Gestão e Controle de Parcerias – Público e Privado 
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 Atividades realizadas no ano de 2017: 

 

 Estudos sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. 

 Participação na Comissão Técnica do Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil para elaboração dos instrumentais a serem utilizados em 2017. 

 Respostas de solicitações das Organizações da Sociedade Civil referentes ao aumento 

de meta. 

 Análise e digitalização das documentações das Organizações da Sociedade Civil para 

fins de credenciamento junto ao Sistema OSC. 

 Participação nas reuniões da Comissão Técnica Especial do Marco Regulatório das 

OSC’s realizadas na SEMED, Explanada Ferroviária, SEFIN e AGETEC. 

 Auxílio à Gerência de Convênios quanto aos trâmites processuais dos termos aditivos 

referentes ao confinancimento de 2017 junto à PGM e SEFIN. 

 Auxílio à Gerência de Convênios na análise das prestações de contas das OSC’s 

referentes ao cofinanciamento 2017. 

 Participação em reuniões realizadas na Secretaria com as Organizações da Sociedade 

Civil. 

 Acompanhamento da situação dos convênios firmados junto às Organizações da 

Sociedade Civil. 

 Participação na reunião orientativa sobre as emendas parlamentares realizada na 

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. 

 Participação na reunião orientativa com os assessores sobre as emendas 

parlamentares realizada na Câmara Municipal. 

 Participação no Encontro Regional do Congemas Centro-Oeste. 

 Participação na relatoria da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. 

 Auxílio à Superintendência de Gestão Financeira - SGF na resposta às notificações 

sobre os convênios firmados, encaminhadas pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE. 

 Auxílio na organização das documentações e na reunião do Comitê de Fiscalização do 

Fundo Municipal de Investimento Social – COFFMIS. 
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 Auxílio na elaboração do Plano Plurianual - PPA da Superintendência de Gestão do 

SUAS. 

 Participação em capacitações sobre o Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil. 

 Análise e elaboração de instrumentais do Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil (minutas de relatórios, edital de chamamento público, justificativas, 

resoluções) para o exercício 2018. 

 Participação em reuniões sobre a definição do orçamento para o cofinanciamento do 

exercício 2018 realizadas na SAS e SEFIN. 

 Participação na Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual - exercício 2018. 

 Encaminhamento da proposta de cofinancimento - 2018 para o Conselho Municipal 

de Assistência Social – CMAS. 

 Participação em reunião sobre o cofinanciamento no Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS. 

 Demais atribuições encaminhadas pelo Gabinete e SGSUAS. 

 

 Avanços: 

 

Tendo em vista a implementação da Gerência de Gestão e Controle de Parcerias 

no presente ano, os avanços são demonstrados na descrição das atividades realizadas, e a 

partir do próximo exercício poderão ser identificados avanços em comparação a 2017, a partir 

das metas a serem estabelecidas. 

 

 Desafios:  

 

A implementação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil nas 

parcerias firmadas pela SAS sem o respaldo técnico externo a esta Secretaria. 
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4.4 Gerência de Gestão e Informações do Trabalho do SUAS 

 

 Atividades realizadas no ano de 2017: 

 

  Oficina de Orientações Técnicas do SUAS: 

 Organização da Oficina de Orientações Técnicas do SUAS para os Superintendes, 

Gerentes e Coordenadores com o objetivo de apresentar os avanços da Política de 

Nacional de Assistência Social e como o SUAS é organizado no Município de Campo 

Grande. 

 

Composição e Estruturação da Equipe  

 Alocações dos profissionais em suas atividades específicas dentro da Gerência, 

desenvolvendo suas atividades com intuito de atender a demanda pretendida. 

 

Representação em Cursos, Seminários e Conferências 

 Encontro Regional do Congemas Centro-Oeste. 

 Reunião Ampliada do Conselho Estadual de Assistência Social de Mato Grosso do Sul. 

 2º Treinamento do Sistema de Informação Estadual-Rede SUAS/MS. 

 Pré-Conferencias Municipais de Assistência Social “Garantia de Direitos no 

Fortalecimento do SUAS” nas regiões: Centro, Lagoa, Anhanduizinho, Imbirussú, 

Segredo, Prosa e Bandeira. 

 Encontro SUAS em Movimento - Apoio Técnico ao Plano de Providências do 

Município de Grande Porte. 

 12ª Conferência Municipal de Assistência Social de Campo Grande/ Tema: Garantia 

de Direitos no Fortalecimento do SUAS. 

 12ª Conferência Estadual de Assistência Social de Mato Grosso do Sul. Tema: Garantia 

de Direitos no Fortalecimento do SUAS. 

 Reunião de Revisão do Plano Diretor de Campo Grande. 
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 Participação como representante governamental no Conselho Municipal de 

Assistência Social. 

 Seminário de Saúde Mental no Trabalho. 

 Seminário LER-DORT. 

 Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade. 

 

Apreciação e Avaliação do Regimento Interno 

 Realização das alterações e adequações pertinentes às atribuições inerentes à 

Gerência.  

 

Reformulação dos processos de trabalho referentes ao Estágio Supervisionado 

 Formulação de procedimentos padrões para recepção e cadastramento dos futuros 

estagiários. 

 Reunião junto à área responsável pelos estágios na Secretaria Municipal de Gestão – 

SEGES, na Divisão de Promoção e Experiências Profissionais – DIPEP, no sentido de 

padronizar os processos de trabalhos referentes aos estágios. 

 Registros de dados das unidades concedentes dos estágios, bem como dos 

profissionais aptos e dispostos à supervisão de estágio. 

 Elaboração de instrução de trabalho e orientações para garantir o bom andamento 

do fluxo, registros e resultados do trabalho. 

 Atendimento aos estagiários; 

 

Construção de banco de dados dos servidores da SAS 

 Elaboração de uma planilha com dados cadastrais de todos os servidores da SAS. 

 Inclusão das informações no CadSUAS, sistema de cadastro do SUAS, que comporta 

todas as informações relativas ao Órgão Gestor, Fundos da Assistência Social, 

Conselho Municipal e entidades que prestam serviços socioassistenciais. 

 Inclusão das informações no sistema da Superintendência da Gestão da Informação 

- SGI – MS. 
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 Levantamento de dados e compilação de informações dos servidores da Secretaria 

Municipal de Assistência Social para o CENSO 2017. 

 Manutenção e atualização de informações dos servidores da Secretaria Municipal de 

Assistência Social em banco de dados próprio da Gerência. 

  

Elaboração e implementação do Projeto “Cuidando de Quem Cuida”, que visa a contribuir 

na qualidade de vida e condição do bem-estar emocional do servidor da SAS, através de 

ações de sensibilização, apoio e acompanhamento quando se fizerem necessários.  

 Apresentação do Projeto “Cuidando de Quem Cuida” em todas as unidades de 

atendimento da SAS, por meio de dinâmicas e Rodas de Conversas. (atividade em 

execução). 

 Constituição de parceria junto ao Instituto Municipal de Previdência de Campo 

Grande - IMPCG e à Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, para a execução das 

Rodas de Conversas. 

 Elaboração de pesquisa de gestão de clima organizacional através de questionário 

online, com vistas a apoiar o trabalho de diagnóstico institucional iniciado nas 

avaliações realizadas nas rodas de conversas. Reuniões com Superintendentes, 

Gerentes e Coordenadores para apresentação da pesquisa de diagnóstico 

institucional. 

  Contato com AGETEC para inserir na página eletrônica da prefeitura o questionário, 

para que o servidor tenha acesso de forma sigilosa sem identificação. 

 Divulgação dos questionários da pesquisa aos servidores. 

 Avaliação dos dados da pesquisa. 

 Realização de encaminhamentos e orientação psicossocial aos servidores.  

 

 Avanços: 

 

 Estruturação de uma equipe de trabalho robusta e reconhecida pelas demais gerências 

e servidores. 
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 Estruturação de banco de dados com informações dos servidores atualizadas. 

 Proposição de ações arrojadas e inovadoras para demonstrar a característica 

empreendedora da Gerência e da Secretaria, que tem como foco principal de sua 

gestão valorizar o potencial humano. 

 Apoio do Secretário e Secretário-Adjunto, Superintendentes, Gerentes e 

Coordenadores. 

 Parceria com a Equipe Multiprofissional do Instituto Municipal de Previdência Social. 

 

 Desafios: 

 

 Estabelecer procedimentos de trabalho para desenvolvimento das atividades da 

Gerência. 

 Estabelecer nova etapa de ação do Projeto “Cuidando de Quem Cuida”, definir 

estratégias, prazos e objetivos para o segundo momento do projeto. 

 Delimitar e precisar as atribuições da Gerência de Informação e Gestão do Trabalho do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS e Gerência de Gestão de Pessoas em alguns 

procedimentos relativos ao servidor e sua vida funcional. 

 Estruturar do Plano de Cargos, Carreira e Salários - PCCS, de acordo ao que é 

preconizado na NOB-RH/SUAS, de maneira eficaz e conforme a legislação pertinente. 

 Reafirmar o apoio do Secretário e Secretário-Adjunto, na promoção de uma parceria 

sólida com todas as Superintendências e Gerências da SAS, com intuito de alavancar 

as ações e torná-las efetivas ao bem-estar dos servidores e usuários. 

 Atingir 100% de participação dos servidores na Pesquisa de Diagnóstico  Institucional 

– Projeto Cuidando de Quem Cuida. 

 Firmar parceria com as Universidades. 

 Promover visibilidade das ações da Gerência de Informações e Gestão do Trabalho do 

SUAS aos servidores da Secretaria. 

 Propor adequações na estrutura física da Secretaria e nas unidades de atendimento, 

conforme as normas Técnicas de Segurança do Trabalho. 
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 Dados gráficos acerca do perfil dos trabalhadores da Secretaria Municipal de 

Assistência Social: 

 

 

FONTE: CENSO SUAS GESTÃO 2017 
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FONTE: CENSO SUAS GESTÃO 2017 
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4.5 Gerência de Educação Permanente do SUAS 

 

 Atividades realizadas no ano de 2017: 

 

Conforme o Decreto n. 13.048, de 17 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a 

competência e aprova a Estrutura Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social, a 

Gerência de Qualificação Profissional passa a fazer parte do organograma, sendo subordinada 

à Superintendência de Gestão do SUAS. Considerando a fase de reorganização do 

organograma da Secretaria, foi realizada a adequação da nomenclatura da Gerência para 

atendimento ao que preconiza a Política de Assistência Social, cuja alteração está em processo 

de encaminhamento para publicação no Diogrande, sendo assim, passa a ser denominada 

Gerência de Educação Permanente do SUAS. Esse segmento tem como objetivo planejar, 

organizar e executar capacitações para servidores da SAS, colaboradores das Organizações da 

Sociedade Civil, cujas demandas sejam solicitadas, previamente, ou identificadas através de 

pesquisa pela equipe técnica, bem como por meio das Conferências. Além disso, é de 

competência da Gerência acompanhar e manter o controle de todos os cursos realizados pelas 

demais Superintendências e suas unidades no âmbito da Secretaria. A educação permanente 

do servidor o prepara para que suas habilidades sejam aprimoradas e ele adquira 

conhecimento e capacidade para executar suas funções laborais com qualidade e eficiência, 

tendo em vista que as capacitações agregam aos servidores participantes conhecimentos 

técnicos, teóricos e práticos. 

 

Cursos realizados pela Gerência de Educação Permanente do SUAS: 

DATA               CURSO                                                            QTD. PARTICIPANTES      PÚBLICO-ALVO  

 17/02 Orientações Técnicas do SUAS 93 Superintendentes, 

Gerentes e 

Coordenadores 
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18/04       Curso: Relatório de Atendimento 

Mensal – RMAS 

31 Coordenadores e 

Técnicos de nível 

superior da Básica e 

Especial 

19/04 Oficina: Cofinanciamento e Marco 

Regulatório – Turma 01 

51 Coordenadores e 

Técnicos de Nível 

Superior das 

Entidades 

Cofinanciadas  

20/04 Oficina: Cofinanciamento e Marco 

Regulatório – Turma 02 

24 Coordenadores e 

Técnicos de Nível 

Superior das 

Entidades 

Cofinanciadas 

01 e 02/06 Capacitação: Utilização do SICON – 

Turma 01 

17 Servidores 

05 e 06/06 Capacitação: Utilização do SICON – 

Turma 02 

24 Servidores 

05, 06 e 

07/06 

Curso: Entrevistador do Cadastro Único 

– CADÚNICO 

04 Agentes 

cadastradores 

21 e 28/08 

E 01/09 

Curso de Capacitação de Conselheiros – 

CMAS 

17 Conselheiros  

28/09 Oficina Prontuário do SUAS 02 Servidores 

04/10 Desenvolvimento Infantojuvenil - T1 69 Educador Social e 

Facilitador 

06/10 Desenvolvimento Infantojuvenil - T2  Educador Social e 

Facilitador 
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16, 

17,18/10 

Motivação e Qualidade de Vida (EGOV) 07 Servidores 

16/10 Oficina Técnica OSCs - T1  04 Representantes das 

OSCs 

26/10 Oficina Técnica OSCs - T2 32 Representantes das 

OSCs 

27/10 Oficina Técnica OSCs - T3 23 Representantes das 

OSCs 

27/10 Oficina Técnica OSCs - T4 42 Representantes das 

OSCs 

31/10 Primeiros Socorros - T1 40 Cuidadores 

01/11 Primeiros Socorros – T2 38 Cuidadores 

07/11 Oficina Técnica da Vigilância 

Socioassistencial – SAS 2017 T1 

10 Servidores 

07/11 Oficina Técnica da Vigilância 

Socioassistencial – SAS 2017 T2 

42 Servidores 

08/11 Oficina Técnica da Vigilância 

Socioassistencial – SAS 2017 T3 

22 Servidores 

08/11 Oficina Técnica da Vigilância 

Socioassistencial – SAS 2017 T4 

08 Servidores 

09 e 

10//11 

Higiene e Manipulação de Alimentos - 

T1 

33 Cozinheiras 

13 e 14/11 Higiene e Manipulação de Alimentos -

T2 

43  

23 e 24/11 Novo Marco Regulatório   
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Participação em cursos realizados por outras instituições: 

 

 A Gerência de Educação Permanente do SUAS também participou da 

divulgação de eventos e cursos promovidos por outras instituições para as demais 

Superintendências e Gerências, bem como a realização das inscrições e orientações acerca 

dos cronogramas e programações, conforme relação abaixo: 

 

DATA            CURSO                                                   QTD. PARTICIPANTES    PÚBLICO-ALVO 

 

 

 

 12/05 Oficina: Segurança, ética e cidadania na 

Internet: educando para boas escolhas 

online 

Realização: Ministério Público 

29 Servidores 

SED 

SAS 

Rede Particular de 

Educação 

29 e 30/06 Encontro Suas em movimento: Apoio 

Técnico ao Plano de Providências da 

Região Grande Porte 

Realização: SEDHAST 

51 Servidores 

27 e 28/09 Conexão SUAS 

Realização: SEDHAST 

04 Gestores, 

Conselheiros e 

Profissionais de nível 

superior e médio 

out Capacitação do Censo SUAS – Realizado 

pela SEDHAST 

05 Técnicos de Nível 

Superior 

25 e 26/ 10 Conexão SUAS 

Realização: SEDHAST 

15 Gestores, 

Conselheiros e 

Profissionais de nível 

superior e médio 

Out Programa Estadual de Capacitação  Servidores 
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Out Reunião para Orientação Técnica  Servidores 

29 e 30/11 Conexão SUAS 

 

Realização: SEDHAST 

19 Gestores, 

Conselheiros e 

Profissionais de nível 

superior e médio 

 

 Avanços:  

 

 Realização de planos de ação e avaliação técnico-pedagógica de todos os cursos, 

baseados em critérios preestabelecidos. 

 Acompanhamento pedagógico desde o planejamento das ações, execução e avaliação 

registradas em instrumentais técnicos, com possibilidades de intervenções. 

 Chegada de servidores administrativos para compor a equipe. 

 Adequação do nome da Gerência. 

 Validação das declarações de participação em cursos, emitidas pela Gerência, para fins 

de cumprimento da carga horária exigida como critério de avaliação no estágio 

probatório. 

 Com a chegada dos nossos servidores aprovados em Concurso Público de Provas e 

Títulos e também dos selecionados em Processo Seletivo Simplificado, a equipe 

conseguiu sua formação mínima, composta por quatro servidores, sendo a Gerente, 

um Técnico Pedagógico, um Gestor de Processos e um Auxiliar Social II.  

 Com uma equipe estruturada, foram oferecidos aos servidores mais de trinta cursos, 

tanto elaborados e executados pela Gerência quanto por meio de parcerias com a 

EGOV, SEDHAST, Ministério Público, dentre outros, com o objetivo de alcançar os 

trabalhadores de todas as áreas da Assistência Social, com cursos de recorrência única 

e também capacitações que poderão ocorrer todos os anos, com proposta de nível 

avançado, sequencial e/ou permanente. 
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 Está sendo planejada a implantação da Escola Municipal de Assistência Social, tendo 

em vista que hoje, com o quadro de servidores renovado, entende-se que é preciso 

um lugar para estabelecimento da educação permanente, salientando que, sem um 

local específico e adequado para a realização de cursos, até o momento, só foi possível 

realizar os trabalhos por meio de parcerias. Ressaltamos ainda que a Escola Municipal 

do SUAS está sendo planejada por meio de dados e estudos, com a participação técnica 

da Gestora de Ações Sociais da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência 

Social e Trabalho - SEDHAST, do Secretário-Adjunto, da Superintendente de Gestão 

Administrativa, da Superintendente de Gestão do SUAS, da Gerente de Informação e 

Gestão do Trabalho, da Gerente de Educação Permanente e do Técnico Pedagógico. 

Foram convidadas também a Gerente de Planejamento e Avaliação e a Gerente de 

Vigilância Socioassistencial, e foi dada abertura para outras áreas da SAS participarem 

do processo, para que, dessa forma, o planejamento seja mais consistente. 

 

 Desafios: 

 

 Com o encerramento do convênio com as empresas Omep/Seleta, houve a perda 

de alguns servidores aptos em realizar palestras. 

 No início do ano, a equipe da Gerência não estava completa, pois era composta 

por apenas dois servidores, a Gerente e o Técnico Pedagógico, mesmo assim, foi 

dada sequência em alguns cursos planejados no início do ano pela Gerente de 

Gestão e Informações do Trabalho do SUAS e da então Gerente de Qualificação 

Profissional, entretanto, foram realizados somente atendimentos emergenciais, 

e tendo como público-alvo, prioritariamente, os servidores recém-contratados. 

 A necessidade de um espaço mais adequado de trabalho com móveis e 

equipamentos. 

 Falta de um local específico para a realização de cursos e eventos. 
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 Falta de materiais básicos, como computadores, telefones, data shows, extensão, 

tela de projeção, caixa de som, microfones, cabos de microfone, adaptadores P2, 

P10. 

 Para 2018, temos como objetivo atender não apenas os servidores, mas também 

representantes das OSCs. 

 A Gerência tem como meta, qualificar 100% dos servidores até 2021, conforme 

cargos e atividades realizadas nos diferentes setores e unidades. 

 

5. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES  E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, GERÊNCIAS E UNIDADES A ELA VINCULADAS. 

 

Superintendente: Inês Auxiliadora Mongenot Santana 

E-Mail: dpb@sas.campogrande.ms.gov.br 

Fone: (67) 3314-3273 

 

A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco por 

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

familiares e comunitários.  

Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da 

pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de 

vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero, por deficiências, dentre outras).  

A estrutura operacional é composta pela Gerência da Rede de Proteção Social 

Básica, tendo como atribuições planejar e acompanhar a execução dos serviços 

socioassistenciais básicos de atendimento direto ao público-alvo da Política de Assistência 

Social, exercendo a coordenação geral dos serviços executados pelas unidades 

descentralizadas da Proteção Social Básica, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais; pela Gerência de Gestão de Benefícios Socioassistenciais, a qual realiza 

atendimento dos benefícios socioassistenciais e divulga as informações aos usuários, 

mailto:dpb@sas.campogrande.ms.gov.br
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referentes aos direitos sobre os benefícios socioassistenciais e a forma de exercê-los; pela 

Gerência de Gestão de Trabalho e Ações de Cidadania, a qual lhe compete planejar, executar 

e avaliar os serviços socioassistenciais básicos de inclusão produtiva e digital; geração de 

trabalho e renda; cursos técnicos de educação e de qualificação profissional, com vistas ao 

empreendedorismo e inserção no mundo do trabalho; e pela Gerência de Gestão do Cadastro 

Único, responsável pela identificação de pessoas e/ou famílias, via Cadastro Único – 

CADÚNICO, demandatárias de atendimentos da Assistência Social, além de exercer, em 

âmbito municipal, a gestão geral da inscrição no CadÚnico para Programas Sociais do Governo 

Federal, conforme legislação específica. 

Além da estrutura interna, a Superintendência gerencia as unidades 

descentralizadas, que compreendem 20 (vinte) Centros de Referência de Assistência Social – 

CRAS; 06 (seis) Centros de Convivência – CC; 04 (quatro) Centros de Convivência de Idosos – 

CCIs e 01 (um) Centro de Capacitação e Formação Profissional - CECAPRO. 

A Proteção Social Básica oferta os serviços previstos na Resolução CNAS Nº 109, de 11 

de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, sendo: 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com 

deficiência e idosas. Ademais, ofertam também programas e projetos sociaosssistenciais 

regidos pelas normativas legais dessa Política. 

Apresentamos, a seguir, as principais atividades desenvolvidas pela 

Superintendência, bem como dados quantitativos de atendimentos realizados no exercício do 

ano de 2017. 

 

5.1 AÇÕES OFERTADAS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS USUÁRIOS 

 

5.1.1 DADOS QUANTITATIVOS:  
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ATENDIMENTO À FAMÍLIA E INDIVIDUALIZADOS 

VOLUME DE ATENDIMENTOS / ANO UNIDADE QUANTIDADE 

Serviço de Proteção Social Básica PAIF – CRAS Família                 2.275 

Total de atendimentos individualizados Pessoa                67.854 

Famílias atendidas para inclusão no CadÚnico Pessoa     4.546       

Famílias atendidas para atualização cadastral CadÚnico Pessoa    9.703        

Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC Pessoa                   819 

Famílias encaminhadas para outras políticas públicas Pessoa      959    

Visitas Domiciliares Visitas     5.656         

 

OUTROS ATENDIMENTOS COLETIVOS 

VOLUME DE SERVIÇOS / ANO UNIDADE QUANTIDADE 

Participação em palestras, oficinas e outras atividades de 

caráter não continuado 
Pessoa   14.034          

   

SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

NOME DO SERVIÇO / MÊS UNIDADE QUANTIDADE 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

crianças de 0 a 6 anos 
Criança  182 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

crianças de 6 a 15 anos 

Criança e 

Adolescente 
2.070 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

crianças de 15 a 17 anos 
Jovem 98 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

adultos de 18 a 59 anos (Oficinas de Habilidades Manuais) 
Adulto 617 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

Idosos 
Idoso 1.606 

TOTAL  4.573 
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   PROJETOS ATENDIDOS / MÊS  

PROJETO UNIDADE FAIXA ETÁRIA 

QUANTIDADE 

TOTAL DE 

ATENDIMENTO 

Banda de Música Mirim Criança / Adolescente 10 a 17 anos 80 

Bombeiros do Amanhã Criança / Adolescente 13 a 16 anos 60 

CEMATRAN3 Criança / Adolescente 07 a 16 anos 65 

Patrulha Florestinha Criança / Adolescente 07 a 16 anos 55 

Patrulha Florestinha II Criança / Adolescente 07 a 16 anos 120 

 
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ESPECIFICAMENTE NOS 

CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS (CCI) / MÊS 

NOME DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

Idosos 
Idoso                 2.871 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E 
IDOSAS / ANO 
 

ATENDIMENTO  UNIDADE QUANTIDADE 

Pessoa com Deficiência - PCD  Pessoa 118 

Pessoa Idosa  Pessoa 82 

TOTAL   200 

 
BENEFÍCIOS E TRANSFERÊNCIA DE RENDA / ANO 

ESPECIFICAÇÃO FAMÍLIAS 

Cadastro Único                                     116.656 

Família Beneficiária do Programa Bolsa Família – PBF                                    24.964 

 
 

 

                                                      

3 Centro Educativo de Múltiplas Atividades de Trânsito 
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Total de Beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada – BPC no território 

PCD4         11.481 

Idosos    16.118  

Inserção dos Beneficiários do BPC no CadÚnico  
PCD          4.140  

Idosos      4.690  

Visita para Emissão de Laudos para o Juizado Especial 

Federal Previdenciário da 3ª Região 

 

20 

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E OUTROS / ANO 

BENEFÍCIO UNIDADE QUANTIDADE 

Situação de Vulnerabilidade Temporária e de Calamidade Pessoa 
Colchão         21  

Cobertor     675  

Segurança Alimentar - Cesta Básica Pessoa 1.831 

Auxílio - Natalidade Gestante 160 

Auxílio – Funeral (Sede SAS) Pessoa 89 

Passe Social - Decreto n. 7.860 de 28.06.99 (Sede SAS) 
Pessoas total 3.462 

Passes/semestre 84.185,54 

Auxílio - Documento Pessoa 
RG                523 

Certidão      264 

Carteira de Viagem Intermunicipal Idoso e Pessoa com 

Deficiência 
Pessoa 

Idoso 1.282 

PCD 155 

Carteira de Viagem Interestadual – Carteira do Idoso Pessoa 326 

Vale-Transporte para Famílias e Situação de Vulnerabilidade Pessoa 1.965 

Visita do Programa BPC Escola - de 0 a 18 anos de Idade Pessoa 256 

   

CURSO DE GERAÇÃO DE RENDA / ANO 

AÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

                                                      

4 Pessoas com deficiência 
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Curso de Inclusão Produtiva Curso         17 

Pessoas capacitadas nos Cursos de Inclusão Produtiva Pessoa          218 

 

INCLUSÃO DIGITAL – TELECENTROS / ANO 

AÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

Curso de Informática Curso             6 

Acesso ao Telecentro Acesso               7.275 

 

PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC/BRASIL 

SEM MISÉRIA / ANO 

AÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

Nº Pré-Matrículas Pessoa 0 

Nº de Cursos Curso 0 

Nº de Turmas Turma 0 

 

O Programa ACESSUAS Trabalho busca a autonomia das famílias usuárias da 

Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho. Promove 

estratégias, ações e medidas de enfrentamento à pobreza, por meio de mobilização de 

usuários; encaminhamento dos usuários para os cursos do PRONATEC e demais atividades 

de inclusão produtiva existentes no município; monitoramento da execução das ações do 

Programa e acompanhamento dos usuários do Programa; e articulação com outros 

programas e serviços da assistência social e de demais áreas, como saúde, educação e 

trabalho. Cabe salientar que o ACESSUAS teve sua reativação este ano, estando em fase de 

capacitação e organização dos novos profissionais contratados para desempenharem as 

funções deste Programa. 

Outro programa que não apresentou dados quantitativos é o Programa Criança 

Feliz, que tem como finalidade implementar ações de apoio às famílias para o exercício das 

funções de proteção e cuidado às crianças na primeira infância e deve ocorrer de forma 
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intersetorial. No momento, encontra-se em fase de implantação por ser um programa novo, 

estando também em fase de organização e capacitação da equipe.  

 

5.1.2 DADOS QUALITATIVOS: 

 

 Atividades/ ações realizadas no ano de 2017 

 

 Os Centros de Referência de Assistência Social deram continuidade aos 

encaminhamentos para o acesso ao BPC, a outras políticas públicas, à inclusão de 

famílias no CadÚnico, assim como aos serviços como o PAIF, SCFV, desenvolvendo, 

ainda, ações complementares informativas, esportivas e recreativas. 

 Os Centros de Referência de Assistência Social disponibilizaram aos usuários palestras 

abordando temas relacionados à gestão do orçamento familiar; violência e Lei Maria da 

Penha; combate ao abuso e exploração sexual e ao trabalho infantil – PETI, preservação 

do meio ambiente, além de reuniões com os beneficiários do Programa Bolsa Família e 

BPC, em parceria com a Caixa Econômica Federal. 

 A Unidade São Conrado desenvolveu o Projeto CRAS Saúde, promovendo oficinas e 

atividades lúdicas com temas como drogas, saúde bucal, doenças sexualmente 

transmissíveis, alimentação e saúde e, articulada com esse projeto, participou de uma 

ação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, promovendo o 1o encontro 

entre famílias destinado a crianças e adolescentes que apresentaram a peça teatral “A 

sopa da dona Maricota”.  

 Os Centros de Referência de Assistência Social, em parceria com a Subsecretaria da 

Mulher, desenvolveram palestras para os usuários das unidades no que tange à violência 

contra mulher. 

 Realização de oficinas em outras secretarias, mediante parcerias, para orientação e 

informação acerca dos trabalhos realizados pela Proteção Social Básica. 
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 Realização de parceria com o NUDEM - Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos 

Direitos da Mulher, para a realização de palestras sobre violência obstétrica nos grupos 

de gestantes das unidades dos CRAS. 

 Os Centros de Convivência também deram continuidade ao trabalho do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, desenvolvendo atividades com temas 

importantes como dengue, racismo, amizade, abuso sexual, importância da família, 

dentre outros. Realizaram também oficinas de esportes, dança, trabalhos manuais, 

palestras e passeios. 

 Construção e organização das atividades operacionais da Gerência da Rede de Proteção 

Social Básica – GRPSB. 

 Construção de protocolos, fluxos operativos, instrumentais para execução dos serviços, 

visando a padronizar o registro de informações referentes aos serviços 

socioassistenciais. 

 Realização de oficinas orientativas para os técnicos das unidades da Proteção Social 

Básica com o objetivo de apropriá-los do fluxo de trabalho e capacitá-los para a 

execução das atividades concernentes a eles. 

 Realização da Caminhada da Paz no Bairro Dom Antônio Barbosa, envolvendo toda a 

comunidade local e a rede. 

 Realização de oficinas orientativas visando a fortalecer o papel do coordenador e 

apropriá-los das informações inerentes ao acompanhamento dos serviços, programas e 

projetos ofertados nas unidades, como também subsidiar tecnicamente os profissionais 

que atuam diretamente nos serviços socioassistenciais, além de contribuir para a troca 

de experiências e integração das unidades de cada território. 

 Realização de capacitações para agentes cadastradores acerca das tessituras do 

Cadastro Único. 

 Assessoramento técnico na execução das atividades inerentes aos serviços 

socioassistenciais de Proteção Social Básica – PSB, por meio de visitas às unidades. 
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 Realização de Cursos de Geração de Renda nas áreas de beleza, artesanato, culinária e 

informática nas unidades da rede de Proteção Social Básica: Unhas Artísticas, 

Patchwork, Crochê em Barbante, Toucas de Crochê, Costura – Reformas em Geral, 

Salgados, Doces Caseiros e Informática Básica com Digitação. 

 Organização da Relação de Cadastros realizados entre os anos de 2001 a 2012 para 

solicitar incineração, após aprovação do CMAS. 

 Realização de ação para cumprimento de exigências do Ministério Público Federal, 

conforme Ofício n. 487/2016/MPF/PRMS/3º OFICIO/MBM, datado em 25/07/2016, 

referente ao Inquérito Civil n. 1.21.000.001039/2016-34, que diz respeito à 

recomendação 14/2016 "para as devidas adequações referentes ao Programa Bolsa 

Família", na qual solicita a revisão dos cadastros constantes aos anexos precedida de 

visitas domiciliares às famílias, com foco especial na caracterização de renda per capita 

vinculado à situação de pobreza e miserabilidade, bem como em relação aos benefícios 

que vierem a ser cancelados em razão da revisão anteriormente recomendada. 

 Ação de regularização cadastral dos usuários inscritos no Cadastro Único, solicitada pelo 

Ministério Público Federal, entre os meses de abril e maio.  Foram realizadas 3.355 

visitas, envolvendo cerca de 60 profissionais, sendo estes psicólogos, assistentes sociais, 

agentes cadastradores, assistentes administrativos, motoristas, entre outros. 

 Filtragem e encaminhamento de lista aos CRAS com os Beneficiários do Programa Bolsa 

Família em situação de descumprimento de condicionalidade para identificação e 

acompanhamento, vigência maio e junho. 

 Busca ativa mensal de 450 usuários, em média, que não sacaram parcelas retroativas do 

benefício Programa Bolsa Família. 

 Filtro e encaminhamento de lista aos CRAS com cerca de 8.000 beneficiários do BPC – 

Benefício de Prestação Continuada que precisam ser inseridos no Cadastro Único até 31 

de dezembro de 2017. 
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 Realização de 100 visitas para beneficiários do Bolsa Família que possuem filhos 

matriculados em escolas particulares, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 

Educação, para identificar o perfil das famílias beneficiárias. 

 Realização de 6.547 cadastros, no primeiro semestre, e 4.561 cadastros, no segundo 

semestre, entre inclusão e alteração no sistema, realizados na Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

 Participação em ações realizadas no município por intermédio da Prefeitura Municipal 

e outros órgãos e entidades, com os serviços de Cadastro Único (atualização e inserção). 

  Realização de Oficinas de Inclusão Produtiva, como a Feira do Trabalho realizada na 

Câmara Municipal; Ação dos moradores do Conjunto Aero Rancho setor III; Ação no 

Centro de Convivência Leila Jallad Dias – Botafogo; Ação de encerramento do trabalho 

social no Residencial José Maksoud; Segunda Ação Jovem no bairro Aero Rancho; e Ação 

Parque Jacques da Luz, organizado pelo Vereador Chiquinho Telles. 

 

 Avanços/aspectos facilitadores: 

 

      Ampliação do quadro de funcionários de modo a garantir a autonomia da equipe 

técnica, contando com o apoio e orientação da equipe da SAS. 

 Ampliação do quadro técnico, fazendo com que todos os CRAS contem com pelo menos 

quatro técnicos, além da inserção do quinto técnico em grande parte das unidades. 

 A composição da equipe técnica das unidades exclusivamente com profissionais 

concursados, pela primeira vez, o que favorece o desenvolvimento do trabalho, além de 

seguir as normativas federais da Assistência Social. 

      Fortalecimento da rede socioassistencial e intersetorial. 

 Realização das visitas e oficinas com maior frequência possibilitou oferecer orientações 

a respeito do planejamento e execução dos serviços oferecidos como o PAIF e SCFV, 

bem como levar informações a respeito do referenciamento dos CRAS com os Centros 

de Convivência e Centros de Convivência do Idoso, além de esclarecer as atribuições dos 
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educadores, técnicos e coordenação, dando sugestões de metodologia e organização 

para a padronização dos serviços, conseguindo executar todos os itens do plano de ação. 

 A parceria na finalização das Oficinas de Educação Financeira, projeto piloto no Brasil, 

foi benéfica e mostrou a necessidade de investimentos nesta área para a Assistência 

Social, visto o perfil de nossas usuárias. 

 A redefinição das funções e construção de uma rotina de trabalho, de acordo com as 

atribuições da Gestão do Cadastro Único, definidas pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social. 

 A busca ativa dos beneficiários que não sacaram parcelas retroativas do Programa Bolsa 

Família, em que se acredita que ao longo do tempo poderão ser observadas melhorias 

nesse aspecto.  

 Ampliação do quadro de funcionários com a equipe técnica de assistentes sociais e/ou 

psicólogos, profissionais para auxiliar nos serviços de manutenção e limpeza, entre 

outros. 

 Parceria, apoio, orientação e acompanhamento na formação e execução dos serviços 

oferecidos nas unidades. 

 A disponibilidade das unidades em receber os cursos de geração de renda e outras 

atividades, bem como dos técnicos que realizaram o acompanhamento dentro das 

mesmas, resolvendo problemas, atualizando o sistema e viabilizando o trabalho. 

 Atualização dos cursos disponíveis e a implementação de novos cursos de acordo com a 

demanda territorial. 

 Apoio das Superintendências disponibilizando funcionários, espaço físico, e veículos 

para realização das ações de âmbito federal, possibilitando o cumprimento das metas 

nos prazos estipulados. 

 Oficinas e formações dos coordenadores e demais profissionais das unidades no que 

tange ao serviço e a territorialidade. 

 Parceria com a Subsecretaria da Mulher na oferta de palestras para os usuários nas 

unidades. 
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 Parceria com a Subsecretaria de Políticas para a Juventude na execução do Projeto Viva 

Jovem em 06 unidades da Proteção Social Básica. 

 Parceria com a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) na execução do Programa 

Esporte e lazer da Cidade (PELC) em 08 unidades da Proteção Social Básica. 

 Serviços de manutenção em algumas unidades, melhorando o atendimento e 

favorecendo os usuários. 

 Oficinas e formações dos técnicos e demais profissionais das unidades no que tange ao 

serviço e a territorialidade. 

 Parceria com a Defensoria Pública de Mato Groso do Sul, através do Núcleo Institucional 

de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, na execução de capacitação a gestantes 

no que tange à violência obstétrica. 

 

 Desafios/aspectos dificultadores: 

 

 A instabilidade decorrente da finalização dos contratos da OMEP e Seleta que somavam 

a maioria do quadro funcional das unidades. 

 A troca de técnicos nas gerências em decorrência do rompimento do convênio 

OMEP/Seleta, dificultando os atendimentos. 

 Problemas específicos de espaço físico, como a falta de sala apropriada para 

atendimentos individuais, falta de acessibilidade, salas pequenas, pouca ventilação e 

iluminação precária nas salas já existentes, o que dificulta a realização dos trabalhos e 

atividades. 

 A falta de equipamentos tecnológicos e de recursos materiais na execução dos serviços. 

 A inutilização dos Telecentros e ausência de instrutor de informática nas unidades da 

Proteção Social Básica. 

 A falta de material de expediente e material de informática para o planejamento, 

execução e monitoramento do trabalho dentro da Superintendência de Proteção Social 

Básica. 
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 O encerramento do Contrato de Trabalho da maioria dos Instrutores da Gerência de 

Trabalho e Ações de Cidadania, que gerou a necessidade de uma mudança estrutural na 

realização de alguns cursos, sendo necessário o remodelamento destes, com a redução 

de carga horária, bem como o conteúdo proposto. 

 A morosidade no processo de compra e licitação para a aquisição de bens de consumo 

e bens duráveis para a execução dos serviços. 

 

 Impacto social/resultados obtidos/quantas pessoas e/ou famílias beneficiadas:  

 

 O resgate de vínculos dos usuários nas unidades da Proteção Social Básica.  

 A acesso à informação, cultura e lazer, por meio de palestras, passeios, encontros, 

oficinas e todas as atividades promovidas pelo PAIF e SCFV. 

 A concessão de benefícios eventuais e encaminhamentos às políticas sociais e públicas. 

 A melhoria da qualidade da oferta de serviços da rede de proteção social básica, bem 

como sua padronização, para obter, como consequência, o cumprimento integral dos 

objetivos dos CRAS na prevenção de vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios e 

no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

 A realização de 07 cursos de geração de renda, beneficiando 112 pessoas, no primeiro 

semestre; e 18 cursos de geração de renda, beneficiando 315 pessoas, no segundo 

semestre de 2017, nas unidades da Proteção Social Básica e outros parceiros. 

 Realização de 06 cursos de inclusão digital, beneficiando 39 pessoas nas unidades da 

Proteção Social Básica e outros parceiros. 

 A finalização das oficinas de educação financeira, que atingiu, ao todo, 290 mulheres 

beneficiárias do Programa Bolsa Família. 

 

 Órgãos parceiros:  
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 Fundação Social do Trabalho de Campo Grande – FUNSAT, Fundação Municipal do 

Esporte – FUNESP, Fundação Municipal de Cultura – FUNDAC, Subsecretaria de 

Políticas para as Mulheres – SEMU, Casa da Mulher Brasileira, Subsecretaria de 

Políticas para a Juventude – SEMJU, Secretaria de Estado de Direitos Humanos, 

Assistência Social e Trabalho – SEDHAST, DETRAN, Energisa, Superintendência de 

Proteção Social Especial, Conselhos Tutelares, Centro-Dia, FLOW Soluções Sociais, 

METAS avaliação, AEF Brasil, Águas Guariroba, Instituto Kenneth Martins Coelho, 

Associação de Moradores do Coophavila II (na capacitação, acompanhamento, 

execução e avaliação de oficinas), Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 

Municipal de Educação, Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, 

AGETRAN, Guarda Civil Municipal, Conselho Municipal de Assistência Social, 

Ministério do Desenvolvimento Social, Caixa Econômica Federal, Faculdade FCG, 

Universidade Estácio de Sá, Universidade Católica Dom Bosco, Universidade 

Uniderp/Anhanguera. 

 

6. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, GERÊNCIAS E UNIDADES A ELA VINCULADAS. 

 

Superintendente: Maria Aparecida Melo da Silva 

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

Fone: (67) 3314-4492 

 

A Proteção Social Especial destina-se a famílias e indivíduos em situação de risco 

pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados, que estejam 

enfrentando situações de violações de direitos por ocorrência de violência física ou 

psicológica, abuso ou exploração sexual, abandono, rompimento ou fragilização de vínculos 

ou afastamento do convívio familiar. 
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Diferentemente da Proteção Social Básica, que tem um caráter preventivo, a 

Proteção Social Especial atua com natureza protetiva. São ações que requerem o 

acompanhamento familiar e individual e maior flexibilidade nas soluções. Comportam 

encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na 

atenção. 

As ações da Proteção Especial são diferenciadas conforme os níveis de 

complexidade (média ou alta) e mediante situação vivenciada pelo indivíduo ou família. Os 

serviços de Proteção Social Especial atuam diretamente ligados ao sistema de garantia de 

direitos, exigindo uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, o 

Ministério Público e com outros órgãos e ações do Executivo. 

Sua estrutura operacional é composta pela Gerência da Rede de Proteção Social 

Especial de Média Complexidade, tendo como atribuições planejar, executar, monitorar e 

avaliar as ações de Média Complexidade, pertinentes aos serviços de apoio, orientação e 

acompanhamento especializado a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de 

direitos, como também às medidas socioeducativas que contribuam na formação dos 

adolescentes e jovens em conflito com a lei, criando ações de construção/reconstrução de 

projetos de vida, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, visando à ruptura com 

a prática do ato infracional.  

Possui também, a Gerência da Rede de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade, responsável pelo planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das 

ações de Alta Complexidade que buscam garantir a proteção a indivíduos e famílias em 

situação de atendimento institucionalizado e propiciar, por meio de mecanismos específicos, 

o desenvolvimento de ações de proteção integral aos indivíduos e famílias com direitos 

violados que se encontram sem referência e/ ou em situação de ameaça, necessitando serem 

afastados de seu núcleo familiar e/ou comunitário. 

Além da estrutura interna, a Superintendência gerencia as unidades 

descentralizadas, compostas por 01 Centro de Referência Especializado para População em 

Situação de Rua - Centro POP; 03 Centros de Referência Especializados de Assistência Social – 
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CREAS; 02 Centros-Dia (01 em fase de implantação); 01 Centro de Triagem e Encaminhamento 

do Migrante e População em Situação de Rua - CETREMI, 02 Unidades de Acolhimento 

Institucional em Residências Inclusivas; e 04 Unidades de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes.  

Tais unidades ofertam serviços previstos na Resolução CNAS Nº 109, de 11 de 

novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, sendo: 

Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, que compreendem o Serviço 

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

em Abordagem Social, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias e 

Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, além dos Serviços de Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade, que abrangem o Serviço de Acolhimento Institucional, nas 

modalidades de Abrigo Institucional, Casa de Passagem, Residência Inclusiva e Serviço de 

Acolhimento em Família Acolhedora. 

Apresentamos, a seguir, as principais atividades desenvolvidas pela 

Superintendência, bem como dados quantitativos e qualitativos de atendimentos realizados 

no exercício do ano de 2017. 

 

6.1 AÇÕES OFERTADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AOS 

USUÁRIOS 

 

6.1.1 DADOS QUANTITATIVOS: 

 
1º Semestre – Janeiro a junho 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA E INDIVIDUOS – PAEFI: 

Itens Quantidade 

1.Total de Famílias ou Indivíduos que utilizaram o serviço de 

acompanhamento do PAEFI 
4142 
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2. Do Total de Famílias que utilizaram o serviço do PAEFI, quantas foram em 

decorrência da presença de crianças e adolescentes em situação de 

acolhimento 

8 

3.Do total de Famílias que utilizaram o serviço do PAEFI, quantas foram em 

decorrência de violação de direitos por uso de substâncias psicoativas 
51 

4. Total de Indivíduos que utilizaram o serviço de acompanhamento do PAEFI 

e se encontravam em situação de Trabalho Infantil 
40 

5. Total de Famílias ou Indivíduos que utilizaram o serviço de 

acompanhamento do PAEFI e possuem membros beneficiários do Benefício 

de Prestação Continuada  

248 

7. Total de Famílias ou Indivíduos que utilizaram o serviço de 

acompanhamento do PAEFI e são beneficiários do Programa Bolsa Família 
128 

8. Do total de indivíduos ou famílias que utilizaram o serviço de 

acompanhamento do PAEFI discrimine o público-alvo/tipo de violação: 
  

- Total de Crianças (vítima de violência psicológica, física, negligência e 

abandono, vítimas de abuso e exploração sexual) 
 430 

- Total de Adolescentes (vítima de violência psicológica, física, negligencia e 

abandono, vítimas de abuso e exploração sexual) 
 189 

- Total de Pessoas Idosas  651 

- Total de Pessoas com Deficiência  65 

- Total de Mulheres Adultas (18 a 59 anos)  55 

- Total de Pessoas em Situação de Tráfico  0 

- Total de Pessoas vítimas de Discriminação por orientação sexual  4 

- Total de Pessoas em situação de rua  8 

9. Atendimentos realizados:   

- Total de atendimentos individualizados realizados  3120 

- Total de atendimentos em grupos realizados  570 

- Famílias encaminhadas para o CRAS  489 
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- Visitas domiciliares realizadas  2417 

   

ATENDIMENTOS À FAMÍLIA E INDIVIDUOS – CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA 

Itens Quantidade 

1. Total de Famílias ou Indivíduos que utilizaram o serviço de  

acompanhamento do Centro-dia de Referência. 
319 

2. Total de Famílias ou Indivíduos que utilizaram o serviço de 

acompanhamento do Centro-dia de Referência e possuem membros 

beneficiários do Benefício de Prestação Continuada pessoa com deficiência. 

271 

3. Total de Famílias ou Indivíduos que utilizaram o serviço de 

acompanhamento do Centro-dia de Referência e são beneficiários do 

Programa Bolsa Família. 

02 

4. Do total de indivíduos ou famílias que utilizaram o serviço de  

acompanhamento do Centro-dia de Referência de acordo com o tipo de 

violação, conforme quadro abaixo: 

 

Abandono / Negligência 19 

Alto grau de dependência 17 

Alto grau de estresse do cuidador  / impedimento de inclusão produtiva do 

cuidador familiar 
22 

Desassistência de serviços essenciais  (Educação, Saúde, Reabilitação) 39 

Desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa por parte dos 

cuidadores 
08 

Extrema pobreza 06 

Isolamento social / Confinamento / Cárcere Privado 03 



 

75 

 

 

Maus tratos / Violência física e/ou psicológica 03 

 

  ATENDIMENTO À FAMÍLIA E INDIVIDUOS - Centro POP 

Itens Quantidade 

1. Total de Indivíduos que utilizaram o serviço 799 

1.1. Pessoas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas  665 

1.2. Pessoas com doença ou transtorno mental 66 

1.3. Pessoas que foram incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais 24 

1.4. Pessoas que realizaram atualização do Cadastro Único para Programas 

Sociais 
2 

2. Quantidade total de atendimentos realizados (compreendida como a soma 

do número de atendimentos realizados a cada dia, durante o ano de 

referência). 

7565 

 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS        

SOCIOEDUCATIVAS (LA/PSC): 

Itens Quantidade 

1. Total de Adolescentes que estiveram/estão em cumprimento de Medida 

Socioeducativa (LA/PSC) 
2868 

2. Total de Adolescentes que estiveram/estão em cumprimento de 

Liberdade Assistida – LA 
1472 

3. Total de Adolescentes que estiveram/estão em cumprimento de 

Prestação de Serviços à Comunidade – PSC 
1634 
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   SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL-SEAS 

Itens Quantidade 

1.Total de Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social 850 

2. Do total de PESSOAS abordadas, identifique o público-alvo:  

- Total de Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 

anos) 
0 

- Total de Crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual 0 

- Total de Crianças ou adolescentes usuárias de crack ou outras drogas 5 

- Total de Pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas 618 

- Total de Migrantes 537 

3. Volume de abordagens realizadas 1305 

   

ATENDIMENTOS E AÇÕES DIVERSAS 

Itens Quantidade 

 Total de Famílias ou Indivíduos atendidos na sede 673 

 Total de atendimentos (Orientação, Suporte Técnico) às unidades 

públicas e referenciadas da SPSE 
15 

 Total de Visitas Domiciliares/ Institucionais realizadas pela Gerência 

de Alta Complexidade 
140/83 

 

Casa de Passagem: CETREMI 

Quantidade de atendimentos realizados em 2017: Quantidade 

Quantidade de adultos que frequentaram o serviço (migrantes e população de rua) 1441 
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Quantidade de famílias que frequentaram o serviço (migrantes) 02 

Quantidade de usuários (as) com deficiência que utilizaram o serviço (migrantes) 04 

Quantidade de usuários (as) inseridos (as) em 2017 (migrantes e população de rua) 465 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) em 2017 (migrantes) 449 

Quantidade de encaminhamentos para a rede socioassistencial:                                                     

Quantidade de encaminhamentos para regularização de documentação pessoal 19 

Quantidade de encaminhamentos para a saúde, educação, cultura e esporte 128 

Quantidade de encaminhamentos para o trabalho formal 90 

Quantidade de encaminhamentos para o trabalho informal 26 

Quantidade de outros encaminhamentos – Especifique: Outras Instituições de 

acolhimento (CEDAMI e Casa de Apoio São Francisco) 

 

81 

   Unidades de Acolhimento para Crianças e Adolescente 

Quantidade de crianças e adolescentes acolhidos em 2017: 

Sexo/Idade 0 a 2 3 a 5 6 a 11 12 a 13 14 a 15 16 a 18 Total 

Feminino 18 18 31 8 17 21 
113 

Masculino 27 21 74 13 12 15 162 

Total 45 39 105 21 29 36 275 

Quantidade de usuários (as) acolhidos (as) há mais de 12 meses 05 

Quantidade de usuários (as) inseridos (as) em 2017 200 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) em 2017 148 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) por reintegração familiar 69 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) por outros motivos - Especifique: 

-Evasão                                                                                                                              20 

- Transferências para outra Unidade/Abrigo                                                              53 

-Adoção/Família Substituta                                                                                           06 

 

Quantidade de egressos (as) atendidos (as) e/ou acompanhados (as) em 2017 55 

Quantidade de usuários (as) com deficiência 03 
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Quantidade de visitas domiciliares realizadas pela equipe psicossocial 226 

Quantidade de usuários que receberam visitas de familiares e ou pessoas com vínculos 

afetivos 
158 

Quantidade de famílias acompanhadas e/ou atendidas pelo Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS 
79 

 Quantidade de famílias acompanhadas e/ou atendidas pelo Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS 
22 

Fluxo de inserção dos usuários:  

Quantidade de usuários (as) encaminhados (as) de outros Municípios 5 

Quantidade de usuários (as) encaminhados (as) de outras Unidades de acolhimento 29 

Encaminhamentos para a rede socioassistencial: 

Quantidade de usuários (as) encaminhados (as) para serviços de saúde, educação, cultura e 

esporte 
439 

Quantidade de usuários (as) encaminhados (as) para cursos preparatórios para o mercado 

de trabalho 
13 

Quantidade de usuários (as) encaminhados (as) para o mercado de trabalho 03 

Quantidade de outros encaminhamentos. Especificar: Curso Bombeiros Mirim 10 

 

    

  RESIDÊNCIA INCLUSIVA: 

Quantidade de atendimentos realizados em 2017: Quantidade 

Quantidade de usuários que frequentaram o serviço  10 

Quantidade de usuários que receberam visitas de familiares 28 

Quantidade de usuários encaminhados de outros municípios  0 

Quantidade de famílias em acompanhamento pelo CRAS e/ou CREAS 08 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) em 2017  02 

Quantidade de encaminhamentos para a rede socioassistencial e ou demais 

equipamentos públicos 
475 
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Quantidade de usuários beneficiários de PBF, BPC ou outros 08 

 

2º Semestre – Julho a outubro 

 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS – PAEFI: 

Itens Quantidade 

1.Total de Famílias ou Indivíduos que utilizaram o serviço de 

acompanhamento do PAEFI 
3.233 

2.Do Total de Famílias que utilizaram o serviço do PAEFI, quantas foram em 

decorrência da presença de crianças e adolescentes em situação de 

acolhimento 

10 

3. Do total de Famílias que utilizaram o serviço do PAEFI, quantas foram em 

decorrência de violação de direitos por uso de substâncias psicoativas 
50 

4. Total de Indivíduos que utilizaram o serviço de acompanhamento do PAEFI 

e se encontravam em situação de Trabalho Infantil 
5 

5. Total de Famílias ou Indivíduos que utilizaram o serviço de 

acompanhamento do PAEFI e possuem membros beneficiários do Benefício 

de Prestação Continuada Idoso 

113 

6. Total de Famílias ou Indivíduos que utilizaram o serviço de 

acompanhamento do PAEFI e possuem membros beneficiários do Benefício 

de Prestação Continuada Pessoa com Deficiência. 

58 

7. Total de Famílias ou Indivíduos que utilizaram o serviço de 

acompanhamento do PAEFI e são beneficiários do Programa Bolsa Família 
112 

8. Do total de indivíduos ou famílias que utilizaram o serviço de 

acompanhamento do PAEFI discrimine o público-alvo/tipo de violação: 
  

- Total de Crianças (vítima de violência psicológica, física, negligência e 

abandono, vítimas de abuso e exploração sexual) 
 231 

- Total de Adolescentes (vítima de violência psicológica, física, negligencia e 

abandono, vítimas de abuso e exploração sexual) 
 134 

- Total de Pessoas Idosas  310 
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- Total de Pessoas com Deficiência  74 

- Total de Mulheres Adultas (18 a 59 anos)  82 

- Total de Pessoas em Situação de Tráfico  01 

- Total de Pessoas vítimas de Discriminação por orientação sexual  06 

- Total de Pessoas em situação de rua  05 

- Homens Adultos  57 

9. Atendimentos realizados:   

- Total de atendimentos individualizados realizados  1.345 

- Total de atendimentos em grupos realizados  671 

- Famílias encaminhadas para o CRAS  360 

- Visitas domiciliares realizadas  1.580 

  

ATENDIMENTO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS – CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA 

Itens Quantidade 

1. Total de Famílias ou Indivíduos que utilizaram o serviço de 

acompanhamento do Centro-dia de Referência. 
389 

2. Total de Famílias ou Indivíduos que utilizaram o serviço de 

acompanhamento do Centro-dia de Referência e possuem membros 

beneficiários do Benefício de Prestação Continuada pessoa com deficiência. 

59 

3. Total de Famílias ou Indivíduos que utilizaram o serviço de acompanhamento do 

Centro-dia de Referência e são beneficiários do Programa Bolsa Família. 
04 

4. Do total de indivíduos ou famílias que utilizaram o serviço de  

acompanhamento do Centro-dia de Referência de acordo com o tipo de 

violação, conforme quadro abaixo: 

 

Abandono / Negligência 17 

Alto grau de dependência 16 

Alto grau de estresse do cuidador  / impedimento de inclusão produtiva do 

cuidador familiar 
23 
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Desassistência de serviços essenciais  (Educação, Saúde, Reabilitação) 28 

Desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa por parte dos 

cuidadores 
05 

Extrema pobreza 06 

Isolamento social / Confinamento / Cárcere Privado 01 

Maus tratos / Violência física e/ou psicológica 02 

 

 ATENDIMENTO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - Centro POP 

Itens Quantidade 

1. Total de Indivíduos que utilizaram o serviço (registro de atendimentos sem 

considerar a somatória de atendimento mensal e sim indivíduos) 
292 

1.1. Pessoas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas (média quadrimestral) 86 

1.2. Pessoas com doença ou transtorno mental (média quadrimestral) 05 

1.3. Pessoas que foram incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais 37 

1.4. Pessoas que realizaram atualização do Cadastro Único para Programas 

Sociais 
20 

2. Quantidade total de atendimentos realizados (compreendida como a soma 

do número de atendimentos realizados a cada dia, durante o ano de 

referência). 

2.888 

 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS (LA/PSC): 

Itens Quantidade 

1. Total de Adolescentes que estiveram/estão em cumprimento de Medida 

Socioeducativa (LA/PSC) 
1.995 

2. Total de Adolescentes que estiveram/estão em cumprimento de 

Liberdade Assistida – LA 
882 
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3. Total de Adolescentes que estiveram/estão em cumprimento de 

Prestação de Serviços à Comunidade – PSC 
1.113 

  

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - SEAS 

Itens Quantidade 

1.Total de Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social (registro de 

atendimento quadrimestral sem repetir usuário) 

276 

2. Total de Abordagens realizadas: 698 

3. Do total de PESSOAS abordadas, identifique o público-alvo:  

- Total de Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 

anos) 
62 

- Total de Crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual 0 

- Total de Crianças ou adolescentes usuárias de crack ou outras drogas 0 

- Total de Pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas 119 

- Total de Migrantes 52 

  

IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO: 

Itens Quantidade 

1.Total de crianças identificadas em situação de trabalho infantil e 

cadastradas no CADÚNICO 
0 

2. Total de pessoas identificadas em situação de rua e cadastradas no 

CADÚNICO 
37 

 

 ATENDIMENTOS E AÇÕES DIVERSAS 

Itens Quantidade 

Total de Famílias ou Indivíduos atendidos na sede 186 
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Total de atendimentos (Orientação, Suporte Técnico) às unidades públicas e 

referenciadas da SPSE 
434 

Total de Visitas Domiciliares/ Institucionais realizadas pela Gerência de Alta 

Complexidade 
429 

Total de Visitas Domiciliares/ Institucionais realizadas pela Gerência de 

Média Complexidade 
 

  

Casa de Passagem: CETREMI 

Quantidade de atendimentos realizados em 2017: Quantidade 

Quantidade de adultos que frequentaram o serviço (migrantes e população de rua) 860 

Quantidade de famílias que frequentaram o serviço (migrantes) 04 

Quantidade de usuários (as) com deficiência que utilizaram o serviço (migrantes) 05 

Quantidade de usuários (as) inseridos (as) em 2017 (migrantes e população de 

rua) 
510 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) em 2017 (migrantes) 454 

Quantidade de encaminhamentos para a rede socioassistencial:                                                     

Quantidade de encaminhamentos para regularização de documentação pessoal 23 

Quantidade de encaminhamentos para a saúde, educação, cultura e esporte 76 

Quantidade de encaminhamentos para o trabalho formal 90 

Quantidade de encaminhamentos para o trabalho informal 51 

Quantidade de outros encaminhamentos – Especifique: Outras Instituições de 

acolhimento (CEDAMI e Casa de Apoio São Francisco), Comunidades terapêuticas, 

Defensoria pública  

54 

Quantidade de usuários beneficiários de: 

Programa Bolsa Família                                                                                                      54 

Benefício de Prestação Continuada                                                                                 21 

75 

  

Unidades de Acolhimento para Crianças e Adolescentes 

Quantidade de crianças e adolescentes acolhidos em 2017: 

Sexo/Idade 0 a 2 3 a 5 6 a 11 12 a 13 14 a 15 16 a 18 Total 
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Feminino 14 8 26 4 4 6 62 

Masculino 8 9 61 11 15 22 126 

Total 22 17 87 15 19 28 188 

Quantidade de usuários (as) acolhidos (as) há mais de 12 meses 03 

Quantidade de usuários (as) inseridos (as) em 2017 118 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) em 2017 96 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) por reintegração familiar 38 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) por outros motivos - Especifique: 

-Evasão                                                                                                                                                       13 

- Transferências para outra Unidade/Abrigo                                                                                      54 

-Adoção/Família Substituta                                                                                                                    09 

76 

Quantidade de egressos (as) atendidos (as) e/ou acompanhados (as) em 2017 33 

Quantidade de usuários (as) com deficiência 03 

Quantidade de visitas domiciliares realizadas pela equipe psicossocial 138 

Quantidade de usuários que receberam visitas de familiares e ou pessoas com vínculos 

afetivos 
74 

Quantidade de famílias acompanhadas e/ou atendidas pelo Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS 
35 

 Quantidade de famílias acompanhadas e/ou atendidas pelo Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS 
05 

Fluxo de inserção dos usuários:  

Quantidade de usuários (as) encaminhados (as) de outros Municípios 03 

Quantidade de usuários (as) encaminhados (as) de outras Unidades de acolhimento 05 

Encaminhamentos para a rede socioassistencial: 

Quantidade de usuários (as) encaminhados (as) para serviços de saúde, educação, cultura e 

esporte 
189 

Quantidade de usuários (as) encaminhados (as) para cursos preparatórios para o mercado de 

trabalho 
12 
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Quantidade de usuários (as) encaminhados (as) para o mercado de trabalho 3 

Quantidade de outros encaminhamentos. Especificar: Curso Bombeiros Mirim 2 

 

  

Residências Inclusivas: 

Quantidade de atendimentos realizados em 2017: Quantidade 

Quantidade de usuários que frequentaram o serviço  20 

Quantidade de usuários que receberam visitas de familiares 13 

Quantidade de usuários encaminhados de outros municípios  0 

Quantidade de famílias em acompanhamento pelo CRAS e/ou CREAS 4 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) em 2017  1 

Quantidade de encaminhamentos para a rede socioassistencial e ou demais 

equipamentos públicos 
1003 

Quantidade de usuários beneficiários de PBF, BPC ou outros 18 

 

6.1.2 DADOS QUALITATIVOS: 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL “NELLY BAÍS MARTINS” 

(CREAS SUL) 

 

 Atividades/ ações realizadas no ano de 2017: 

 01 Oficina de sensibilização sobre violações de direitos; 

 01 Oficina sobre o Dia Internacional da Mulher; 

 01 Palestra sobre Combate a Homofobia; 

 01 Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes; 

 01 Ação sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

 04 Oficinas mensais com adolescentes/jovens/famílias em cumprimento de Medidas 

Socioeducativas - MSE; 



 

86 

 

 

 07 Estudos de Caso com a rede intersetorial; 

 05 Reuniões mensais do Fórum Intersetorial de Saúde Mental Infantojuvenil; 

 02 Reuniões do Comitê Intersetorial de Saúde Mental InfantoJuvenil; 

 01 Ação alusiva ao Dia Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil; 

 01 Seminário “Campanha Nacional Criança não é de Rua”; 

 Colóquio “Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”; 

 03 reuniões para reordenamento do Serviço de Abordagem Social; 

 Reunião com o Ministério Público - Dr. Nicolau/SAS/SPSE/GMC; 

 Seminário “27 anos do ECA em tempos de retrocesso”; 

 Seminário socioeducativo. 

 Encontro SUAS em Movimento – Apoio técnico ao plano de providências da região de 

grande porte. 

 01 Oficina de socialização com adolescentes em cumprimento de Medidas 

Socioeducativas. 

 02 Oficinas de sensibilização e reflexão com adolescentes em cumprimento de 

Medidas Socioeducativas. 

 02 ações alusivas ao Tema “Setembro Amarelo – Promoção à Vida e Prevenção ao 

Suicídio”; 

 01 Seminário sobre Depoimento Especial;  

 01 Ação de Combate à Homofobia, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI); 

 01 Ação Alusiva à Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência; Explanação do 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e do trabalho realizado pelo 

Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS); 

 01 Capacitação - Planejamento do Administrativo; 

 02 Oficinas mensais com adolescentes/jovens/famílias em cumprimento de Medidas 

Socioeducativas - MSE; 
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 01 Ação Social Comemorativa aos 20 anos do “6 de Outubro: Dia Estadual de 

Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”; 

 01 Seminário Estadual de Enfrentamento da Violência e de Defesa dos Direitos Sexuais 

de Crianças e Adolescentes de Mato Grosso do Sul 2017;  

 02 Oficinas – Atividades culturais, de lazer e esporte com adolescentes em 

cumprimento de Medidas Socioeducativas  

 

 Aspectos facilitadores/ avanços obtidos: 

 

 Maior articulação de rede de proteção; 

 Comprometimento, empenho e união da equipe técnica; 

 

 Impacto social/resultados obtidos/quantas pessoas e/ou famílias beneficiadas:  

 

 Os atendimentos/intervenções objetivaram a sensibilização dos indivíduos/famílias 

com relação às violações de direitos, cumprimento de medidas socioeducativas, 

prevenção das violações, reinserção familiar de indivíduos em situação de rua, Ações 

Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI, dentre outras.  

 Até o momento, foram atendidos 3327 indivíduos/família nos serviços ofertados pelo 

CREAS, sendo 1336 pelo PAEFI; 1940 pela MSE; e 51 pelo Serviço de Abordagem Social. 

 

 Órgãos parceiros:  

 

 Instituto Kenneth, Rede Socioassistencial, Rede Intersetorial, Entidades do Terceiro 

Setor. 

 Parcerias com pessoas físicas, com a realização de palestras, disponibilização de 

espaço, mediação com a comunidade, dentre outras. 
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 Desafios/ sugestões 

 

Para aprimorar as ações da Unidade, destacam-se algumas sugestões como 

melhorias na estrutura física da unidade; adequação do quadro funcional; substituição da rede 

de internet, com qualidade de sinal; disponibilização de computadores; informatização dos 

Serviços, dando maior celeridade aos atendimentos e processos do trabalho (AGETEC/ SPSE/ 

Vigilância Socioassistencial); distribuição correta do fluxo de atendimento solicitado, uma vez 

que o serviço do PAEFI não tem como objetivo a constatação ou não da violação de direito, 

conforme orientações técnicas; realização de capacitação para os novos servidores; confecção 

de material informativo respectivo aos serviços oferecidos pelo CREAS; acessibilidade do 

prédio; disponibilização de material de expediente dentro das necessidades apresentadas 

pela Unidade; e desburocratização do serviço. 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL “ALEXSANDRA MARIA 

GONÇALVES” - CREAS CENTRO 

 

 Atividades/ações desenvolvidas no ano de 2017: 

 

- Oficinas nos CRAS e Centros de Convivência organizadas pelo CREAS Centro 

 24/2/2017 - Palestra “Rompendo Ciclos de Violências e PETI”, realizada no CRAS 

Indubrasil; 

 3/3/2017 - Palestra “Rompendo Ciclos de Violências e PETI”, realizada no CRAS Vila 

Gaúcha; 

 28/4/2016 - Conversas Criativas Sobre o Trabalho Infantil, realizadas no CRAS Zé 

Pereira; 

 25/5/2017 - Palestra “Violações de Direitos – PETI e SEAS”, realizada no CRAS São 

Conrado; 
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 6/6/2017 - Oficina sobre exploração sexual contra crianças e adolescentes, realizada 

no Centro de Convivência Tijuca II; 

 30/8/2017 - Palestra sobre os Serviços do CREAS, realizada no CRAS Indubrasil; 

 28/9/2017 - Palestra sobre os Serviços do CREAS, realizada no CRAS Popular; 

 27/10/2017 - Palestra sobre o Serviço Especializado de Abordagem Social e o Programa 

de Erradicação de Trabalho Infantil, realizada no CRAS Zé Pereira. 

 

- Seminários socioeducativos  

 17/03/2017 - Educação Escolar no Sistema Socioeducativo; 

 31/03/2017 - O Adolescente no Sistema Socioeducativo; 

 28/04/2017 - Socioeducação e Sistema de Garantia de Direitos; 

 12/05/2017 - Drogas, Socioeducação e Proibicionismo; 

 02/06/2017 - Questões Étnicas e Sistema Socioeducativo. 

 

- Fórum Permanente De Saúde Mental InfantoJuvenil  

 03/04/2017 - Movimento Mãe águia; 

 08/05/2017 - Conselho Tutelar; 

 05/06/2017 - CEI – Centro de Especialidades Infantil; 

 03/07/2017 - Pauta principal: Os serviços oferecidos pelo CREAS. 

 

- Oficinas socioeducativas 

 28/03/2017 - Dinâmica Familiar e Relação Interpessoal; 

 25/04/2017 - Oficina sobre autoconhecimento e protagonismo; 

 23/05/2017 - Oficina “Planejamento para o futuro e contribuição para Sociedade”; 

 29/08/2017 - Oficina “Árvore da Resistência (Árvore da Vida)”, sob a ótica da 

abordagem da Terapia Narrativa; 
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 26/09/2017 Metodologia de Problematização de Trocas de experiências voltadas para 

transformações e sensibilização sobre os desafios para a profissionalização e inserção 

nos mercados de trabalho dos adolescentes/jovens; 

 24/10/2017 Oficina ID Jovem e seus benefícios. 

 

- Colóquio 

 18/05/2017 - Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e 

Adolescentes. 

 

- Encontro SUAS em Movimento  

 29 e 30/06/2017 - Apoio técnico ao Plano de Providência da Região de Grande Porte; 

 18/7/2017 - Fórum Municipal de Trabalhadores do SUAS; 

 22/8/2017 - Fórum Municipal de Trabalhadores do SUAS; 

 18/9/2017 - Fórum Municipal de Trabalhadores do SUAS; 

 17/10/2017 - Fórum Municipal de Trabalhadores do SUAS; 

 25/10/2017 - Curso Introdutório Gestão da Política de Assistência Social; 

 26/10/2017 - Curso Introdutório Gestão da Política de Assistência Social. 

 

- Reuniões Medidas Socioeducativas 

 16/03/17, 17/04/17, 10/05/17 - Reuniões do Plano Decenal de Medidas 

Socioeducativas - MSE; 

 09/03/2017 - Reuniões com a Gestão e Técnica de Referência; 

 15/05/2017 - Reuniões de equipes CREAS CENTRO (MSE, PAEFI e SEAS) com 

representante da Gerência de Média Complexidade, Alessandra Rossi. 

 

- Ações do PETI 

 09/06/17 - Dia Contra o Trabalho Infantil  - Plano de Ação; 
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 20/06/17 - II Encontro Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – 

Estado de Mato Grosso do Sul e Enfrentar para erradicar e junto para Vencer o Desafio; 

 16/10/2017 - CC TIJUCA II - Palestra Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

 24/10/2017 - Escola Municipal Alcídio Pimentel - Ação sobre o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil; 

 30/10/2017 - CRAS Aeroporto - Palestra “Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil/ Serviço Especializado de Abordagem Social – SEAS”. 

 

- Reuniões  

 20/01/2017 -  ISMAC E CENTRO-DIA para Estudo de Caso CREAS CENTRO; 

 14/02/2017 -  Reunião de Planejamento das ações do Carnaval 2017; 

 02/03/2017 - Reunião com a Equipe SEAS – CREAS CENTRO, e Gerência da Média 

Complexidade; 

 24/03/2017 - IBISS E CENTHRO - Discussão de caso e proposta de capacitação; 

 02/05/2017 - Reunião com a Equipe SEAS – CREAS CENTRO e a Gerência da Média 

Complexidade; 

 01/06/2017 - 33ª PROMOTORIA - Todos os técnicos da unidade participaram para 

discutir assuntos relacionados ao atendimento de crianças e adolescentes; 

 19/10/2017 - Reunião sobre Elaboração Instrumental; 

 20/10/2017 - Reunião para formação do Comitê MSE; 

 23/10/2017 – Reunião para elaboração do cronograma de trabalho do SEAS no feriado 

de 2/11/2017; 

 27/10/2017 Palestra – Projeto Cuidando de quem Cuida. 

 

 Aspectos facilitadores/ avanços: 

 

 Trabalho em equipe com as unidades da Proteção Social Especial. 

 Disponibilidade dos Técnicos para as ações de articulação com a rede. 



 

92 

 

 

 A equipe CREAS Centro mantém boa relação entre si e com a coordenação. 

 Disponibilidade de veículo e motorista para as visitas domiciliares. 

 No decorrer do ano de 2017, houve vários momentos de discussão e reordenamento 

dos serviços de Medidas Socioeducativas e Serviço Especializado de Abordagem Social.  

 Houve frequência nas atividades relacionadas à discussão com a rede, com fóruns 

permanentes de saúde mental e seminários socioeducativos.  

 

 Impacto social/resultados obtidos/quantas pessoas e/ou famílias beneficiadas: 

  

 O trabalho contínuo realizado impactou positivamente a vida dos atendidos, 

diminuindo a incidência de violações de direito e ou redução de danos. Houve vários 

depoimentos de usuários no sentido do atendimento recebido ter melhorado suas 

vidas.  

 Nos territórios onde o CREAS atua, somos referência no trabalho com famílias em 

situação de violação de direitos, procurados por UBS/UBSFS, CAPS, CRAS, OSCs, 

Conselho Tutelar, outros órgãos e demanda espontânea da população que tem 

atendimento pelos telefones e atendimento presencial na Unidade por 10 (dez) horas 

por dia, durante os dias úteis.  

 

 Órgãos parceiros:  

 

 IBISS-CO; CENTHRO; ISMAC; Institito Kenneth; Rede Socioassistencial; Rede 

Intersetorial; Entidades do Terceiro Setor; e pessoas físicas, com a realização de 

palestras, disponibilização de espaço, mediação com a comunidade, dentre outras.  

 

Para melhorar as ações da Unidade, destacam-se algumas sugestões como 

realização de serviços de manutenção periódicos e efetivos na solução de reparos e pequenas 

reformas; aumento da quantidade de materiais de uso de limpeza e escritório disponibilizados 
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para uso da unidade; pactuação de fluxos de atendimento para o CREAS com toda a rede, de 

modo que a Unidade possa aumentar o número de famílias acompanhadas e diminuir a 

verificação de veracidade de fatos; capacitação dos novos funcionários que foram contratados 

com o fim do convênio com as empresas terceirizadas; e adequação às exigências do Corpo 

de Bombeiros e Vigilância Sanitária.  

Ressalta-se que a Unidade sofreu dois furtos consecutivos no mês de abril de 2017, 

diante disso passou a ter guardas continuamente em escala de plantão. Atualmente conta 

com guardas apenas no período noturno. Dessa forma, sugere-se a presença de guardas no 

período noturno, finais de semana e feriados. 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO “LUIZA PAURÁ PERES” - CREAS NORTE 

 

 Atividades/ações realizadas no ano de 2017 

 

Algumas ações, oficinas socioeducativas e eventos programados foram realizados 

na unidade e outros fora da sede do CREAS, em parceria com os CRAS e outras entidades, para 

os quais foram convidados famílias atendidas pelas equipes de profissionais deste CREAS, o 

que representa que foram beneficiadas com a palestra que realizamos. Outros eventos foram 

realizados junto à nossa Secretaria. Dentre eles, destacam-se os citadas abaixo:  

 

 13/07/17 - Reunião CREAS NORTE/PAEFI/MSE/SEAS em Parceria INSS – BPC sobre o 

Cadúnico: Ordenamento e Atualização; 

 14/07/17 – “27 Anos do ECA em tempos de retrocesso”; 

 19/07/17 – Fórum Estadual de Aprendizagem, realizado no CREAS Norte; 

 20/07/17 e 21/07/17 - Conferência Municipal de Assistência Social; 

 27/07/17 – Reunião GMC/SEAS/CREAS Norte/Centro POP; 

 08/08/17 – SAS/SPSE/SPSB/GMC/CREAS - Reunião com Vice-Prefeita, Secretário e 

Secretário-Adjunto; 
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 17/08/17 - CREAS Norte/GMC/SPSE/MPT -  Políticas Públicas, Programas ou Projetos 

de Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente; 

 18/08/17 - Caminhada da Paz; 

 21/08/17 - Capacitação para Conselheiros do CMAS; 

 18/08/17 - Encontro de Psicólogos da Assistência Social; 

 25/08/17 - Reunião CREAS Norte/GMC/SPSE - 44ª Promotoria de Justiça; 

 26/08/17 - Desfile Cívico-Militar Aniversário de Campo Grande; 

 28/08/17 - Comemoração Dia do Psicólogo - CREAS Norte; 

 28/08/17 - Capacitação para Conselheiros do CMAS; 

 31/08/17 - Oficina Socioeducativa MSE; 

 01/09/17 - Capacitação para Conselheiros do CMAS; 

 04/09/17 - Capacitação - Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto; 

 04/09/17 - Fórum Permanente Intersetorial de Saúde Mental Infantojuvenil – 

FOPISMI; 

 05/09/17 - Capacitação Orientação para Educador Social; 

 06/09/17 - Capacitação Proteção Social Especial Política Nacional de Assistência 

Social; 

 12/09/17 - Oficina Socioeducativa - CREAS Norte/ CRAS Estrela Dalva PETI; 

 15/09/17 - Capacitação Orientações de Relatórios e Estudo Social – CREAS; 

 18/09/17 - Fórum Municipal de Trabalhadores do SUAS; 

 20/09/17 - Estudo do Fluxograma dos CREAS; 

 21/09/17 - Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência CREAS Norte/Centro-

Dia; 

 21 e 22/09/17 - II Encontro de Justiça Restaurativa; 

 22/09/17 - Capacitação Violações de Direitos e Demandas do Judiciário; 

 25/09/17 - Reunião GMC/CREAS Instrumentais; 

 28/09/17 - CREAS Norte/GMC/SED  - Reunião Inserção de Adolescentes MSE nas 

Escolas Estaduais; 
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 28/09/17 - Oficina Socioeducativa MSE; 

 02/10/17 - 11ª Edição dos Jogos dos Servidores Municipais CREAS Norte: Voleibol 

Feminino e Masculino e Bozó; 

 03/10/17 - Oficina Socioeducativa -  PETIe ECA - CREAS Norte em parceria com CRAS 

Nossa Sra. Aparecida; 

 06/10/17 - III Seminário Estadual da Violência e da Defesa dos Direitos Sexuais das 

Crianças e Adolescentes do Mato Grosso do Sul; 

 09/10/17 - Oficina CREAS Norte em parceria com OCS Recanto da Criança - PETI e 

ECA; 

 09/10/17 - Projeto Cuidando de Quem Cuida; 

 10/10/17 - Oficina CREAS Norte em parceria com CRAS Estrela do Sul - PETI e ECA; 

 10/10/17 - CREAS Norte em parceria com CRAS Hercules Mandetta - Novos Estados - 

Palestra PETI e ECA; 

 17/10/17 - Reunião CREAS/GMC e Advogados; 

 17/10/17 - Reunião de Articulação da Rede para o Dia de Finados - TEM; 

 17/10/17 - Fórum Municipal de Trabalhadores do SUAS; 

 18/10/17 - Oficina Socioeducativa CREAS Norte/CC Noroeste - PETI e ECA; 

 19/10/17 - Oficina Socioeducativa CREAS Norte/CRAS Estrela Dalva PETI - Violência 

Doméstica; 

 19/10/17 - Reunião GMC/CREAS - Instrumentais; 

 19/10/17 - Audiência Pública na Câmara dos Vereadores - População em Situação de 

Rua; 

 20/10/17 - Reunião Comitê Intersetorial das Medidas Socioeducativas; 

 20/10/17 - Projeto Cuidando de Quem Cuida -

Superintendência/Gerência/Coordenação/SAS; 

 23/10/17 - Projeto Cuidando de Quem Cuida Coordenação e Equipes PAEFI/MSE/SEAS; 

 23/10/17 - Encontro SEDHAST Curso Introdutório de Capacitação Nível Médio; 

 23/10/17 e 25/10/17 – Reuniões sobre o PETI para o Dia de Finados; 
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 25 e 26/10/17 - Curso Módulo Introdutório Programa Estadual de Capacitação MS –

SEDHAST; 

 26/10/17 - Oficina Socioeducativa MSE/PETI - Cultura Lazer e Esporte Id Jovem; 

 26/10/17 - Estudo de Caso: CREAS Norte/ CAPS Vila Margarida/ CRAS Estrela Dalva; 

 26 e 27/10/17 - Seminário sobre Depoimento Especial; 

 27/10/17 - Encontro de Convivência Familiar - Instituto Mirim de Campo Grande; 

 30/10/17 a 01/11/17 - Ações Estratégicas do PETI; 

 31/10/17 - CREAS Norte e Equipes PAEFI/MSE - Estudo dos Instrumentais; 

 02/11/17 - Ações Estratégicas do PETI - Cemitério São Sebastião (Cruzeiro) e 

Cemitério Santo Amaro; 

 06/11/17- Fórum Permanente Intersetorial de Saúde Mental Infantojuvenil/FOPISMI; 

 06/11/17- Reunião Patrimônio/ACESSUAS; 

 07/11/17- CREAS Norte parceria com CRAS Hercules Mandetta - Novos Estados - 

Palestra PETI e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescente. 

 

 Aspectos facilitadores/ avanços: 

 

 Facilidade de comunicação e ótima interação com a chefia imediata, ocorrendo 

articulação favorável entre os técnicos e coordenadores, resultando em um bom clima 

organizacional que se reflete na qualidade do serviço oferecido na Unidade, como no 

planejamento, acompanhamento e avaliação do processo do trabalho. 

 As equipes técnicas do CREAS Norte mantêm disciplina nos atendimentos e esgotam 

todas as possibilidades para atender de forma efetiva as requisições de serviço 

recebidas por elas. 

 A equipe é comprometida e busca cumprir dentro do prazo estabelecido os 

atendimentos. 

 Disponibilidade das equipes PAEFI/MSE/SEAS para buscar articulação com a rede de 

atendimento e proteção. 
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 Preenchimento do Prontuário SUAS pelas equipes técnicas dos atendimentos que 

necessitam do acompanhamento periódico e elaboração do Plano Individual de 

Atendimento – PIA dos jovens/adolescentes em cumprimento de Medidas 

Socioeducativas, norteando as equipes quanto aos critérios a serem abordados e 

trabalhados para o alcance de autonomia e cidadania. 

 No ano de 2017, a coordenação e as equipes de profissionais do CREAS Norte 

realizaram um trabalho relevante em busca de articulação com a rede 

Socioassistencial, no sentido de agilizar os atendimentos, com o que preconiza o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Sistema Nacional de atendimento 

Socioeducativa – SINASE, o Estatuto do Idoso, bem como o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência – PCD e outros atendimentos afins. 

 O atendimento no CREAS Norte foi voltado para a busca de crescimento profissional. 

O trabalho foi realizado facilitando a aproximação da família com os serviços 

ofertados, promovendo a autonomia e o empoderamento do sujeito e das famílias, 

realizando diagnóstico das condições psicossociais do núcleo familiar e atendimento 

da demanda de forma eficiente.  

 O serviço tem contribuído para o fortalecimento das famílias no desempenho de sua 

função protetiva, para romper com padrões violadores de direitos, proporcionando a 

construção de projetos pessoais, desenvolvendo a autoestima. 

 As equipes técnicas têm efetivamente, através de escuta qualificada, possibilitado a 

expressão das necessidades e interesses das pessoas atendidas, informando-as sobre 

seus direitos, promovendo suas autonomias, independência e a construção de novas 

formas de lidar com suas potencialidades e limitações. 

 No decorrer do ano, foram realizados planejamentos e desenvolvimento de atividades, 

em parceria com as demais políticas públicas (saúde, educação, trabalho, habilitação 

e outras), além de estudos de casos conjuntos, dentre outras estratégias. 
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 Melhorias contínuas na efetividade da atuação da equipe técnica, demonstrando 

excelente aproveitamento nos eventos que trataram assuntos pertinentes a sua área 

de atuação. 

 

 Impacto social/resultados obtidos/quantas pessoas e/ou famílias beneficiadas:  
 

 Consideráveis níveis de participação e satisfação dos usuários que utilizaram e 

avançaram na direção de mudanças efetivas e positivas em sua condição de vida, na 

perspectiva do fortalecimento de sua autonomia e cidadania.  

 As ações buscaram contribuir para a redução das violações dos direitos, orientação e 

proteção social às famílias; para o acesso aos serviços socioassistenciais e das políticas 

públicas setoriais; para a identificação e situações de violações de direitos, orientação 

e proteção social às famílias; e para a preservação da sua identidade, integridade e 

história de vida.  

 Foi ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar 

trabalho social de abordagem, busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência 

de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como: trabalho infantil, 

exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e 

outras drogas, dentre outras, garantindo atenção às necessidades mais imediatas das 

famílias e dos indivíduos atendidos, buscando promover o acesso à rede de serviços 

socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia de direitos 

e elaboração de novos projetos de vida.  

 

CENTRO-DIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E SUAS 

FAMÍLIAS 

 

 Atividades/ações realizadas no ano de 2017 

 

Atividades fixas estabelecidas na rotina: 



 

99 

 

 

 Caminhadas e alongamento na Orla Morena, no Horto Florestal, entre outros lugares, 

realizados semanalmente, visando a promover a interação social. 

 Reuniões semanais com familiares. 

 Projeto Moinho de Papel: desenvolvido e ofertado pela Associação Pestalozzi por meio 

da produção artesanal de brinquedos e objetos decorativos feitos com material 

reciclado, visando a trabalhar aspectos como lidar com diferentes materiais 

sustentáveis, organização, responsabilidade, promovendo a inclusão social e 

desenvolvendo a autonomia dos usuários através do estímulo de seus interesses pelo 

processo de fabricação de material reciclado artesanal. 

 Artes na Explanada Ferroviária: oficina de mosaico em cerâmica, em parceria com a 

SECTUR. 

 Oficinas de artes e habilidades manuais: desenvolvido no Centro-Dia e oferecido aos 

usuários do Centro-Dia, Residência Inclusiva e familiares, por meio das oficinas de fuxico, 

pintura em tecido, ponto-cruz e reciclagem. 

 Jogos educacionais e/ou recreativos: confecção de jogos adaptados, tais como jogos de 

mesa, dominó, dama, uno, batata-quente, mímica, stop, amarelinha, bambolê, entre 

outros. 

 Dança Criativa: oficina ministrada por uma professora de dança da SECTUR e 

desenvolvida uma vez por semana no Centro-Dia. 

 Ginástica laboral: alongamento diário na sede do Centro-Dia. 

 Projeto horta e jardinagem: preparação da terra, plantio e colheita de hortaliças 

plantadas e pneus. 

 Oficina de atividades básicas de vida diária: rodas de conversa, Dia da Beleza, palestra 

sobre vivência em grupo, com orientações quanto à alimentação, higiene, cuidado 

pessoal, vestuário, comunicação escrita, verbal, gestual e locomoção. 

 Oficina de atividades Instrumentais: Passeios, caminhadas, organização do ambiente, 

entre outros. 
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 Projeto Girassol: desenvolvido semanalmente pela psicologia, tendo como objetivo 

possibilitar, através da dramatização, a vivência de uma determinada situação trazida 

pelo grupo. Sobretudo, são estimulados o compartilhar sentimentos e impressões com 

o grupo. 

 Projeto de Tecnologia Assistiva: confecção de adaptações que favorecem o 

desenvolvimento de atividades e promovem a autonomia. 

 

Capacitação permanente para funcionários (Desenvolvida semanalmente, duração de 

4 horas, com a participação de profissionais qualificados na área): 

Temas abordados:  

 Plano Viver Sem Limites; 

 Deficiências e suas categorias; 

 Situação de dependência; 

 Centro-Dia de Referência para pessoas com deficiência em situação de dependência e 

suas famílias: funcionamento, equipe de referência, público-alvo, critérios de 

elegibilidade, objetivos, fluxograma da dinâmica do atendimento, diretrizes do SUAS 

para o atendimento e acompanhamento especializado; 

 Rotina do Centro-Dia: Transporte, triagem, atividades de convivência, atividades 

básicas e instrumentais, organização do ambiente, abordagem e formas de registro; 

 EPI – Equipamento de proteção individual; 

 Cuidados com o patrimônio público; 

 O cuidador social e suas atribuições; 

 Tecnologia Assistiva – mobilidade, órteses, adaptações e comunicação alternativa e 

Acessibilidade; 

 Interação e Vínculo – usuários, familiares e equipe técnica; 

 Ações de estratégias de cuidado: 

- Noções de manejo; 

- Atividades de Vida Diária – estimulação as capacidades; 
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- Transferência e mudança de decúbito; 

- Uso de materiais de apoio: coxins, cunhas, estabilizadores, cadeiras sanitárias, etc; 

 Atividades e Oficinas: 

- Terapia Ocupacional – Análise da Atividade; 

- Objetivos e Estratégias de Execução – Habilitação; 

 Lei n. 13.146, de 7 de julho de 2015 - Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (LBIPD)/ Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPCD); 

 Lei n. 7.853/89 - Lei Geral de Proteção da Pessoa com Deficiência;  

 Decreto n. 3.298/99 (regulamenta o art.7853) – art.4º (tipifica os tipos de deficiência);  

 Decreto n. 5.296/04 (regulamenta as Leis n. 10.048 e n. 10.098/00 e modifica o Decreto 

n. 3.298 - acessibilidade);  

 Ética profissional do cuidador da PcD; 

 Responsabilidade civil subjetiva em decorrência de negligência, imprudência ou 

imperícia (por analogia); 

 Breve relato sobre desídia, inércia no ambiente de trabalho e procrastinação. 

 

Demais atividades: 

 Culminância dos projetos envolvendo usuários, familiares, comunidade e demais 

instituições que ofertam atendimento voltado à pessoa com deficiência (eventos de 

finalização de projetos em virtude de data comemorativas, tais como, aniversariantes 

do mês, Carnaval, Páscoa, Dia das mães, Dia Internacional da Mulher,  Dia da Beleza, 

entre outros). 

 Palestra sobre higiene e saúde da mulher com equipe do Hospital Dia. 

 Palestra sobre Primeiros Socorros com o Corpo de Bombeiros. 

 Participação semanal no projeto “Moinho de Papel” na Associação Pestalozzi de 

Campo Grande-MS. 

 Participação nas oficinas de mosaico, capoeira e dança adaptada, através de parceria 

com SECTUR. 
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 Acesso à Biblioteca do Horto Florestal, através de cadastro com carteirinhas para 

empréstimo de livros e participação na oficina de contação de histórias. 

 

 Aspectos facilitadores/avanços: 

 

 Garantia de transporte adaptado para o atendimento das pessoas com deficiência em 

situação de dependência. 

 Capacitação permanente para os profissionais. 

 Acesso à rede socioassistencial e a órgãos de garantia de direitos. 

 Garantia de acesso às tecnologias assistivas a todos os usuários, através de parceria 

com o CER/APAE. 

 Inserção das pessoas com deficiência e seus familiares em atividades ofertadas por 

outras instituições no território. 

 Aquisição de tecnologias assistivas a todos os usuários por meio de regulação no 

SISREG, realizada duas vezes por mês na sede do Centro-Dia por profissional da SESAU. 

 Ganho significativo em autonomia, avaliado através do Plano Individual de 

Atendimento – PIA. 

 Parceria com entidades e Órgãos proporcionando o atendimento das pessoas com 

deficiência inseridas no Centro-Dia.  

 

 Impacto social/resultados obtidos/quantas pessoas e/ou famílias beneficiadas:  

 

 Visível contribuição para a construção da autonomia nas atividades básicas e 

instrumentais. 

 Ampliação da participação social dos usuários e familiares no Centro-Dia e na 

comunidade. 

 Diminuição do isolamento e da exclusão social tanto das pessoas com deficiência em 

situação de dependência quanto do seu cuidador familiar. 
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 Inserção do cuidador familiar ao mercado de trabalho. 

 Diminuição do grau de estresse do cuidador familiar. 

 Efetivação do cadastro de usuários e familiares no CADÚnico e no Censo Municipal da  

Pessoa com Deficiência. 

 Garantia de acesso a usuários e familiares à documentação e benefícios, tais como: 

Benefício de Prestação Continuada - BPC, Passe Livre intermunicipal e interestadual, 

gratuidade a fralda geriátrica descartável via Defensoria Pública, entre outros. 

 Capacitação da equipe composta por 01 Psicóloga, 01 Assistente Social, 01 Auxiliar 

Administrativo e 04 Cuidadores Sociais, para a implantação do Centro-Dia para 

crianças de 0 a 6 anos com microcefalia e outras deficiências. 

 Inserção de usuários do Centro-Dia em entidades que atuam na reabilitação. 

 Atendimento aos 37 usuários oriundos da UNAE por meio de acolhida 

encaminhamentos para serviços no território, e orientações, conforme demonstrado 

no quadro abaixo: 

 

Quantidade 

de usuários  

Instituição 

08 Inseridos diariamente no Centro Dia. 

09 Inseridos no mercado de trabalho, acompanhados pela equipe técnica do 

Centro Dia e liberados uma vez ao mês para participar das atividades e/ou 

eventos do Centro Dia. 

05 Recusaram o atendimento e não tem interesse em participar de nenhuma 

instituição. 

01 Inserido na ACPD diariamente. 

01 Inserido na Escola Marcelo Takahashi diariamente. 

02 Inseridos na Associação Pestalozzi. 

01 Inserida na Escola Juliano Varela. 

01 Inserida nas atividades e reabilitação do CER/APAE. 
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01 Inserida no Cotolengo. 

01 Inserido no Ensino regular. 

07 Haviam assinado a recusa do atendimento, no momento não estão inseridos 

em nenhuma instituição, porém participam mensalmente dos eventos do 

Centro Dia e verbalizaram interesse em estar matriculados em 2018. Estão 

todos pré-matriculados e iniciarão em janeiro de 2018. 

 

 

 Órgãos parceiros:  

 

Foi realizado parceria, através de visita institucional, contato telefônico e estudo 

de caso com: Unidades de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva I e II, CREAS Sul, 

Norte e Centro, SECTUR, Biblioteca do Horto Florestal, Esplanada Ferroviária, Coordenadoria 

da Pessoa com Deficiência, Funsat, UCDB, Uniderp/Anhanguera, UFMS, Escola Juliano Varela, 

UBSF Jardim Noroeste, CAPS Vila Margarida, Defensoria Pública, ACBR, Ismac, CEM, AADD, 

Associação Pestalozzi, Cotolengo, Escola Raio de Sol, Rede Solidária, Vale Renda, CER/APAE, 

Associação Pestalozzi, CAPS Vila Almeida, Hospital Nosso Lar, Escola Santa Terezinha, Escola 

Girassol CEDEG/APAE, AMA, Hospital Dia, CRAS Tiradentes, CRAS Mario Covas, CRAS Vila 

Gaúcha, CRAS Estrela Dalva, CRAS São Conrado, SESAU (Centro de Atendimento Especializado, 

UBSF Dom Antônio e CRS Tiradentes) e ACPD - Associação Campo-Grandense de portadores 

de deficiência.  

 

 Desafios/ sugestões 

 

Para melhorar o serviço/ programa/projeto, destacam-se sugestões como a troca 

de prédio devido ao comprometimento na parte estrutural do local atual; lotação de um 

profissional técnico de enfermagem no Centro-Dia para auxiliar na administração de 
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medicamentos, trocas de sondas e cuidados com traqueostomia entre outros; e aquisição de 

materiais específicos para desenvolver as atividades propostas. 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA POPULAÇÃO DE 

RUA “CLAUDIO GILBERTO BOTTER” - CENTRO POP 

 

 Atividades/ ações realizadas no ano de 2017 

 

 Ação Carnaval Esplanada Ferroviária: Participantes: Secretaria Municipal de Assistência 

Social – SAS e Conselho Tutelar. Parcerias: Guarda Civil Municipal - GCM. Resultado: 

Prevenção da violação de direitos de nossas crianças e adolescentes.  Data:  26/02/2017. 

 Comemoração ao Dia das Mães: Participantes: Funcionários e usuários atendidos no 

Centro POP. Resultado: Oportunidade aos usuários de comemorar o Dia das Mães 

juntamente com os funcionários da unidade, tendo como propostas o desenvolvimento 

de atividades de integração e o estímulo ao convívio social e grupal. Data: 12/05/2017. 

 Estudo de Caso: Participantes: Equipe Técnica e Coordenadores do Centro de Referência 

Especializado Para População em Situação de Rua – Centro POP e Centro Dia de 

Referência para Pessoas com Deficiência. Resultado: Orientações e encaminhamentos 

dos usuários que acessam os diversos serviços da Política de Assistência Social. Data: 

2/6/2017. 

 “Arraiá do Centro POP”: Participantes: Funcionários e usuários atendidos no Centro 

POP. Parcerias: Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS, Alemão Conveniência, 

FORT Atacadista. Resultado: Descontração, interação com os usuários, proporcionando 

lazer e recuperação da autoestima na vida de cada participante. Data: 9/6/2017. 

 Seminário Estadual Criança não é de Rua: Participantes: Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SAS, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA, entre outros. Resultado: Disseminação das Diretrizes Nacionais para o 
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Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Rua – CONANDA/CNAS. Data: 

19/6/2017. 

 Posse do Conselho Municipal de Assistência Social: Participantes: Secretaria Municipal 

de Assistência Social, Prefeito do Município de Campo Grande – MS, Comitê do CMAS, 

entre outros. O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS é o órgão que reúne 

representantes do governo e da sociedade civil para discutir, estabelecer normas e 

fiscalizar a prestação de serviços sociais públicos e privados no Município. Data: 

27/06/2017. 

 Capacitação para os novos Educadores Sociais: Participantes: Gerência da Média 

Complexidade, Coordenadores e Educadores Sociais do Centro POP, SEAS/POP e 

SEAS/CREAS. Resultados: Capacitar os Educadores Sociais apresentando a sua função 

social na oferta do Serviço Especializado para População em Situação de Rua e do Serviço 

Especializado em Abordagem Social. Local: Centro POP. 

 Reunião com a Defensoria Pública da União: Participantes: coordenação e técnicos. 

Resultado: Parceria firmada com os órgãos de defesa e garantia de direitos, visando a 

melhorias e celeridade nas demandas identificadas no atendimento aos usuários. Data: 

21/9/2017. 

 Abordagem Noturna com o Vereador representando a Câmara Municipal de Campo 

Grande. Local: Pontos de aglomeração da População em Situação de Rua. Participantes: 

Secretário da SAS, Vereador Valdir Gomes, Gerente da Média Complexidade, 

Coordenadores do Centro POP, Educadores Sociais SEAS/POP e Gestão de Comunicação 

Social da SAS. Resultados: Apresentação do trabalhado desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Campo Grande em favor da população em Situação 

de Rua. Data: 6/10/2017. 

 Lançamento do projeto “Cuidado de quem cuida”. Local: Secretaria Municipal de 

Assistência Social. Participantes: Coordenação do Centro POP. Resultados: Oferecer uma 

atenção especial aos servidores responsáveis pelo atendimento à população. Data: 

10/10/2017. 
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 Reunião de Planejamento da Ação Finados “Combate ao Trabalho Infantil”. Local: 

Ministério do Trabalho. Participantes: Secretário da SAS, Gerência da Média 

Complexidade, Ministério do Trabalho, Secretaria Municipal Especial de Segurança e 

Defesa Social, Centro POP e SEAS POP, SEMADUR, Conselho Tutelar, CREAS e 

SEAS/CREAS. Resultado: Planejar ação integrada com a rede de atendimento da criança 

e do adolescente. Data: 17/10/2017. 

 Ato em defesa do SUAS: Local: Escola do SUAS. Participantes: Coordenação e 

funcionários. Resultado: Mobilizar atores da Política de Assistência Social em defesa da 

garantia de financiamento do SUAS no Brasil, pois corremos o risco de ter o seu 

funcionamento interrompido em razão do corte de verbas previsto no Orçamento de 

2018. Data: 18/10/2017. 

 Audiência Pública: População em Situação de Rua na Câmara Municipal de Campo 

Grande. Local: Câmara Municipal. Participantes: Coordenação, funcionários e usuários. 

Resultado: Discutir propostas de melhoria no atendimento à população em situação de 

rua em Campo Grande/MS. Data: 19/10/2017.  

 Projeto Cuidando de quem Cuida. Local: Auditório do IMPCG. Participantes: 

Coordenação e funcionários. Resultado: Desenvolvimento de atividades de apoio e 

sensibilização junto aos colaboradores da SAS, proporcionando qualidade de vida ao 

trabalhador e o cuidado próprio, prevenindo doenças de fundo emocional que possam 

estar relacionadas às atividades laborais. Data: 20/10/2017. 

 Capacitação MDS/SEDHAST para Trabalhadores do SUAS de Nível  Médio. Local: Escola 

do SUAS. Participantes: Educadores Sociais e Auxiliar Social II. Resultados: Fomento do 

diálogo sobre o serviço realizado em cada Unidade, tendo como ênfase a análise de 

aspectos de renda, convivência familiar, desenvolvimento da autonomia e acolhida. 

Data: 23/10/2017.  

 Ação Finados. Local: Cemitérios Santo Amaro, Santo Antônio, São Sebastião (Cruzeiro) 

e Particulares. Participantes: Coordenação, técnicos, educadores sociais e profissionais 
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do órgão gestor. Resultados: Intensificação das abordagens nos cemitérios visando ao 

combate ao trabalho infantil. 

 Aniversariantes do Mês: Participantes: Todos os usuários atendidos na unidade, 

funcionários da unidade. Resultado: É proporcionado aos usuários comemorar os 

aniversários do mês, juntamente com os funcionários da unidade, sendo um momento 

de integração e valorização dos usuários. Ação realizada mensalmente.  

 Escola de Cabeleireiros - Designer, Barbearia e Corte de Cabelo: Todos os usuários 

atendidos na unidade. Resultado: Mantém a higiene, melhoria na estética e autoestima 

dos usuários. No primeiro semestre, a ação foi realizada quinzenalmente; a partir do 

segundo semestre passou a ser realizada todas as terças-feiras.  

 Grupo AA Alcoólicos Anônimos: Oficina Semanal, às quintas-feiras. Participantes: Todos 

os usuários atendidos na unidade. Resultado: Apoio na recuperação da dependência 

etílica. 

 Oficina Missão Saron: Oficina Semanal. Participantes: Todos os usuários que desejam 

participar. Resultado: Recuperação da espiritualidade e autoestima durante o processo 

de reinserção social dos usuários. 

 Oficina de Trabalhos Manuais com a Terapeuta Ocupacional: Participantes: Todos os 

usuários atendidos na unidade. Resultado: Estuda e emprega atividades de trabalho e 

lazer no tratamento de distúrbios físicos e/ou mentais e de desajustes emocionais e 

sociais. No primeiro semestre, a ação foi realizada semanalmente; a partir do segundo 

semestre passou a ser realizada todos os dias.  

 Consultório na Rua: Participantes: todos os usuários atendidos na unidade. Resultado: 

Palestras, curativos, triagens, encaminhamentos para consultas e confecção do Cartão 

do SUS. Ação realizada todas as segundas-feiras. 

 Pintura em tela: Participantes: Todos os usuários atendidos na unidade. Resultado: 

Realização de atividades de arte e lazer colaborando com a expressão e a criatividade 

dos envolvidos. Ação realizada todas as quintas-feiras. 
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 CINE POP: Participantes: Todos os usuários atendidos na unidade. Resultado: Exibição 

de filmes socioeducativos seguido de debates, promovendo entretenimento, instrução 

e reflexão. Ação realização todas as sextas-feiras. 

 Comitê Intersetorial de Acompanhamento das Políticas Públicas para População em 

Situação de Rua: Participantes: Gerência da Média Complexidade e Coordenação do 

Centro POP. Resultado: Contribuições com a elaboração do Regimento Interno do 

Comitê. A ação é realizada mensalmente, no Comitê POPRua.  

 Comemoração do Hallowen: Participantes: Todos os usuários atendidos na unidade. 

Resultado: É proporcionada aos usuários a comemoração do Halloween, enfatizando a 

mitologia brasileira, promovendo filmes, karaokê e comidas típicas do folclore. 

Momento de integração, ensino e valorização dos usuários. A ação é realizada 

anualmente.  

 

 Aspectos facilitadores/avanços: 

 

 Equipe de recursos humanos empenhada na execução das atribuições do Serviço 

Especializado para População em Situação de Rua e Serviço Especializado em 

Abordagem Social. 

 Apoio e respaldo da Superintendência de Proteção Social Especial – SPSE e da Gerência 

de Média Complexidade. 

 A criação de grupos intersetoriais, via “WhatsApp”, visando à melhoria da 

comunicação entre as políticas públicas. 

 Elaboração do Regimento Interno do Centro POP. 

 Implantação do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS / CENTRO POP. 

 Elaboração do Fluxograma do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS no 

Município de Campo Grande, MS. 

 Encaminhamento de três (3) relatórios de usuários com indícios de transtorno mental 

à Política de Saúde, Ministério Público e Direitos Humanos. 
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 Palestra com a Casa da Mulher Brasileira no dia 08/03/2017, sobre Violência 

Doméstica, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, seguido de homenagem às 

usuárias inseridas no serviço e confraternização dos aniversariantes do mês. 

 Elaboração da Cartilha Informativa sobre a oferta do Serviço Especializado em 

Abordagem Social – SEAS e do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

 Elaboração do Protocolo de Procedimentos para Atendimento do Serviço 

Especializado em Abordagem Social – SEAS no Município de Campo Grande, MS. 

 Parceria com a Fundação Social do Trabalho - FUNSAT na oferta de vagas de emprego 

aos usuários em situação de rua no Programa de Inclusão Profissional – PROINC. 

 Criação da Comissão que avaliou os instrumentais utilizados na oferta do Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua e o Serviço Especializado em 

Abordagem Social – SEAS no Município de Campo Grande, MS. 

 Fortalecimento de vínculos familiares e recondução dos usuários em situação de rua 

ao convívio familiar. 

 Reordenamento do processo de trabalho da equipe de referência do Centro POP. 

 Reuniões Intersetoriais para estudo de caso. 

 Apoio da Guarda Civil Municipal junto à equipe de Abordagem Social (SEAS) e Centro 

POP. 

 Participação no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das 

Políticas Públicas para População em Situação de Rua. 

 

 Impacto social/resultados obtidos/quantas pessoas e/ou famílias beneficiadas: 

 

 Reinserção social das pessoas em situação de rua nas famílias e/ou na sociedade. 

 Maior adesão às orientações e aos encaminhamentos. 

 

 Órgãos parceiros: 
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 Alemão Conveniência, Comunidade Terapêutica Desafio Jovem Peniel, Comunidade 

Terapêutica RC Vidas, Esquadrão da Vida, FORT Atacadista, Guarda Civil Municipal, 

Ministério Público, SESAU/ Consultório na Rua/ CAPS AD e outros, Centro de Triagem 

do Migrante e População de Rua – CETREMI, Escola Designer (Corte de Cabelo e Barba), 

Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC/Centro, Alcoólicos Anônimos 

– AA, Narcóticos Anônimos – NA, Missão Saron, Saborzitos Indústria e Comércio de 

Produtos Alimentícios LTDA.  

 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES  – 

UNIDADE I  (UAI BERÇÁRIO) 

 

 Atividades/ações realizadas no ano de 2017: 

 

 Acolhida. 

 Escuta qualificada. 

 Estudo social. 

 Apoio à família na sua função protetiva.  

 Construção do plano individual de atendimento. 

 Passeio no Parque com os acolhidos. 

 

 Aspectos facilitadores/ avanços 

 

 Imóvel bem estruturado, alimentação balanceada e suficiente, transporte disponível e 

boa articulação com a rede socioassistencial de proteção. 

 Implantação de uma sala para atendimento pediátrico aos acolhidos, em parceria com 

a SESAU, uma vez por semana.  

 

 Impacto social/resultados obtidos/quantas pessoas e/ou famílias beneficiadas: 
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 É notório o desenvolvimento infantil das crianças referente à aquisição de linguagem 

e ganho de peso, em função dos horários adequados para a oferta de alimentos, tais 

como frutas, sucos e bolos. 

 Com a implantação da sala de atendimento pediátrico, houve um forte impacto no 

acompanhamento contínuo dos acolhidos, assim, o cuidador não precisa sair da 

Unidade para acompanhar a criança ao médico. 

 

 Órgãos parceiros:  

 

 UBS (Unidade Básica de Saúde do bairro), Hospital Regional, Hospital Universitário, 

Maternidade Cândido Mariano, CEINFs, escolas municipais, Projeto Padrinho (exames, 

consultas, fraldas, leites, medicamentos), equipe do Corpo de Bombeiros com o 

projeto Cão Amigo, estagiários de Enfermagem da UBS Carlota e equipe técnica na 

Unidade para consulta aos acolhidos (puericultura, atualização vacinal). 

 

 Desafios/ sugestões 

 

Destacam-se algumas sugestões para melhorar o Programa/Projeto/Serviço, 

como aquisição de 01 impressora a laser, 01 telefone celular ou liberação da linha fixa da 

Unidade para ligações celulares, 05 aparelhos de Ar-condicionado e 01 aparelho de som 

portátil. 

 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – UNIDADE 

II (UAI CRIANÇA) 

 

 Atividades/ ações desenvolvidas no ano de 2017: 

 

 Realização de estudo de caso com a UAI Berçário. 
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 Realização de estudo de caso com a UAI Adolescente Feminino. 

 Realização de estudo de caso com a UAI Adolescente Masculino. 

 Realização de estudo de caso com o Projeto Segunda Casa. 

 Realização de estudo de caso com o Projeto Vovó Miloca. 

 Participação no I Colóquio de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes. 

 Reunião sobre a proposta da Lei Municipal do SUAS. 

 Reunião para a consulta pública do novo modelo do Plano Individual de Atendimento 

– PIA. 

 Participação no Percurso Formativo Introdutório – Conexão SUAS Escola do SUAS/MS. 

 Visita da “Liga do Bem” na Unidade em comemoração ao Dia das Crianças. 

 Visita dos “Doutores da Alegria” na Unidade. 

 Participação no Curso de Capacitação de Primeiros Socorros direcionados aos 

Cuidadores da Unidade; 

 Participação no Projeto “Sonho de Campeão”, realizado aos sábados, em parceria com 

a FUNESP. 

 Visita das crianças ao Batalhão da Polícia Militar. 

 Passeio com as crianças na Praça Jd. Panamá. 

 Passeio na Orla Morena do Aeroporto Internacional de Campo Grande. 

 Treino da Quadra de Futsal. 

 

 Aspectos facilitadores/ avanços: 

 

 A parceria com o Projeto Padrinho permitiu a realização de exames médicos, 

atendimento psicológico, aquisição de medicamentos e fraldas descartáveis juvenil, 

além de passeios e festas ofertadas às crianças. 

 Um aspecto facilitador do trabalho desenvolvido é o bom relacionamento com a 

equipe de trabalho, que resulta no melhor atendimento às crianças acolhidas; 
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 As doações realizadas por parceiros e voluntários possibilitam melhorar o atendimento 

às crianças acolhidas. Durante este ano, recebemos doações de roupas, calçados, 

material escolar, mochilas escolares, material de limpeza, material de higiene pessoal, 

alimentos e brinquedos. 

 Efetivação do Técnico de Referência da Unidade. 

 Início de capacitações continuadas voltadas para os Cuidadores. 

 Parceria com o CRAS Albino Coimbra Filho para inserção das crianças no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos no contraturno escolar. 

 Parceira com a FUNESP, possibilitando a prática de atividades esportivas. 

     

 Impacto social/resultados obtidos/quantas pessoas e/ou famílias beneficiadas:  

 

 As reintegrações familiares, as colocações em famílias substitutas, os 

apadrinhamentos, entre outros, foram resultados satisfatórios obtidos no decorrer 

desse semestre, beneficiando aproximadamente 17 (dezessete) acolhidos.  

 

 Órgãos parceiros:  

 

 Vara da Infância, Juventude e do Idoso; Promotorias de Justiça; Secretarias Municipais 

e Estaduais; UBS Ana Maria do Couto, Sílvia Regina e Lar do Trabalhador e 26 de 

agosto; Conselhos Tutelares; Hospitais; Clínicas; Defensoria Pública; CAPS; CRAS; 

CREAS; CEINF; CER-APAE; UPA Vila Almeida e Coronel Antonino; CEI; ONGs; Escola 

Municipal Desembargador Carlos Garcia de Queiroz, Escola Municipal Prof. Nagib 

Raslan e Escola Municipal Irmã Irma Zorzi; Associação Escola Clínica Santa Terezinha; 

Movimento Mãe Águia; Projeto Padrinho; CPA; Policlínica Odontológica Silvia Regina; 

KMC – Instituto Kenneth Martins Coelho. 

 Pessoas físicas que auxiliam com doações diversas. 
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 Desafios/sugestões: 

 

Dentre as sugestões para melhorar o Programa/Projeto/Serviço, destacam-se a 

aquisição de um veículo específico para uso da equipe técnica; contratação de uma equipe 

técnica específica para acompanhamento das reintegrações familiares; capacitação para os 

funcionários, principalmente para os Cuidadores Sociais; lotação de uma Pedagoga para 

auxiliar os acolhidos nas tarefas escolares, reforço escolar, entre outros; agilidade na aquisição 

de medicamentos os quais não estão disponibilizadas na rede pública de saúde; agilidade 

quanto ao retorno de documentos, como por exemplo, assinatura de ofícios; liberação de 

combustível suficiente para que possamos atender a demanda da Unidade; buscar parcerias 

com profissionais da área de Pedagogia para realização de oficinas temáticas com os 

acolhidos. 

 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – 

UNIDADE III (UAI ADOLESCENTE FEMININO) 

 

 Atividades/ ações desenvolvidas no ano de 2017: 

 

 Passeios, palestras, oficinas e encontros com os familiares.  

 Inserção em cursos preparatórios e mercado de trabalho através do Projeto Padrinho. 

 Encaminhamentos para Posto de Identificação para ter acesso aos documentos 

pessoais (RG) e Receita Federal (CPF). 

 Realização de intervenções técnicas na construção e elaboração do Plano Individual de 

Acompanhamento, relatórios informativos e conclusivos junto ao Poder judiciário. 

 São realizadas escutas qualificadas individuais com as acolhidas, visitas domiciliares, 

acompanhamentos familiares e encaminhamentos junto à rede socioassistencial e 

intersetorial para atendimento das adolescentes e suas famílias. 
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 Aspectos facilitadores/ avanços:  

 

 Articulação com a rede socioassistencial, outras políticas públicas e parcerias com 

associações e instituições do terceiro setor, comprometidas com a defesa dos direitos 

das crianças e adolescentes.  

 Garantia dos direitos das acolhidas, quanto à saúde, educação, acessibilidade, lazer, 

cultura, e convívio familiar. 

 

 Impacto social/resultados obtidos/quantas pessoas e/ou famílias beneficiadas: 

 

  Reintegração familiar e fortalecimento da capacidade de cuidados e proteção por 

parte da família para com o adolescente.  

 Políticas públicas voltadas para juventude refletem na melhoria da qualidade 

educacional, mercado de trabalho mais especializado, diminuição dos riscos de 

marginalidade, desenvolvimento de valores éticos, morais e familiares e influenciam 

positivamente nas reinserções das adolescentes junto às suas famílias.  

 

 Órgãos parceiros:  

 

 Juizado Vara da Infância, Juventude e do Idoso/Campo Grande/MS, 33ª Promotoria de 

Justiça da Infância e Juventude/Campo Grande – Mato Grosso do Sul, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, Conselho Tutelar, Projeto Padrinho, 

Salesianos Ampare, Programa “Levanta Juventude” da Subsecretaria de Políticas 

Públicas para a Juventude, FUNESP, Igrejas, ONGs e voluntariado individual. 

 

 Desafios/ sugestões 
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Destacam-se algumas sugestões para melhorar o 

Programa/Projeto/Serviço, como ampliação do quadro de recursos humanos (equipe 

técnica, assistente social e psicólogo) e organização do serviço de acolhimento quanto 

à infraestrutura/espaço físico, de acordo com as Orientações Técnicas: Serviços de 

Acolhimento para Crianças e adolescentes (Brasil, 2009).  

 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – UNIDADE 

IV (UAI ADOLESCENTE MASCULINO) 

  

 Atividades/ ações desenvolvidas no ano de 2017: 

 Palestras motivacionais, realizadas pelo Projeto Padrinho com o Vereador Betinho. 

  Palestra realizada através da SAS juntamente com o Coronel Marcos Paulo – BOP.  

 Oficina de artesanato com dinâmica de grupo com a Prof.ª Dra. Eliane Leandro. 

 Visita ao Hanguar do Batalhão de Aviação do Exército (Bavex) juntamente com o 

Projeto Padrinho. 

 Passeio com os adolescentes no Parque dos Poderes.  

 Palestra do Proerd – Antidroga. 

 Ações de corte de cabelo para os acolhidos. 

 Maratona realizada pela Caixa Econômica Federal, no dia 9/7/2017, com a participação 

dos acolhidos. 

 Treinos na academia da UNIGRAN com os acolhidos. 

 Treinos de corrida de rua realizados todos os finais de semana com os profissionais 

liberais “Percurso Livre” – Dr. Alex/ UFMS. 

 Participação em jogos escolares (Futsal). 

 Qualificação e inserção no mercado de trabalho, com o apoio do Instituto Mirim. 

 Participação no projeto “Sonho de Campeão”, realizado aos sábados, em parceria com 

a FUNESP. 
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 Curso de Capacitação para o mercado de trabalho, em parceria com a Associação 

Comercial de Campo Grande. 

 Curso de Capacitação Profissional para o Jovem, em parceria com a Subsecretaria de 

Políticas para a Juventude. 

 

 Aspectos facilitadores/avanços: 

 

 Apoio da Secretária de Assistência Social na logística de transporte de nossos acolhidos 

para eventos fora da Unidade de Acolhimento Institucional. 

 Desenvolvimento da autoestima dos acolhidos, bem como o despertar para práticas 

esportivas no que tange à corrida de rua e futsal.  

 

 Impacto social/resultados obtidos/quantas pessoas e/ou famílias beneficiadas:  

 

 Reintegração familiar bem-sucedida.  

 Com a renda obtida através do trabalho do acolhido reintegrado, as famílias são 

beneficiadas com o complemento salarial. 

 

 Órgãos parceiros:  

 

 Apoio irrestrito do Projeto Padrinho, Instituto Mirim, UNIGRAN, UFMS, Associação 

Comercial e Subsecretaria de Políticas para a Juventude – SEMJU. 

 

 Desafios/ sugestões: 

 

Destacam-se algumas sugestões para melhorar o Programa/Projeto/Serviço, 

como aquisição de um meio de transporte com maior capacidade de assentos para 
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melhor transportar os adolescentes (Doblô); possibilidade de mudança para uma nova 

residência, visando a um melhor acolhimento dos adolescentes com os direitos violados. 

 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA - UNIDADE I 

 

 Atividades/ ações desenvolvidas no ano de 2017: 

 

Coordenação: 

 Articulação com o Órgão Gestor. 

 Articulação com a Rede e instituições parceiras. 

 Visitas a instituições parceiras onde os residentes realizam atividades. 

 Planejamento das ações, junto à equipe técnica, para promoção do bem-estar dos 

residentes. 

 Reuniões com a equipe para discussão e aprimoramento do trabalho. 

 Estudo para elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP e Plano de Ação para 

2018. 

 

Equipe técnica: 

 Escuta qualificada. 

 Atividades e adaptações para estímulo da autonomia.  

 Identificação das demandas de cada residente e encaminhamento dos mesmos para 

os serviços necessários. 

 Acompanhamento a consultas médicas. 

 Auxílio na articulação com a Rede e instituições parceiras. 

 Visitas a instituições parceiras onde os residentes realizam atividades.  

 Visitas domiciliares. 

 Atendimento às famílias. 

 Gestão de conflitos. 
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 Elaboração e manutenção do Plano Individual de atendimento – PIA. 

 Elaboração de relatórios. 

 Elaboração de Plano de Trabalho. 

 Elaboração do Registro Mensal de Atendimento (RMA) e do Registro Semestral de 

Atendimento (RMS). 

 Estudo para Elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP. 

 Orientações aos cuidadores acerca dos cuidados com os residentes, manejo de 

situações-problema e saúde mental do trabalhador. 

 Realização de oficinas de aprendizado, passeios, palestras, caminhadas e rodas de 

conversas.  

 Realização de intervenções, como visitas domiciliares e de acolhimento       

institucional, visitas institucional e educacional. 

 Monitoramento da unidade e estudo de caso com Centro-Dia. 

 Encaminhamentos de relatórios à PJCG. 

 

Técnico(a) de Enfermagem: 

 Manipulação de medicamentos, vacinas e curativos. 

 Marcação de consultas.  

 Orientação aos cuidadores acerca dos cuidados com a saúde dos residentes. 

 

Cuidadores: 

 Cuidados diários de higiene e alimentação. 

 Auxílio na realização das atividades de vida diária. 

 Acompanhamento dos residentes em suas atividades externas. 

 Acompanhamento dos residentes em internação hospitalar. 

 Acompanhamento nas refeições diárias e cuidados com alimentação, mastigação e 

deglutição.  
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 Acompanhamento nas atividades de rotina como banho e higienização, caminhadas, 

banho de sol, acompanhamento nas unidades de ensino, exames, consultas de saúde, 

fisioterapia, CAPS, passeios dos acolhidos no Centro de Reabilitação de Animais 

Silvestres - (CRAS), parques e Horto Florestal, comemorações dos aniversariantes em 

suas datas respectivas, atividades voltadas para a prática de esporte, cultura e lazer, 

bem como centro de reabilitação, entre outras. 

 

Equipe de manutenção e cozinha: 

 Limpeza das áreas internas e externas. 

 Higienização de roupas e objetos. 

 Reparos e manutenção em equipamentos. 

 Poda das árvores e plantas. 

 Preparo diário de alimentos. 

 Dedetização e limpeza da caixa d’água. 

 Manutenção da unidade e equipamentos utilizados para o serviço. 

 

 Aspectos facilitadores/avanços: 

 

 O meio de transporte facilita a locomoção dos usuários, bem como a aceitação dos 

colaboradores em proporcionar atividades diversificadas como os passeios, atividades 

físicas. 

 O impacto significativo é a evolução diária do desenvolvimento de cada acolhido, 

desde o momento da inserção na Residência Inclusiva I, portanto, a adaptação dos 

mesmos ocorre de forma satisfatória e gradativa, bem como em relação à equipe, com 

a acolhida e com o processo do cuidado para com eles. 

 É possível observar avanços no que concerne ao trabalho desenvolvido na unidade, 

que vem sendo realizado de forma a garantir seu papel de mudança no paradigma dos 

serviços de acolhimento e de promoção da inclusão da pessoa com deficiência.  
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 Os residentes têm realizado suas atividades de forma cada vez mais autônoma, sendo 

estimulados a realizar seus cuidados pessoais, gerir tanto quanto possível seus 

compromissos diários, utilizar o transporte público, participar de atividades de lazer, 

manter e estabelecer novos vínculos com pessoas significativas e participar de 

processos para encaminhamentos ao mercado de trabalho.  

 

 Impactos social/resultados obtidos/quantas pessoas e/ou famílias beneficiadas:  

 

 Os acolhidos chegam à Residência, necessitando de cuidados básicos, porém, no 

decorrer do atendimento, percebem-se mudanças físicas e emocionais.  

 A residência inclusiva tem como finalidade propiciar a construção progressiva da 

autonomia, dignidade, respeito, cuidados necessários conforme cada necessidade. 

Percebe-se, no decorrer das atividades propostas aos acolhidos, progresso na vida 

diária, mudanças comportamentais, físicas e emocionais, entre outras. 

 

 Órgãos parceiros:  

 

 Associação Pestalozzi, Hospital Dia, CAPS AD e Afrodite, Unidade Básica de Saúde da 

Vila Carvalho, Escola Juliano Varela, Escola Municipal Plínio Mendes, Funcraf, ISMAC, 

CER/APAE, Centro Estadual de Educação Especial e Inclusiva, Universidade Católica 

Dom Bosco (UCDB), Centro-Dia para Pessoas com Deficiência em Situação de 

Dependência e suas Famílias, e Centro de Doenças Infecto-parasitárias (CEDIP). 

 

 Desafios/ sugestões 

 

Ressaltam-se algumas sugestões para melhorar o Programa/Projeto/Serviço, 

dentre as quais se destacam a disponibilização de veículo adaptado para suprir as 
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necessidades dos acolhidos, residência com espaço físico amplo e adequado e aquisição 

de impressora.  

 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA - UNIDADE II 

 

 Atividades/ ações desenvolvidas no ano de 2017: 

 

 Inauguração da Unidade de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva II.  

 Passeio no Circo do Dedé. 

 Visita da “Liga do Bem”.  

 Participação na Festa Junina da Pestalozzi.  

 Projeto Dança de Salão PROFISCEL. 

 Participação na Festa Junina do ASSEADEM. 

 Passeios no Horto Florestal, Shopping e Cinema. 

 Passeios e piquenique na Praça Itanhangá.  

 Participação no desfile em comemoração ao aniversário de Campo Grande, dia 26 de 

agosto. 

 Participação nas Missas, Cultos e Visita da Comunidade São Cristóvão à Residência 

Inclusiva II. 

 Aula de Mosaico na Esplanada Ferroviária, em parceria com o Centro-Dia.  

 Participação nas atividades e eventos promovidos pelo Centro-Dia. 

 Reunião com Gerência de Alta Complexidade GAC/SAS. 

 Comemoração de aniversários de Residentes e Cuidadores. 

 Curso de Primeiros Socorros. 

 Caminhadas matinais. 

 Capacitação na Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 Outras atividades desenvolvidas como: bingo, noite da pizza, músicas, jogos e filmes 

educativos no computador, momento da beleza, dinâmicas de grupo, lanches e 
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almoços diversificados/criativos, recebimento de visitas (antigos funcionários e 

familiares), atendimentos e acompanhamentos, pinturas, colagens, interpretações 

contos e encantos, compras, massa de modelar, jogos de mesa, ensaios, almoço doado 

pelo Sr. José Augusto. 

 

Anteriormente, a Unidade fazia parte do Terceiro Setor, a partir do segundo 

semestre, passou a integrar a Estrutura Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social 

como unidade pública descentralizada da Proteção Social Especial.  

 

 Aspectos facilitadores/ avanços  

 

 Imóvel bem estruturado. 

 Alimentação balanceada e suficiente.  

 Transporte disponível. 

 Equipe de referência. 

 Boa articulação com a Rede Socioassistencial de proteção, bem como com os 

equipamentos públicos. 

 Maior independência nas atividades da vida diária e maior participação nas atividades 

rotineiras da Residência Inclusiva.  

 Melhoria da autoestima dos acolhidos. 

 Estímulo em desenvolver atividades físicas, melhorias no cuidado pessoal e descoberta 

de potencialidades. 

 

 Impacto social/resultados obtidos/quantas pessoas e/ou famílias beneficiadas:  

 

 Maior participação dos acolhidos nas atividades externas, maior autonomia. As 

atividades são desenvolvidas para os residentes, em total de 10 pessoas. 
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 Órgãos parceiros:  

 

 Centro-Dia, CER/ APAE, Pestalozzi, Liga do Bem, CINEMARK, Igrejas. 

 

 Desafios/ sugestões  

 

O veículo disponível para atendimento aos acolhidos está pequeno para o 

transporte dos acamados e para o número de residentes, necessitando, assim, fazer várias 

viagens aumentando os gastos. 

 

CENTRO DE TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO DO MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA - 

CETREMI 

 

 Atividades/ ações desenvolvidas no ano de 2017: 

 

 Ação “Um Novo Dia”, realizado no dia 25/3/2017. 

 Ação de corte de cabelo e esmaltação.  

 Palestra sobre Higiene Bucal. 

 Exposição de Fotografias de Pessoas em Situação de Rua de diversos países. 

 Atividade de capoeira e atrações musicais, com intuito de valorizar a autoestima dos 

usuários, realizada através de parcerias e apoio da SAS. 

 Teatro de Rua “O Reino de Aspan”, realizado no dia 12/5/2017. 

 No período vespertino do dia 12 de agosto de 2017, o projeto social “Liga do Bem” 

forneceu um lanche especial para os usuários. 

 No mês de outubro, nos finais de semana, os cuidadores iniciaram a realização de 

atividades educacionais com o público da unidade com campeonatos de futebol, 

dama, queimada, vôlei, truco e outros. 
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 Alguns cuidadores sociais com a formação em Pedagogia e Bacharel em Serviço Social 

iniciaram voluntariamente alfabetização aos interessados que estão de passagem pela 

instituição. 

 

 Aspectos facilitadores/ avanços: 

 

 Espaço físico da unidade e área externa com bastante espaço, todavia necessita de 

reformas e adequações necessárias.  

 Doação de todos os vidros que na ocasião estavam quebrados, totalizando um valor 

de aproximadamente R$ 1800,00 em vidros comuns, ocasionando na melhoria de 

conforto para os usuários, principalmente em época de frio intenso.  

 Parceria com a AGRAER que escreveu um projeto para uma horta orgânica dentro do 

CETREMI, possibilitando a execução do mesmo, com apoio da SAS e demais políticas 

públicas de nosso município. 

 Após o retorno do Benefício de Passagem, aumentou a celeridade do atendimento, 

diminuindo, assim, o tempo de acolhimento na instituição, refletindo de maneira 

positiva no serviço socioassistencial. 

 

 Impacto social/resultados obtidos/quantas pessoas e/ou famílias beneficiadas:  

 

 Contempla-se uma gama intersetorial de intervenções, das quais a equipe desta 

unidade reúne esforços multiprofissionais em caráter ininterrupto para a qualidade 

das ações e no acolhimento institucional ofertado. Dessa forma, obtêm-se resultados 

positivos em relação ao público acolhido, sendo que do total da demanda que 

frequentaram o serviço socioassistencial, efetuamos 325 encaminhamentos para rede 

socioassistencial de atendimento e acolhimento do Município e para demais políticas 

públicas (saúde, educação, cultura, trabalho, dentre outras), com a finalidade do 
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acesso aos seus direitos e oportunidades de retomada da autonomia social com vistas 

à superação da vulnerabilidade social e econômica dos indivíduos e famílias. 

 

 

 Órgãos Parceiros:  

 

 URBANA, AGRAER, Fronteira Social, SESAU, UBS – Unidade Básica de Saúde, CRS - 

Centros Regionais de Saúde 24 horas, Consultório de Rua, Centro POP, CAPS - Centro 

de Apoio Psicossocial, Casa de Apoio São Francisco e CEDAMI – Centro de Apoio ao 

Migrante. 

 

 Desafios/ sugestões: 

 

Acreditamos que a melhor maneira de qualificar o serviço seria com a implantação 

de uma Casa de Passagem para o acolhimento da População em Situação de Rua, 

preferencialmente situada na região central (local de maior aglomeração) e de acordo com 

as Orientações para o Reordenamento do Serviço de Acolhimento para População Adulta 

e Famílias em Situação de Rua, com capacidade de no máximo 50 usuários. Dessa forma, o 

CETREMI efetuaria o acolhimento e atendimento somente dos migrantes, dificultando que 

eles criem vínculos com o público que está em situação de rua em nosso município, 

evitando que essa demanda de alta complexidade permaneça em nosso município, haja 

vista que grande parte do público em situação de rua em nossa cidade atualmente, foram 

migrantes. 

Necessitamos também de capacitação permanente para todos os colaboradores 

dos serviços, com intuito de melhorar a compreensão da Política Nacional de Assistência 

Social.  

Seria importante também a construção de muro, pois o fato de a unidade ser 

aberta e ser protegida apenas por cercas defeituosas facilita a entrada e saída de usuários 
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e pessoas até mesmo desconhecidas, sem o controle necessário, colocando toda segurança 

do local em risco. 

Sugerimos ainda a construção de uma sala para atividades socioeducativas com os 

usuários. 

Outro fator a se destacar é que, apesar do avanço referente ao retorno do 

Benefício de Passagem, diminuindo o tempo de acolhimento na instituição, faz-se 

necessário uma maior celeridade na solicitação da passagem, haja vista que, em alguns 

casos, observamos que a liberação leva mais de uma semana após encaminhamento da CI 

para o Órgão Gestor. Sendo assim, poderíamos estudar, em conjunto, uma maneira de 

agilizar os procedimentos internos com o intuito de evitar a evasão do usuário da unidade 

antes que seja comprada a passagem.  

 

6.2 AVALIAÇÃO GERAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 

 Avanços: 

 

 Reordenamento dos Serviços executados pelos CREAS, Centro Pop e SEAS – no 

decorrer de 2017, foram realizadas novas orientações sobre os atendimentos 

efetuados pelos CREAS e Centro Pop quanto ao serviço de abordagem social, onde 

foram descentralizadas as 04 equipes nas Unidades CREAS CENTRO, CREAS SUL, CREAS 

NORTE e CENTRO POP, para de fato realizarem a abordagem, conforme as orientações 

técnicas.  

 Recursos Humanos – desde o início de 2017, a nova gestão vem fazendo convocação 

de servidores efetivos para compor as equipes técnicas dos serviços de média e alta 

complexidade, e, com as demissões dos contratados pelas Entidades OMEP e SELETA, 

as substituições foram efetivadas com o chamamento de psicólogos, assistentes 

sociais e terapeutas ocupacionais. Para funções administrativas, serviços gerais e 

cozinha, foram contratados por meio de edital de contrato temporário. 
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 Para recompor a equipe técnica da Média e Alta Complexidade, foi aberto um edital 

específico para Advogado, Psicólogo e Assistente Social em função de 

complementação da equipe. 

 Os contratos temporários estão sendo custeados com recursos do tesouro municipal 

e também com recursos do FNAS. 

 Projetos Inovadores – foi idealizado pela Vice-Prefeita o projeto “Sonho de Campeão”, 

em parceria com a FUNESP, para atender crianças e adolescentes acolhidos nas 

Unidades da SAS, com diversas modalidades esportivas (natação, basquete, voleibol, 

futsal). Outro projeto realizado pelas equipes da SAS foi a revitalização da estrutura 

física da Unidade de Acolhimento Institucional IV, com pequenos reparos e pintura, 

ficando a Unidade mais acolhedora para os adolescentes acolhidos. 

 Parcerias com empresas/comércios e pessoas físicas para suprir as necessidades das 

Unidades da Alta Complexidade, onde obtivemos várias doações, inclusive com 

equipamentos e mobiliários. 

 Aquisição de passagens rodoviárias para atendimento dos usuários migrantes, pois 

desde outubro de 2016 não estavam sendo disponibilizadas. 

 

 Resultados Alcançados: 

 

 Ampliação das equipes técnicas e de atendimento aos usuários (psicólogos, assistentes 

sociais, terapeutas ocupacionais, cuidadores, educadores sociais, auxiliar 

administrativo, serviços gerais e de cozinha). 

 Oficina de Orientações Técnicas realizadas para as equipes técnicas de média e alta 

complexidade in loco. 

 Participação em diversas capacitações planejadas pela Superintendência de Gestão do 

SUAS. 

 Readequação dos serviços de abordagem social. 
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 Referenciamento do Serviço da Alta Complexidade com a equipe técnica 

disponibilizada para a Entidade Casa Lar Lions. 

 Ampliação do atendimento aos usuários em situação de violação de direitos. 

 Implantação de mais uma Unidade de Acolhimento em Residência Inclusiva. 

 Formalização das Criações das Unidades de Acolhimento, por meio de Decreto 

Municipal. 

 Decreto de regulamentação da Lei Municipal n. 5.227/2013 e alterações, que dispõe 

sobre o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 

 

 Desafios: 

 

 Implantar Unidade de atendimento ao idoso em Centro-Dia. 

 Implantar República para os egressos de acolhimento institucional quando completam 

18 anos e uma República ou Unidade Institucional para população em situação de rua, 

desmembrando assim da Casa de Passagem (Cetremi). 

 Efetivar o Serviço da Família Acolhedora com seleção de famílias aptas para 

acolhimento. 

 Diminuir o número de usuários em situação de rua com efetivação de parcerias com 

outras políticas públicas e sociedade civil. 

 Divulgar à população, boletins de atendimentos de famílias e indivíduos atendidos pela 

proteção social especial. 

 Ampliar o recurso financeiro repassado para alta complexidade, visando à ampliação 

de vagas para o idoso. 

 

 Dificuldades: 

 

 Diminuição de combustível para cumprimento das metas de atendimento, 

principalmente nos CREAS e Abordagem Social. 
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 Rotatividade de funcionários contratados, em especial, os Cuidadores que não têm 

perfil para unidades de acolhimento. 

 Demora nas aquisições de materiais de consumo, equipamentos, mobiliários e 

informática. 

 Estruturas físicas das Unidades tanto da Média como da Alta Complexidade, 

ocasionando transtornos e necessidades constantes de manutenção predial. 

 Falta de veículos e manutenção dos existentes para suprir as necessidades e 

demandas. 

 

7. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DA 

GESTÃO ADMINISTRATIVA E PELAS GERÊNCIAS A ELA VINCULADAS. 

 

Superintendente: Thelma Fernandes Mendes Lopes 

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

Fone: (67) 3314-4404 

 

A Superintendência de Gestão Administrativa possui dentre suas competências a 

execução das políticas sociais, econômicas, de recursos humanos e administrativas; a gestão 

e o monitoramento dos contratos de prestação de serviços administrativos pertinentes à 

Secretaria; além de análises, levantamentos e relatórios que possam gerar informações 

relevantes para o processo de planejamento da Secretaria. 

Possui em sua estrutura administrativa a Gerências de Gestão de Pessoas, 

responsável pela instrução de processos relativos às questões funcionais e de pessoal, bem 

como o gerenciamento e acompanhamento da política de gestão dos servidores; a Gerência 

de Serviços de Manutenção, a qual estabelece mecanismos para manutenção, conservação, 

higiene e limpeza das instalações das unidades, além de realizar a manutenção da estrutura 

física, elétrica e hidráulica de todas as unidades descentralizadas e do Órgão Gestor; a 

Gerência de Patrimônio e Almoxarifado, designada para as atividades de acompanhamento 

mailto:sas@sas.campogrande.ms.gov.br
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e manutenção dos bens patrimoniais e conferência de materiais, insumos e equipamentos 

adquiridos de acordo com as notas de empenho ou documento equivalente; a Gerência de 

Controle de Documentos, a qual recebe e controla as informações e documentos relacionados 

aos assuntos da Secretaria e envia as solicitações de informações e documentos aos diversos 

setores do Órgão Gestor. 

Integra também esta Superintendência, a Gerência de Gestão de Transporte, a 

qual estabelece mecanismos e instrumentos de acompanhamento e controle da manutenção, 

conservação e utilização dos veículos, além de orientar os motoristas que conduzem os 

transportes em observância às leis de trânsito; a Gerência de Alimentação e Nutrição, tendo 

como incumbências prestar assessoramento técnico na área de alimentação e nutrição, nas 

ações desenvolvidas pelos órgãos de execução programática desta Secretaria e 

gerenciamento do processo de aquisição e de consumo de gêneros alimentícios para 

atendimento das unidades da SAS; e, por fim, a Gerência de Suprimentos e Compras que 

analisa os pedidos de compras e de contratação de serviços, além de elaborar, retificar e/ou 

confirmar as descrições de solicitações de orçamentos junto aos fornecedores, de acordo com 

os recursos orçamentários disponíveis. 

 

7.1  Gerência de Gestão de Pessoas: 

 

 Atividades realizadas no ano de 2017: 

 

 Rescisões dos contratos das Empresas Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária 

(Seleta) e Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar de Campo Grande – MS 

(OMEP). 

 Realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação de novos servidores.  

 Realização de demissões, admissões, remanejamentos. 

 Conferência de folha de pagamento.  
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 Avanços: 

 

 Processo Seletivo Simplificado substituindo os funcionários da SELETA e OMEP em 

grande quantidade. 

 Posse de servidores concursados na Secretaria. 

 Readequação dos quadros de servidores das unidades, após a demissão em massa dos 

funcionários Seleta e OMEP. 

 Organização dos arquivos funcionais. 

 

 Desafios: 

 

 Manter as informações de quantitativo e dados funcionais dos servidores atualizados. 

 Manter a lotação dos servidores atualizada, tendo em vista a grande rotatividade. 

 Fazer com que os coordenadores e chefias cumpram devidamente os procedimentos 

de rotinas de recursos humanos, para que possamos manter atualizados os dados 

funcionais. 

 

7.2  Gerência de Serviços de Manutenção: 

 

 Atividades realizadas no ano de 2017: 

 

 Foram protocolados 510 documentos, entre Comunicações Internas e Ofícios, com 

solicitação de manutenção hidráulica, elétrica, acabamento básico, tecnologia de 

informação, serviços de chaveiro/carimbo, vidraçaria, autofossa, dedetização, 

manutenção de freezer, geladeira, bebedouro, câmara fria, fogão, ar-condicionado, 

agendamento de auditório e documentos de cunho informativo. 

 Todos os serviços foram atendidos mediante o recebimento de Comunicação Interna, 

agendados e geradas ordens de serviços, conforme urgência da referida unidade. 



 

134 

 

 

 Em caso de situação de emergência, a ordem de serviço foi aberta por telefone e a 

equipe acionada e direcionada para atender a referida ocorrência. 

 Quanto aos serviços de manutenção, conservação e limpeza, no primeiro semestre 

foram realizados 189 atendimentos, com uma média de 31 por mês; 

 Referente aos serviços terceirizados (chaveiro, autofossa, refrigeração, fogão, ar-

condicionado e vidro) no primeiro semestre, encontravam-se em fase de elaboração 

de ata de registro de preço. 

 No primeiro semestre, os materiais de manutenção, hidráulicos, elétricos e de 

acabamento encontravam-se em fase de elaboração de ata de registro de preço. 

 

- Tecnologia de Informação – TI:  

 Foram realizados por 74 atendimentos através de solicitações por Comunicação 

Interna e 12 atendimentos através de Ofício, porém o grande número de 

atendimento foi realizado através de contato telefônico e por solicitação presencial, 

ficando esses atendimentos não contabilizados, por se tratar geralmente de um 

serviço que requer urgência para que o trabalho possa ter continuidade. 

 São realizados diariamente, pela equipe da T.I, serviços de manutenção de rede e de 

computadores, verificação do servidor, instalação de softwares, orientações aos 

servidores, solicitações de usuários, e-mails e senhas para os sistemas, sendo estes 

serviços solicitados na maioria das vezes por contato telefônico.    

 

 Avanços: 

 

 Transporte: Disponibilidade de veículo utilitário para equipe de manutenção e 

reforma mecânica do caminhão que atende a limpeza/ poda de grama das unidades 

descentralizadas. 

 Valorização: Respeito e humanização no tratamento das chefias.     
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 Desafios: 

 

 Qualificação Profissional: Oferta de cursos e capacitações. 

 Ferramentas: Aquisição de ferramentas que contribuam com a agilidade, segurança 

e desenvolvimento do serviço. 

 Material/ Serviço: melhorar o tempo de aquisição/contratação de materiais e 

serviços para atendimento das unidades. 

 Melhoria da Internet tanto da sede quanto das unidades descentralizadas. 

 Adição de impressora colorida e preta e branca junto a H2L. 

 Compra de equipamentos para manutenção dos computadores. 

 Compra de computadores. 

 Veículo próprio.  

 

Destacam-se algumas prioridades elencadas por esta Gerência, sendo o 

Cumprimento das exigências e notificações do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária: 

(documento protocolado junto a SISEP), instalações sanitárias conforme exigência e 

recomendação da Vigilância Sanitária, atestado de conformidade elétrica ART, comprovante 

de área construída, atestado de estanquidade de gás GLP e Plano de Combate Contra 

Incêndio, todos devidamente atestados e registrados por profissionais habilitados; compra de 

material de manutenção: material elétrico, material hidráulico, material de acabamento; 

agilidade para contratação de empresas terceirizadas: manutenção de ar-condicionado, 

manutenção de equipamentos de refrigeração, manutenção de fogões e outros; aquisição de 

ferramentas e materiais de segurança: solda, compressores e outros, equipamentos de 

segurança EPI’s, como capacete, bota, cinto, óculos e outros, relação de material;  recursos 

humanos: contração de funcionários para a equipe de manutenção, 1 pedreiro e 1 serralheiro.  

 

7.3  Gerência de Patrimônio e Almoxarifado: 
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  Atividades realizadas no ano de 2017: 

 

 Entrega de empenhos de materiais de limpeza. 

 Levantamento e conferência dos bens patrimoniais da Secretaria. 

 Recolhimento dos bens inaproveitáveis das Unidades e da Secretaria para leilão. 

 Controle e guarda do estoque de materiais e equipamentos da Secretaria. 

 

 Avanços: 

 

 Readequação do espaço físico do depósito do almoxarifado, possibilitando melhor 

armazenamento e circulação. 

 Aumento do quadro funcional e maior agilidade no atendimento. 

 Entrega de empenhos de limpeza que estavam atrasados. 

 Doação de cadeiras e aparelhos de ar-condicionado do Tribunal Regional do 

Trabalho. 

 Aquisição de rodinha e câmara para os carrinhos de armazém. 

 Levantamento e conferência dos bens patrimoniais da Secretaria. 

 Recolhimento dos bens inaproveitáveis das unidades e da Secretaria para leilão. 

 

 Desafios: 

 

 Instalação de sanitários masculino e feminino. 

 Aquisição de caminhão ¾ furgão. 

 Reforma do telhado do bloco onde funciona a Gerência. 

 Pintura em geral, (escritório, depósito e piso do depósito). 

 Manutenção e reparo dos aparelhos de ar-condicionado. 

 Reformulação do sistema NXVIEW. 

 Concerto ou troca das portas internas do escritório da GPA. 
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 Reforço ou troca da porta externa do escritório da GPA. 

 Extinção do mofo existente no escritório. 

 Troca do forro do escritório da GPA. 

 Inserção de calhas. 

 Substituição dos ventiladores do depósito. 

 

7.4  Gerência de Controle de Documentos: 

 

  Atividades Realizadas no Ano de 2017: 

     

 Recebimento e controle de informações e documentos relacionados aos assuntos da 

Secretaria, observando os prazos a serem cumpridos. 

 Envio das solicitações de informações e documentos aos diversos setores da 

Secretaria. 

 Recebimento, conferência e encaminhamento das informações e documentos 

enviados pelos setores da Secretaria para outros órgãos. 

 Atualização da tramitação dos documentos e informações desta Secretaria. 

 Organização e catalogação dos arquivos. 

 Registro de entrada e saída de documentos do arquivo. 

 

 Avanços: 

 

 Arquivos organizados. 

 Catalogação dos arquivos. 

 Registro de entrada e saída de documentos do arquivo. 

 Reestruturação do protocolo para melhorias no atendimento. 

 Centralização de correspondências com a implantação do sistema SIGEP WEB. 

 Estruturação da equipe. 
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 Servidores motivados e comprometidos. 

 Ausência de conflitos. 

 Organização, classificação e higienização dos documentos. 

 Ambiente adequado de trabalho contribuindo para produtividade do setor. 

 Realização de duas dedetizações e limpeza no local. 

 

 Desafios: 

 

 Aquisição de computadores novos para o protocolo. 

 Aquisição de computador para a central de cópias. 

 Curso de capacitação para funcionários. 

 Implantação de um sistema digital para a entrada e saída dos documentos. 

 Contratação de arquivista. 

 Contratação de auxiliar administrativo. 

 Aquisição de computadores novos no protocolo para digitação dos documentos. 

 Aquisição de caixas (de arquivo material plástico). 

  Treinamento de funcionários. 

 

7.5 Gerência de Gestão de Transporte: 

 

 Atividades realizadas no ano de 2017: 

 

 Organização da documentação dos veículos. 

 Acompanhamento e controle da manutenção, conservação e utilização dos veículos. 

 Controle e distribuição das viaturas oficiais, mantendo registro diário atualizado dos 

usuários, destino, consumo de combustível, custos operacionais e outras informações 

necessárias. 
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 Articulação com os demais setores, visando a uma ação integrada para consecução dos 

objetivos da Secretaria. 

 Orientação aos motoristas na condução dos transportes em observância às leis do 

trânsito. 

 

 Avanços: 

 

• Encaminhamento dos veículos sem condições de tráfego para o leilão. 

• Adoção do formulário “T4” para controle de combustível e identificação do condutor 

do veículo. 

• Providência de local para guarda de peças usadas. 

• Aquisição de ar-condicionado para sala dos motoristas. 

• Aquisição de ferramentas para pequenos reparos. 

• Uniformes para os motoristas. 

• Manutenção preventiva dos veículos em dia. 

• Mais de 50% da frota em plena atividade. 

 

 Desafios:  

 

• Construção de banheiro no bloco do transporte. 

• Reforma e adequação do espaço físico do Núcleo. 

• Aquisição de ônibus com 46 lugares. 

• Aquisição de micro-ônibus com 32 lugares. 

• Confecção de uma chancela para o portão. 

• Aquisição de um forno micro-ondas. 

• Aquisição de um bebedouro. 

• Aquisição de uma bomba d’agua para lavagem dos veículos. 
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7.6  Gerência de Alimentação e Nutrição: 

 

  Atividades realizadas no ano de 2017: 

 

 Planejamento e elaboração de cardápios enviados semanalmente, via e-mail, para as 

unidades. Nos CRAS, Centros de Convivência e Projetos, são preparados para o consumo 

duas refeições diárias durante o período de atendimento; nas Unidades de Acolhimento 

e Casa de Passagem/CETREMI, são cinco refeições diárias; no Centro-DIA e Centro POP 

são três refeições; em Centros de Convivência do Idoso e outros grupos é preparada 

uma refeição durante o período de atendimento. 

 Realização de cálculos e solicitações de compras de acordo com os tipos de gêneros 

alimentícios e modalidade de atendimento, sendo carga seca, carne e Hortifruti. 

Atualmente encontra-se na modalidade de adesão à ata de registro de preços com a ata 

da SEMED, considerando que a cada quatro meses é feita a adesão. 

 Realização de outros cálculos por meio de requisições avulsas, doações, cálculos festas, 

entre outros, quando necessário ou de acordo com as datas comemorativas, como Dia 

das Crianças e Natal. 

 Entrega semanal de gêneros alimentícios, sendo hortifruti e carne, com emissão de 

requisições por meio de planilhas, com quatro fornecedores, direto para as Unidades 

socioassitenciais. 

 Entrega mensal ou conforme necessidade, de carga seca. 

 Controles sistemáticos de utilização de empenhos por meio das requisições, controles 

de notas fiscais e controles de saldos. 

 Acompanhamento mensal do controle de estoque nas Unidades da SAS, por meio de 

visitas in loco em cada unidade, para verificação dos estoques nas Unidades, quantidade 

e qualidade dos gêneros alimentícios, anotação de reclamações e de possíveis 

necessidades. 
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 Recebimento das médias de frequência mensal, entregues pelos coordenadores das 

Unidades. 

 

 Avanços: 

 

 Introdução de novas receitas nos cardápios e mapa de cálculos para as requisições. 

 

 Desafios: 

 

 Capacitação e treinamentos para os responsáveis pela higiene e manipulação de 

alimentos, por meio de cursos promovidos pelas nutricionistas da Gerência. 

 Visitas técnicas às unidades atendidas, de forma periódica e sistemática, feitas pelas 

nutricionistas no decorrer do ano, sendo com saídas de 2 a 3 vezes por semana de 

acordo com disponibilidade de transporte e profissional nutricionista. 

 Custo individualizado de alimentação nas unidades atendidas, por meio de empenhos e 

das requisições entregues nas unidades, em forma de planilhas individualizadas, 

constando os itens, a entrega e o levantamento dos dados referentes aos gastos com 

gêneros alimentícios entregues as unidades. 

 Educação nutricional nas unidades, por meio de materiais educativos (jogos, cartazes).  

 Aumento da equipe técnica com mais 02 nutricionistas para realizar visitas técnicas nas 

Unidades atendidas, a fim de verificar a adequada utilização dos gêneros distribuídos, 

como orientar as cozinheiras. 

 Cursos de capacitação das cozinheiras e auxiliares. 

 

7.7  Gerência de Suprimentos e Compras: 

 

 Atividades realizadas no ano de 2017: 
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 Recebimento de solicitações através de Comunicação Interna, para aquisição de 

materiais e serviços diversos para serem utilizados nas Unidades. 

 Análise dos pedidos de compras e de contratação de serviços, verificando a correção dos 

recursos orçamentários aplicados para cada compra e existência de atas com valores 

vantajosos para aquisição. 

 Solicitação de cotações de preços tanto de materiais de consumo e/ou permanente, 

quanto de prestação de serviço, para obtenção média de preços praticados no mercado 

atual para instruir na licitação. 

 Organização do processo de compras, elaborando PAM/PPS, anexando Termo de 

Referência, Justificativa e documentação necessária para o processo licitatório, 

enviando para o setor de licitações para devidas providências. 

 Acompanhamento junto aos setores, para Reserva Orçamentária, confecção do 

empenho e liquidação. 

 Abertura de atas de registro de preços, acompanhamento de vencimentos das atas, 

providenciando as assinaturas do ordenador de despesas. 

 Acompanhamento dos Contratos de Aluguéis, desde a concepção do contrato junto ao 

proprietário ou imobiliária, verificando prazos de vencimento de contrato, pagamento, 

renovação de contratos.    

 Elaboração de planilhas, atualizando o posicionamento de cada processo de despesas 

com aquisição relacionadas a PAM/PPS, com as fases de licitação, contratação, execução 

e liquidação. 

 Elaboração de PAM/PPS, acompanhamento da liberação de reserva orçamentária, 

montagem do processo, conforme ordem preestabelecida, para melhor instruir o 

procedimento licitatório. 

 Envio e acompanhamento do processo da Central de Compras do Município, 

acompanhamento das publicações no Diário Oficial de todos os processos da SAS, 

quanto à modalidade a ser licitada. 
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 Emissão, após autorização, de notas de empenho, contatos com fornecedores 

selecionados pelas modalidades licitatórias; acompanhamento e entrega dos produtos 

e/ou serviços; conferência de Notas Fiscais (data de recebimento, prazo, vencimento) e 

regularidades fiscais das empresas ganhadoras. 

 Organização do processo, após a entrega dos materiais, a fim de solicitar a liquidação e 

pagamento das notas pendentes. 

 

 Avanços:  

 

 A demora e a burocratização dos trâmites dos processos licitatórios era um dos desafios, 

porém, articulamos com a Diretoria-Geral de Compras e Licitação/DICOM/SEGES e 

foram solucionadas algumas dessas dificuldades, tais como a aplicação de medida 

paliativa, em que nos dispusemos a colocar um representante junto à DICOM, para que 

os processos não parem de tramitar e seja feita a junção de processos que possuíam a 

mesma modalidade de despesa, economizando, assim, o tempo de aquisição, obtendo 

resultados satisfatórios. 

 

 Desafios: 

 

 Dificuldades em conseguir cotações de preços das mercadorias e serviços prestados 

pelos fornecedores locais, uma vez que, no ano de 2017, a modalidade adotada pela 

DICOM para aquisição dos produtos é o sistema de Pregão Eletrônico. 

 Equipe reduzida perante tantas atribuições e responsabilidades que o setor detém. 

 

 

    

 



 

144 

 

 

8. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE 

GESTÃO FINANCEIRA E PELAS GERÊNCIAS A ELA VINCULADAS. 

 

Superintendente: Laucídio Nunes do Amaral 

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

Fone: (67) 3314- 4465 
    

 

A Superintendência é responsável pelo assessoramento técnico à Secretaria nos 

assuntos relacionados ao orçamento, às finanças e aos fundos a ela subordinados; pela 

elaboração da proposta orçamentária da Secretaria e dos fundos, bem como à execução e 

prestação de contas aos respectivos conselhos e órgãos públicos.  

É composta pela Gerência Financeira que tem como competências gerenciar a 

execução da proposta orçamentária, dos convênios, parcerias, termos e dos fundos a ela 

vinculados e controlar a dotação orçamentária, mantendo atualizados os atos contabilizados; 

pela Gerência de Execução Orçamentária, a qual elabora a proposta orçamentária da 

Secretaria, consolidando os dados ligados as despesas de investimentos, custeio e de pessoal 

para manutenção administrativa, além de contribuir e orientar o processo de elaboração do 

Plano Plurianual e demais instrumentos referentes aos assuntos contábeis e financeiros afetos 

ao Órgão Gestor.  

Possui também a Gerência de Gestão dos Fundos Especiais de Assistência, que 

atua na elaboração da proposta orçamentária dos Fundos Municipais do Idoso, da Infância e 

Adolescência, de Investimento Social e do Fundo Municipal de Assistência Social, articulando-

se com a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento e com as unidades da Secretaria; e 

a Gerência de Controle de Convênios e Parcerias - Público e Privado, a qual realiza os 

procedimentos necessários à realização de convênios, parcerias e termos de natureza 

financeira para execução de ações e serviços municipais, em parceria com Órgãos, Entidades 

ou Organizações da Sociedade Civil no âmbito da assistência social, como também recebe e 

mailto:df@sas.campogrande.ms.gov.br
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analisa a documentação de prestação de contas das Organizações da Sociedade Civil, do 

suprimento de fundos e projetos.  

 

8.1 Gerência Financeira 

 

 Atividades realizadas no ano de 2017: 

 

 Liquidação e pagamento de processos de restos a pagar e processos do exercício de 2017, 

entre fornecedores, subvenções e folha de pagamento de pessoal. 

 Lançamento e acompanhamento das Receitas. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS 

 

 RECURSOS RECEBIDOS JANEIRO A JUNHO 

FONTE VALOR R$ 

RECURSOS FEDERAL  4.417.574,60 

RECURSOS ESTADUAL 1.621.267,12 

RECURSOS FMIS 2.000.000,00 

RECURSOS TESOURO 374.095,10 

TOTAL 8.412.936,82 

 

RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO 

FONTE VALOR R$ 

RECURSOS FEDERAL  1.852.988,54 

RECURSOS ESTADUAL 1.280.322,56 

RECURSOS FMIS 2.000.000,00 

RECURSOS TESOURO 264.805,15 

TOTAL 5.398.116,25 



 

146 

 

 

 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA FMAS JAN A OUT 2017 

Mês Saldo Anterior R$ Receita R$ Despesa R$ Saldo R$ 

Custeio Investimento   

Janeiro 8.247.579,24 735.608,93 66.896,33 0,00 8.916.291,84 

Fevereiro 8.916.291,84 1.476.868,98 454.712,57 0,00 9.938.448,25 

Março 9.938.448,25 188.291,55 769.979,52 119.400,00 9.237.360,28 

Abril 9.237.360,28 2.838.235,66 1.962.740,52 57.120,05 10.055.735,37 

Maio 10.055.735,37 1.101.343,57 3.233.201,81 0,00 7.923.877,13 

Junho 7.923.877,13 2.426.449,58 1.351.671,02 0,00 8.998.655,69 

Julho 8.998.655,69 1.337.532,75 1.813.823,41 72.012,88 8.450.352,15 

Agosto 8.450.352,15 875.417,36 1.358.596,55 0,00 7.967.172,96 

Setembro 7.967.172,96 1.696.651,43 1.391.755,38 3.765,00 8.268.304,01 

Outubro 8.268.304,01 1.587.978,50 1.150.378,37 0,00 8.705.904,14 

TOTAL   14.264.378,31 13.553.755,48 252.297,93   

 

FMAS/FEAS – PLANO DE AÇÃO 2017 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  VALOR R$ %   PAGO R$   SALDO R$ 

BENEFÍCIOS EVENTUAIS 815.767,68 100 0,00 815.767,68 

SUBTOTAL 815.767,68 100 0,00 815.767,68 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA 

COMPLEXIDADE 
VALOR R$ %   PAGO R$   SALDO R$ 

UNIDADES PÚBLICAS 384.000,00 100 0,00 384.000,00 

SUBTOTAL 384.000,00 100 0,00 384.000,00 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA 

COMPLEXIDADE 
VALOR R$ %   PAGO R$   SALDO R$ 

ENTIDADES PRIVADAS 2.244.000,00 85 1.672.000,00 572.000,00 

UNIDADES PÚBLICAS 397.200,00 15 0,00 397.200,00 

SUBTOTAL 2.641.200,00 100 1.672.000,00 969.200,00 
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TOTAL GERAL 3.840.967,68 100 1.672.000,00 2.168.967,68 

 

FMAS/FNAS – PLANO DE AÇÃO 2017 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  EMPENHADO R$   PAGO R$   SALDO R$ 

PSB   3.825.192,33 2.825.182,90  1.000.009,43 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  EMPENHADO R$   PAGO R$   SALDO R$ 

PSEMC   1.855.606,07    1.434.502,45   421.103,62 

PSEAC   2.620.083,64    2.053.895,70  566.187,94 

SUBTOTAL  4.475.689,71 3.488.398,15  987.291,56 

GESTÃO EMPENHADO R$   PAGO R$   SALDO R$ 

IGDPB   1.492.914,20   802.603,09  690.311,11 

IGDSUAS   60.497,51  39.862,18 20.635,33 

SUBTOTAL  1.553.411,71 842.465,27 710.946,44 

PROGRAMAS EMPENHADO R$   PAGO R$   SALDO R$ 

PROGRAMAS   370.784,70 58.065,92 312.718,78 

TOTAL GERAL   10.225.078,45 7.214.112,24 3.010.966,21 

 

FMAS/FMIS– PLANO DE AÇÃO 2017 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  EMPENHADO R$   PAGO R$   SALDO R$ 

PSB   804.480,00 671.340,00 133.140,00 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  EMPENHADO R$   PAGO R$   SALDO R$ 

PSEMC   736.704,00 589.357,00 147.347,00 

PSEAC   3.076.800,00 2.500.580,00 576.220,00 

SUBTOTAL  3.813.504,00 3.089.937,00 723.567,00 

TOTAL GERAL  4.617.984,00 3.761.277,00 856.707,00 
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FMAS/TESOURO – PLANO DE AÇÃO 2017 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  EMPENHADO R$   PAGO R$   SALDO R$ 

PSB   821.020,47 581.307,79 239.712,68 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  EMPENHADO R$   PAGO R$   SALDO R$ 

PSEMC   837,88 0,00 837,88 

PSEAC   8.765,96 0,00 8.765,96 

SUBTOTAL  9.603,84 0,00 9.603,84 

TOTAL GERAL  830.624,31 581.307,79 249.316,52 

 

 Avanços: 

 

 Demandas pertinentes ao setor atendidas. 

 

 Desafios:  

 

 Cumprimento de prazos e adequação às novas legislações. 

 

8.2 Gerência de Execução Orçamentária: 

 

 Atividades realizadas no ano de 2017: 

 

 Reunião na Secretaria Municipal de Educação com a Comissão Permanente de 

Planejamento para orientações referentes à elaboração do Plano Plurianual (PPA) 

2018-2021. 

 Reuniões na Secretaria de Planejamento e Finanças - SEFIN para elaboração do PPA. 

 Apoio técnico aos Conselhos Municipais de Assistência Social, do Idoso, das Crianças e 

Adolescentes e na elaboração do PPA. 
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 Participação da Audiência Pública sobre o PPA na Câmara Municipal. 

 Reunião com a Secretaria de Planejamento e Finanças - SEFIN sobre a finalização do 

PPA. 

 Recebimento de solicitações através de Comunicação Interna, para aquisição de 

materiais e serviços diversos para serem utilizados nas Unidades. 

 Análise dos pedidos de compras e de contratação de serviços, verificando os recursos 

previstos no orçamento a serem aplicados para cada compra. 

 Estudos junto às Superintendências, para levantamento e elaboração do PPA. 

 Contribuições na elaboração do PPA. 

 Solicitação de suplementação orçamentária e cota financeira. 

 

 Avanços: 

 

 Melhor compreensão das responsabilidades atribuídas, dos processos de liberação e 

aplicação dos recursos, de onde provêm os recursos e onde podem ser aplicados. 

 

 Desafios: 

 

 Aprimorar o trabalho junto às Unidades Operacionais da SAS, comunicando os recursos 

disponíveis para cada superintendência, auxiliando-as no direcionamento dos 

recursos, atendendo de forma sistemática todos os requisitos necessários para que o 

setor tenha seu pleno desenvolvimento, atingindo seu objetivo principal, dando 

respaldo para o desenvolvimento de seu trabalho social, para que o objetivo final seja 

alcançado. 

 

8.3 Gerência de Gestão dos Fundos Especiais da Assistência 

 

 Atividades Realizadas no Ano de 2017: 
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 Liquidação e pagamento de processos de restos a pagar e processo do exercício de 

2017, entre fornecedores, subvenções, folha de pagamento de pessoal e Bolsa Auxílio 

aos beneficiários do PROINC. 

 Lançamento e acompanhamento das Receitas. 

 Prestação de contas anual através do Balanço referente ao exercício de 2016 do Fundo 

Municipal de Assistência Social – FMAS, Fundo Municipal de Investimento Social – 

FMIS, Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência – FMIA e Fundo Municipal do 

Idoso – FMI, junto ao Tribunal de Contas Estadual/MS e aos seus respectivos 

Conselhos.  

 Prestação de contas mensal com a apresentação dos Balancetes do Fundo Municipal 

de Assistência Social – FMAS, Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS, Fundo 

Municipal para a Infância e a Adolescência – FMIA e Fundo Municipal do Idoso – FMI, 

junto aos respectivos Conselhos. 

 Prestação de contas junto ao Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS referente 

aos recursos recebidos do mesmo. 

 Prestação de contas junto ao Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, através do 

Demonstrativo Físico Financeiro dos Serviços e Programas, IGD SUAS e IGD Bolsa 

Família, referente ao exercício de 2016. 

 

 RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO 

 

FONTE VALOR R$ 

RECURSOS FIS  3.563.018,25 

FMIA 233.256,57 

FMI 400,00 

FMIS – RECURSO TESOURO 6.904.932,25 
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 RECURSOS RECEBIDOS NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO 

 

FONTE VALOR R$ 

RECURSOS FIS  2.358.997,81 

FMIA 397.622,40 

FMI 9.600,00 

FMIS – RECURSO TESOURO 5.611.681,00 

 

 Avanços:    

 

 Demandas do setor atendidas, superando as dificuldades encontradas. 

 

 Desafios:  

 

 Cumprimento de prazos e adequação às novas legislações. 

 

8.4  Gerência de Controle de Convênios e Parcerias – Público e Privado 

  

 Atividades realizadas no ano de 2017: 

 

 Efetuamos os procedimentos necessários à realização de convênios de natureza 

financeira para execução de ações e serviços municipais, em parceria com Órgãos e 

entidades públicas ou entidades não-governamentais de assistência social.   

 Assessoramos, em conjunto com a Gerência de Gestão de Controle das Parcerias 

PP, as entidades sociais quanto à sua constituição, organização documental, 

elaboração de projetos e processo de formalização de convênios. 
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 Elaboramos Pedidos de Prestação de Serviços – PPS’s e Empenhos referentes aos 

convênios, bem como realizamos o acompanhamento, controle e avaliação do 

cumprimento do objeto de convênios, e aditamentos. 

 Recebemos as prestações de contas e verificamos se todas as peças mencionadas 

pertinentes integravam a mesma, fazendo seu encaminhamento conforme as 

normas e diretrizes emanadas dos órgãos competentes. 

 Realizamos contratos para formalização dos convênios. 

 Analisamos as prestações de contas apresentadas pelas instituições. 

 Realizamos reuniões com as instituições para tirar dúvidas com relação aos 

procedimentos do Marco Regulatório.  

 Realizamos termos aditivos nos contratos de cofinanciamento; as buscas em 

processos solicitado para análise pelo TCE/MS; procedimentos relacionados às 

emendas parlamentares e seus andamentos para realização do termo de parceria; 

e procedimentos concernentes aos termos de colaboração referente ao FMIA para 

formalização de parcerias. 

 Participamos de palestras, Audiência Pública do FMAS e treinamento referente ao 

Marco Regulatório.  

 

 Avanços:  

 

 Atendimento às demandas pertinentes ao setor, fazendo com que as instituições 

tenham o melhor atendimento possível.    

 

 Desafios:  

 Adequação ao Marco Regulatório e o cumprimento do objeto das parcerias.  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo o Relatório um instrumento de análise e registro das atividades executadas 

na Secretaria Municipal de Assistência Social, elencamos os principais avanços e desafios desta 

gestão durante o exercício de 2017. 

 

 Avanços: 

 

 Implantação de mais uma Unidade de Acolhimento Institucional em Residência 

Inclusiva. 

 Reativação do Programa Acessuas Trabalho. 

  Implantação do Centro de Referência de Assistência Social “João Renato Pereira 

Guedes” - Estrela do Sul. 

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

 Processo de 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 Cadastro Único, 

definidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social.  

 Ampliação das equipes técnicas e de atendimento aos usuários. 

 Readequação dos serviços de abordagem social. 

 Formalização da Criação das Unidades de Acolhimento Institucional por meio de 

Decretos. 

 Regulamentação da Lei Municipal n. 5.227/2013 e alterações, que dispõe sobre o 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 

 Adequação do Organograma e Regimento Interno, conforme normativas do SUAS e 

orientações da Secretaria Municipal de Gestão. 

 Regularização e formalização das criações e transformações das unidades 

descentralizadas da SAS. 
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 Revisão de contratos de locação e de convênios mais dispendiosos. 

 

 Desafios: 

 

 Melhorar a infraestrutura física, acessibilidade e qualidade da Internet das Unidades 

e da Sede. 

 Adotar estratégias para agilizar os processos de aquisições. 

 Capacitação aos trabalhadores do SUAS com a implantação da Escola Municipal do 

SUAS e a elaboração do Plano de Educação Permanente. 

 Promulgação da Lei Municipal do SUAS. 

 Implementação dos fluxos internos de atendimento. 

 Dar visibilidade às ações da Política de Assistência Social. 

 Elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários. 

 Cumprimento do Marco Regulatório. 

 Término e implantação das Praças do PAC Lageado e Noroeste, que atenderão uma 

demanda de 40.000 pessoas em seus territórios. 

 Ampliação do aporte financeiro para Assistência Social com recursos da fonte 01. 

 Implementação do Programa Criança Feliz.  

 Implantação do Centro-Dia para Crianças com Microcefalia. 

 Envolver as outras políticas públicas nas ações voltadas às pessoas em situação de 

rua. 

 Desburocratização do processo de pagamento do cofinanciamento para as 

Organizações da Sociedade Civil – OSC. 

 


