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1. APRESENTAÇÃO  

 

                   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. 

                   Os principais desafios são: a reestruturação das unidades de atendimento 

da Proteção Social Básica e Especial e melhorarias na infraestrutura, principalmente 

em relação à acessibilidade nas Unidades e na Sede, estando em nosso 

planejamento para 2019, as reformas das unidades e a mudança de algumas 

superintendências para outro local; envolvimento das outras políticas públicas para 
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agilizar os atendimentos às pessoas em situação de rua; embora tenham sido 

adotadas estratégias para a otimização do fluxo de encaminhamento de 

documentos, ainda necessitamos de uma maior agilidade nos 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, que ainda se encontra-se na Procuradoria 

Geral do Município para análise; implementação dos fluxos internos de 

atendimento; e maior visibilidade das ações da Política de Assistência Social. 

 Quanto aos avanços, destacamos: adequação à legislação vigente - 

Marco Regulatório - quanto à celebração de parcerias entre a Administração Pública 

e Organizações da Sociedade Civil, no que concerne aos instrumentais de prestação 

de contas e elaboração de edital de chamamento público; implantação do Programa 

SOU MAIS SAS – Pela Valorização do Trabalhador; Projeto "SAS em Superação”, 

trazendo revitalização às Unidades de Acolhimento e ao Centro de Capacitação e 

Formação Profissional; utilização da Matriz GUT na Vigilância Socioassistencial, 

sendo uma ferramenta de gestão utilizada para priorização de tarefas; aquisição de 

07 (sete) veículos novos; realização do FESTSUAS - Mérito Eneida Cristina Gonçalves 

Ribeiro de Assistência Social, com premiações para pessoas que foram importantes 

para Assistência Social no Município, trabalhadores e usuários; realização do I 

Seminário Boas Práticas na Assistência Social com a exposição de trabalhos exitosos 

realizados pela gestão e pelas unidades da Assistência Social; o reconhecimento do 

trabalho realizado pelo nosso órgão gestor com a primeira colocação no Prêmio : 

“Mariluce Bittar: Boas Práticas de Gestão na Assistência Social 2018” na categoria 

“Benefícios e Programas Socioassistenciais”, realizado pela Secretaria de Direitos 

Humanos, Assistência Social e Trabalho – SEDHAST; a constituição da Comissão 

Intergestora Municipal de Assistência Social – CIMAS, com a representação de 

membros do órgão gestor e da sociedade civil. 

 Sob essa perspectiva, que objetiva a promoção de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade civil organizada, buscando 
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garantir a ampliação do sistema de proteção social, o acesso aos direitos e nortear a 

execução da Política de Assistência 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 conforme 

o Decreto n. 13.048, de 17 de janeiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 13.468 de 

16 de março de 2018 que dispõe sobre a Estrutura Básica e Operacional da 

Secretaria e as suas respectivas competências. O Regimento Interno fundamenta-se 

no modelo proposto pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e 

Inovação – AGETEC e orientações da Secretaria Municipal de Gestão - SEGES, 

englobando as atribuições e competências da gestão nos âmbitos operacional e 

instrumental, congruentes à lógica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 

de modo que seus objetivos, princípios e seguranças sejam afiançados pela Gestão 

Municipal. 

Nesse sentido, a Secretaria organiza-se em Órgãos de Direção Superior, 

concernente à gestão do Secretário Municipal e do Secretário-Adjunto; Órgãos 

Colegiados, referentes aos conselhos de políticas públicas vinculadas à 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. 

                                                      

1
 CMAS, CMDCA, CMI e CONSAM. 
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A Estrutura Básica pode ser visualizada no organograma a seguir,  

 

 

 

3. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ASSESSORIAS DE 

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, 

mailto:sas@sas.campogrande.ms.gov.br
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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, 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. 

Apresentamos, a seguir, as principais atividades desenvolvidas pelas 

Assessorias e pela comunicação no exercício do ano de 2018. 

 

3.1 Assessoria Técnica: 

 

Assessor-Chefe: Marcelo Henrique Neves Cruz 

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

Fone: (67) 3314-9597 

 

 Atividades realizadas no ano de 2018:  

mailto:sas@sas.campogrande.ms.gov.br
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 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 

resolução imediata. 

      Estabeleceu 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. 

3.2 Assessoria Jurídica: 

 

Assessor-Chefe: Andrea Alves Ferreira Rocha 

E-mail: assessoriajuridica@sas.campogrande.ms.gov.br / assejur.ad.sas@gmail.com  

Fone: (67) 3314-9597 

 

 Atividades realizadas no ano de 2018:  

 Procedimentos arquivados junto ao Ministério Público - 13. 

    Procedimentos em andamento junto ao Ministério Público – 22. 

 Elaboração de petições – 54. 

mailto:assessoriajuridica@sas.campogrande.ms.gov.br
mailto:assejur.ad.sas@gmail.com
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 Ações judiciais em curso – 39. 

 Elaboração de contratos em geral (aquisição de bens e serviços, locação, 

reconhecimento de dívida) – 119. 

 Acordos de cooperação, termos de voluntariado e de uso – 15. 

 Termos de doação – 02. 

 Elaboração de pareceres – 547. 

 Justificativas (orientações ao Secretário) – 103. 

 Ofícios externos expedidos – 52. 

 Sindicâncias abertas e concluídas – 65. 

 Elaboração de minutas Edoc. – 71. 

 Notificações – 07. 

 Resoluções “PE” – 178. 

 Resoluções Normativas – 04.  

 Editais – 04. 

 Regimento – 01. 

 Deliberações – 04. 

 Decretos – 05. 

 Avanços: 

 Verifica-se que houve um avanço na realização dos trabalhos, seja em seu 

quantitativo quanto em sua celeridade, haja vista que em média, os trabalhos 

realizados nesta ASSEJUR, foram em até 02 (dois) dias.  

 Desafios: 

 Maior celeridade na execução de suas atribuições, bem como melhorar ainda 

mais o bom relacionamento com os demais setores desta Secretaria e com os 

demais setores a ela vinculados, tais como PGM, DIOCM, SISEP, dentre outros.  

3.3 Assessoria de Projetos: 

 

Assessor-Chefe: Julivan Honorato 

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

mailto:sas@sas.campogrande.ms.gov.br
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Fone: (67) 3314- 4485 

 

3.4 Gestão de Comunicação Social da SAS 

 

Equipe: Élen Malfará de Mesquita 

E-mail: comunicação@sas.campogrande.ms.gov.br/   comunicação.sascgms@gmail.com 

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 e gestores 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, Instagram e YouTube, 

e responder as informações ali solicitadas. 
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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.  

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Cobertura jornalística e divulgação dos eventos/projetos/capacitações. 

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

banners, adesivos, camisetas das ações, faixas. 

 Releases para o site da Prefeitura Municipal de Campo Grande gerando 

conteúdos positivos. 

 Agendamento e acompanhamento das entrevistas solicitadas pelas emissoras 

de televisão. 

 Assessoria do secretário e gestores da Secretaria Municipal de Assistência 

Social. 

   Cobertura jornalística e midiática nas seguintes ações: - FEST SUAS 2018 - 

Prêmio Mérito Eneida Cristina Ribeiro de Assistência Social; Seminário de Boas 

Práticas da SAS – Semana da Assistência; Arraial de Santo Antônio;  Projeto 

Cuidando de Quem Cuida;  SAS em Superação; Programa Criança Feliz; Programa 

ACESSUAS Trabalho; cursos e Capacitações Geração De Renda – GTAC; Desfile 26 De 

Agosto - Aniversário de Campo Grande; Caminhada Da Paz; Campanha de 

Divulgação do Programa Bolsa Família ;  Aniversário Do CRAS; Campanha de 

Divulgação do Cadastro Único;   Campanha de Divulgação do Benefício de Prestação 

Continuada – BPC; - Adesivagem de Carros PBF ; Colóquio de Enfrentamento ao 

Trabalho Infantil; - Campanha de Divulgação AEPETI 12 De Junho/ Finados; - 

Campanha de Carnaval - Contra Exploração Sexual Infantil e Trabalho Infantil; 

Campanha Contra Exploração Sexual Infantil - 18 De Maio; Campanha “Não Dê 

Esmolas”. 

 Criação de Perfil no Instagram, a fim de divulgar com maior abrangência os 

serviços. 
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 Atualização do Site Institucional. 

 Atualização e Implementação da Plataforma Google MAPS para busca de 

unidades. 

 Crachás de Identificação de Servidores. 

   Placa de Identificação Institucional. 

   Identificação e Divulgação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 

do Projeto Sonho De Campeão; das Unidades de Média e Alta Complexidade; do 

Serviço Especializado em Abordagem Social- SEAS; da implantação da Nova 

Residência do Centro-Dia. 

 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, realizado em 2017, os trabalhos começaram 

a ser desenvolvidos com maior fluidez e pudemos iniciá-los divulgando os serviços e 

programas da Secretaria. 

 Foi criado um Perfil no Instagram, atualização do site institucional, e 

implementado a Plataforma Google Maps para busca de unidades a fim de divulgar 

com maior abrangência os serviços, possibilitando a divulgação das ações, serviços e 

eventos.  

 Desafios: 

 Aproximar seus serviços da sociedade. E esse pensamento vai além da simples 

divulgação, mas abrange o tratamento da informação como algo muito 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. 
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 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 cívica e de interesse geral e integrar o 

processo decisório que acompanha a prática política e possibilitar que isso seja feito 

de forma clara. 

 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 ou arte finalista e um fotógrafo 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.  

 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). 

 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, 

mailto:dgpas@sas.campogrande.ms.gov.br
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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. 

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 
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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 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, as principais atividades desenvolvidas pela 

Superintendência, bem como dados quantitativos e qualitativos de atendimentos 

realizados no exercício do ano de 2018. 
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4.1 – Superintendência de Gestão do SUAS 

 

Conforme o que estabelece o Art. 1º da NOB-SUAS/2012 “ A política de 

assistência social, que tem por funções a proteção social, a vigilância 

socioassistenial e a defesa de direitos, organiza-se sob a forma de sistema público 

não contributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS”. 

Em seu bojo, a Gestão do SUAS traz como atribuições inerentes a sua 

atuação a organização da assistência social no município, os padrões de serviços, a 

qualidade no atendimento e a territorialização e, para tal, no decorrer de 2018 

buscou o aprimoramento desta política de forma intransigente, permanente, com 

articulação com o controle social e a sociedade civil e sem medir esforços para a sua 

concretização, para o avanço, a promoção e a visibilidade das ações da assistência 

social. 

Desta forma, efetuamos o assessoramento, apoio, acompanhamento, 

monitoramento e avaliação do andamento dos processos e procedimentos 

necessários para atingirmos nossos objetivos de proteção social, da garantia de 

direitos e da efetivação das seguranças afiançadas aos nossos usuários. Para tal 

foram necessárias várias intervenções conforme a tabela abaixo:  

 

PROCEDIMENTOS EFETUADOS PELA SGSUAS EM 2018 QUANTIT. 

Reuniões com as equipes da SGSUAS  115 

Reuniões com a SPSB 55 

Reuniões com a SPSE 57 

Reuniões com o GABINETE 133 

Reuniões da Comissão de Monitoramento 3 

Reuniões de acompanhamento dos Conselhos (CMAS, CMI, CMDCA 
E COMSAN) 

33 

Reuniões com a SFIN 10 

Reuniões com a SGA 28 

Reuniões com a ASJUR 12 

Reuniões CIMAS 4 

Reuniões Externas (apoio e orientação técnica a entidades e seus 89 
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Presidentes; atendimentos de denuncias; atendimentos às equipes 
técnicas de entidades; atendimentos aos Conselheiros) 

Participação em Eventos 34 

TOTAL 573 

 
     Avanços:  

 A ampliação da rede de atendimento com a implementação do Centro Dia 
para Crianças de 0 a 6 anos com Microcefalia. 

 A publicação de material técnico e das boas práticas. 

 O sucesso do FESTSUAS. 

 A visibilidade de nossas ações. 

 A implementação do Chamamento Público para os serviços da rede 
socioassistencial de Proteção Básica e Especial de Média Complexidade. 
 
     Desafios: 

 O alinhamento de estratégias para atendimento de demandas que virão com 
o impacto das mudanças previdenciárias e do Benefício de Prestação Continuada – 
BPC, proposto pelo Governo Federal. 

 A diminuição dos recursos públicos federais, conforme o que foi divulgado no 
LOA-2019 para a política de assistência social. 

 O aumento no valor das parcerias para os serviços ofertados pela Alta 
Complexidade. 

 A construção dos fluxos internos para o aprimoramento da gestão. 

 A construção do protocolo para a central de vagas. 

 A elaboração do Plano de Educação Permanente. 

 A promulgação da Lei do SUAS. 

 A desprecarização do vínculo de trabalho com a abertura de concurso público, 
conforme já enviado a SEGES. 

 A confirmação de recursos para 7 (sete) projetos que enviamos de Emendas 
Parlamentares Federais, em conjunto com as Superintendências de Proteção Básica 
e Especial, e que irão contribuir para a ampliação e melhoria dos nossos serviços. 

 
4.1.1 - Gerência de Planejamento e Avaliação do SUAS 

 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Atualização do Plano Municipal de Assistência Social. 

 Apoio no Plano de aplicação dos recursos. 

 Realização de capacitação e elaboração do Manual de Serviços da SAS em contribuição 

ao serviço de Telemarketing 156 da Prefeitura, que atende ao princípio da informação do 
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serviço público e irá comunicar aos munícipes sobre o acesso às unidades e seus 

respectivos serviços e benefícios. 

 Publicação do Organograma e Regimento Interno da SAS conforme a legislação 

vigente. 

 Habilitação de senhas para os técnicos das Unidades CRAS e CREAS terem acesso aos 

sistemas do MDS, bem como, assessoramento técnico e suporte para os técnicos da gestão 

acessarem os sistemas da Rede SUAS. 

 Reuniões junto à SEGES e AGETEC para nova Consolidação dos documentos técnicos 

referentes aos Decretos de Criação, Organograma e Regimento Interno da SAS a serem 

publicados no DIOGRANDE, além da atualização e adequação da classificação tipológica das 

unidades da SAS;  reuniões, planejamento e elaboração do plano de capacitação do 

Programa Cuidador de Idosos; reuniões com as equipes técnicas da proteção Social Básica e 

Especial; reuniões com as Gerências da Gestão do SUAS sobre o fluxo de trabalho e sobre 

demais atividades afins. 

 Apresentação do Plano Municipal de Assistência Social ao CMAS. 

 Realização do Plano de Ação do Fundo Estadual de Assistência Social no sistema de 

Informação do Estado – GSI. 

 Revisão da Minuta da Lei Municipal do SUAS, avaliação e contribuições do CMAS. 

 Participação da Audiência Pública sobre a proposta orçamentária dos órgãos da 

prefeitura; participação na orientação técnica da SEDHAST sobre o preenchimento do Plano 

de Ação e demonstrativo físico e financeiro do cofinanciamento do FEAS; participação de 

reuniões da Comissão Intergestora Bipartite. 

 Participação na Comissão de Seleção referente ao Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil. 

 Elaboração de pereceres e documentos técnicos para fundamentar e subsidiar 

solicitações requisitadas pelas Secretarias Municipais, Ministério Público e Câmara 

Municipal referente aos Projetos de Lei. 

 Assessoramento técnico na Oficina Técnica referente aos Relatórios Mensais de 

Atendimentos das unidades públicas e privadas; assessoramento técnico para o 

preenchimento do Censo SUAS 2018. 
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 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. 

 Apoio técnico na organização da Audiência Pública do FMAS e apresentação dos 

serviços executados pela rede socioassistencial no ano de 2018; na organização do 

Seminário Boas Práticas na Assistência Social e apresentação de trabalho exitoso referente 

ao Regimento Interno e Organograma. 

 Elaboração do Relatório de Gestão 2018. 

 Orientação individual às ONGs sobre a regularização das atividades conforme a 

política pública de assistência social. 

 Participação na posse dos membros da Comissão Intersetorial de Assistência Social – 

CIMAS. 

 Participação no Seminário “Interlocuções do SUAS – Diálogos Possíveis” promovido 

pela Gestão do SUAS; participação no Workshop dos trabalhos desenvolvidos pelas 

unidades da Proteção Social básica. 

 Participação em reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher como 

suplente. 

 Elaboração da Carta de Serviços do Usuário, conforme solicitação para atender à 

solicitação da Assessoria Jurídica da Prefeitura, conforme Lei de n. 13.460 de 26 de junho 

de 2017. 

 Análise do Relatório de Gestão 2018 (apresentado na conclusão deste) e correlação 

com os instrumentais de gestão (Plano Municipal de Assistência Social, Plano Plurianual, 

Plano de Ação). 

 Avanços: 

 Consolidação da proposta acerca das adequações quanto à Classificação 

Tipológica das Unidades e respectivos símbolos dos cargos dos coordenadores, 

estando no aguardo da publicação. 

 Publicação do Organograma e Regimento Interno conforme normativas e 

nomenclaturas do SUAS. 
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 Publicação atualizada e adequada às criações e transformações das unidades 

da SAS. 

 Análise dos Relatórios permitindo relacioná-los com os instrumentos de 

gestão, identificando as prioridades e desafios como indicadores para a execução 

do plano de ação do ano de 2019. 

 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. 

 Em meados de novembro, houve o desligamento da assessora técnica por 

motivos de posse em outro concurso, acarretando no acúmulo de tarefas com 

prazos para serem finalizadas e, assim havendo a necessidade de outro profissional 

para exercer as funções de assessoria técnica nesta Gerência. 

 Elaboração, em conjunto com as demais superintendências, dos fluxos e 

protocolos de atendimento. 

 Elaboração, em conjunto com as demais superintendências, dos Regimentos 

Internos das Unidades. 

 Elaboração da Regulamentação das vagas das Unidades de Acolhimento. 

 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, estando a mesma na PGM. 

 

4.1.2 -  Gerência de Vigilância Socioassistencial  

 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 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. 
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 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. 

 Reuniões com a Gerência de Informação e Gestão do Trabalho; com as 

equipes superintendentes, equipe técnica sobre a redução da carga horária; com o 

Comitê AEPETI com Gerência de Planejamento e Superintendência do SUAS acerca 

dos procedimentos para Orientações Técnicas; sobre o Planejamento Seminário 

Boas Práticas da Assistência Social/SAS; com a equipe da Proteção Social Básica; 

com a equipe da Alta Complexidade, acerca das Vagas nas Instituições de Longa 

Permanência para Idosos; Reunião Revitalização do Centro da Cidade – Reviva 

Centro. 

 Participação nas reuniões ordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher (assistente social da Vigilância é membro do Conselho); participação na 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS. 

 Participação como ouvintes nas Palestras: “Violência Contra Mulheres no 

Instituto Mirim”; “Estágio Supervisionado no Serviço Social e na Psicologia”, 

promovido pela SAS; “Inovações Sociais de Políticas Públicas”, realizado na SEMED; 

“Diálogos Interdisciplinares: Defensoria e Povos Quilombolas em Mato Grosso do 

Sul”, na Escola Superior da Defensoria Pública; “ Outubro Rosa” promovido pela 

SAS; “Diálogos Políticas Públicas para População em Situação de Rua na Defensoria 

Pública de Mato Grosso do Sul”. 

 Participação nos lançamentos da Campanha “Não dê Esmolas”, no centro da 

cidade; no lançamento Oficial da Comissão Intersetorial/CIMAS. 
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 Participação nos Colóquios: “II Colóquio Direitos Humanos” na Universidade 

Anhanguera; “II Colóquio Desafios e Perspectivas das Migrações Hoje” na 

Universidade Católica Dom Bosco; “Colóquio Intersetorial AEPETI”. 

 Participação nos Seminários: “A População Indígena e o Sistema de Justiça de 

MS” “Seminário Gestão do Trabalho e Educação Permanente” na Escola do SUAS; 

“Interlocuções do SUAS - Diálogos Possíveis”, promovido pela SAS; “Psicologia e 

Políticas Públicas: A construção do Trabalho junto com os povos indígenas e 

quilombolas no Centro-Oeste”, na Escola Superior de Defensoria Pública; 

 Participação em Cursos da Proteção Social Básica na Universidade 

Anhanguera-UNIDERP; na capacitação de Serviços de Medida Socioeducativa em 

meio aberto, na Escola Superior de Defensoria Pública; “Falsas Memórias e 

Psicologia do Testemunho” na Escola Superior da Defensoria Pública; capacitação 

do Prontuário SUAS na Escola do SUAS. 

 Participação no XI Encontro Nacional de Vigilância, Brasília/DF. 

 Audiência Judicial, referente ao Processo de Área Pública CRE. 

 Participação no FESTSUAS - Mérito “Eneida Cristina Gonçalves Ribeiro de 

Assistência Social”, em comemoração aos 25 anos da LOAS. 

 Participação como ouvintes no Capacita SUAS, nos cursos: Vigilância 

Socioassistencial, Controle Social, Plano Municipal de Assistência Social. 

 Participação no Desfile de 26 de agosto em Comemoração ao aniversário de 

Campo Grande e na Caminhada da Paz no bairro Dom Antônio Barbosa. 

 Participação no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência/COMPD. 

 Participação nas 142ª, 143ª e 147ª Reuniões Ordinárias do Comitê Municipal 

de Prevenção da Mortalidade Materna Infantil e Fetal. 

 Participação no Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS. 

 Coordenação e lançamento do Censo SUAS 2018 no âmbito municipal com o 

preenchimento de 113 questionários distribuídos em 8 modalidades. 
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VISITAS INSTITUCIONAIS EM UNIDADE PÚBLICAS 

Nº NOME OFERTA DATA 

1 CRAS “Alair Barbosa de Resende” – Moreninha II SPS Básica 02/02/18 

2 CRAS Los Angeles SPS Básica 05/02/18 

3 CRAS “Severino Emperador Palazuelos” Zé 
Pereira 

SPS Básica 05/02/18 

4 CRAS Indubrasil SPS Básica 07/02/18 

5 CRAS “Albino Coimbra Filho” – Jardim Aeroporto SPS Básica 09/02/18 

6 CRAS “Dr Fauze Duailibi Amizio” - Canguru SPS Básica 19/02/18 

7 CRAS Vila Nasser SPS Básica 19/02/18 

8 CRAS “Carlinda Pereira Conta” – Nssa Srª 
Aparecida 

SPS Básica 21/02/18 

9 CRAS “Hercules Mandeta” – Novos Estados SPS Básica 21/02/18 

10 CRAS “Henedina Hugo Rodrigues” – Vida Nova SPS Básica 23/02/18 

11 CRAS “Profª Mida Barbosa Marques” - Guanandi SPS Básica 27/02/18 

12 CRAS “Lili Fernandes da Cunha” – Jardim Moema SPS Básica 02/03/18 

13 CRAS “Teófilo Knapik” - Tiradentes SPS Básica 02/03/18 

14 CRAS “Margarida Simões Correa Neder” – Estrela 
Dalva 

SPS Básica 05/03/18 

15 CRAS “Rosa Adri” – Dom Antônio Barbosa SPS Básica 07/03/18 

16 CRAS Vila Gaúcha SPS Básica 07/03/18 

17 CRAS “Profª Adevair da Costa Lolli Guetti” – Aero 
Rancho 

SPS Básica 14/03/18 

18 CRAS “João Renato Pereira Guedes” Estrela do 
Sul 

SPS Básica 16/03/18 

19 CRAS “Valéria Lopes da Silva” - Popular SPS Básica 19/03/18 

20 Centro de Convivência Jardim Colúmbia SPS Básica 26/03/18 

21 Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza SPS Básica 26/03/18 

22 Centro de Convivência Tijuca II SPS Básica 28/03/18 

23 Centro de Convivência Noroeste SPS Básica 28/03/18 

24 Centro de Convivência Botafogo SPS Básica 02/04/18 

25 Centro de Convivência do Idoso Elias Lahdo SPS Básica 04/04/18 

26 Centro de Convivência Jardim Itamaracá SPS Básica 06/04/18 

27 Centro de Convivência do Idoso SPS Básica 06/04/18 
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28 Centro de Convivência Anhanduí SPS Básica 11/04/18 

29 Centro de Convivência do Idoso Edmundo 
Sheuneman 

SPS Básica 11/04/18 

30 CREAS Centro SPS 
Especial 

25/04/18 

31 CREAS Sul SPS 
Especial 

24/04/18 

32 CREAS Norte SPS 
Especial 

27/04/18 

33 Centro POP SPS 
Especial 

27/04/18 

34 Centro Dia SPS 
Especial 

02/05/18 

35 UAI Feminino SPS 
Especial 

02/05/18 

36 UAI Berçário SPS 
Especial 

04/05/18 

37 UAI Criança SPS 
Especial 

07/05/18 

38 UAI Masculino SPS 
Especial 

09/05/18 

39 CETREMI SPS 
Especial 

11/05/18 

40 Residência Inclusiva I SPS 
Especial 

18/05/18 

41 Residência Inclusiva II SPS 
Especial 

21/05/18 

 

Nesse sentido, foram executadas 41 visitas técnicas institucionais em 41 

Unidades Públicas, da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e 

Alta Complexidade. 

Após as visitas realizadas nas Unidades Públicas, foi aplicada a Matriz 

GUT, em cada serviço ofertado pelas Proteções Sociais Básica e Especial. 

A Matriz GUT é uma ferramenta de gestão utilizada para priorização de 

tarefas. Ao identificar a urgência, a gravidade e a tendência de comportamento de 

cada problema identificado, nas esferas de estrutura física, recursos humanos e 

qualidade dos serviços ofertados, essa ferramenta auxilia no processo de tomada de 

decisões estratégicas e na quantificação dos problemas a serem solucionados. 



                                        

27 

 

Ou seja, com base na perspectiva da gravidade do problema, na 

urgência que ele precisa ser solucionado e na tendência do problema se agravar 

lenta ou rapidamente, a gestão consegue priorizar as ações que devem ser 

tomadas. Como consequência, isso permite ao gestor escolher quais delas serão 

mais vantajosas. 

O resultado foi apresentado às Superintendências e ao Secretário 

Municipal de Assistência Social, para devidas providências. 

 

VISITAS INSTITUCIONAIS EM ENTIDADES COFINANCIADAS 

Nº NOME OFERTA DATA 
1 Asilo São João Bosco SPSE  

Alta Complexidade 
10/08/18 

2 Associação Renasce a Esperança SPSE Média 
Complexidade 

04/07/18 

3 Associação dos Amigos dos Autistas SPSE Média 
Complexidade 

22/10/18 

4 Associação Assistencial Horizonte SPSE Média 
Complexidade 

22/10/18 

5 Sociedade Educacional Juliano Varela SPSE Média 
Complexidade 

26/10/18 

6 Associação Pestalozzi de Campo Grande SPSE Média 
Complexidade 

29/10/18 

7 Clínica Escola Santa Terezinha SPSE Média 
Complexidade 

31/10/18 

8 Associação Especial de Atendimento ao 
Deficiente Mental/ASEADEM 

SPSE Média 
Complexidade 

05/11/18 

9 Rede Brasileira de Cooperação ao 
Desenvolvimento/UNEPE* 

Defesa e Garantia 16/02/18 

10 Associação Franciscana 
Angelinas/AFRANGEL 

Defesa e Garantia 27/08/18 

11 Associação de Moradores Arnaldo 
Estevão de Figueiredo 

Defesa e Garantia 
SFCV Idosos 

27/08/18 

12 Salesianos Ampare SCFV 06 a 15 anos 04/02/18 
13 Recanto da Criança SCFV 06 a 15 anos 08/05/18 
14 Obras Sociais do Centro Espírita 

Fraternidade Anália Franco 
SCFV 06 a 15 anos 14/05/18 

06/07/18 
15 Sociedade Educacional Constantino 

Lopes 
SCFV 06 a 15 anos 04/06/18 

16 Centro de Integração da Criança e 
Adolescente/CICA 

SCFV 06 a 15 anos 06/06/18 

17 Associação de Amigos do Bairro Dom SCFV 06 a 15 anos 11/06/18 
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Antônio Barbosa – Projeto Asas do 
Futuro 

18 Associação das Irmãs Franciscanas de 
São José 

SCFV 06 a 15 anos 11/06/18 

19 Associação Especial de Apoio à Criança 
e ao Adolescente/CEACA 

SCFV 06 a 15 anos 15/06/18 
20/06/18 

20 Centro de Promoção Social Palotinas SCFV 06 a 15 anos 20/06/18 
21 Associação Camille Flammarion SCFV 06 a 15 anos 27/06/18 
22 Associação Lar do Pequeno Assis SCFV 06 a 15 anos 29/06/18 
23 Sociedade Assistencial Mei Mei SCFV 06 a 15 anos 29/06/18 
24 Fundação Manoel de Barros SCFV Idosos 09/07/18 
25 Casa Dom Bosco SCFV 06 a 15 anos 11/07/18 
26 Amigos da Criança e do 

Adolescente/AMA 
SCFV 06 a 15 anos 13/07/18 

27 Irmãs de São Vicente de Paulo Serva dos 
Pobres - Madre Maria Hubbert 

SCFV 06 a 15 anos     13/07/18 

28 Instituto de Desenvolvimento Humano SCFV 06 a 15 anos 16/07/18 
29 Centro de Ensino Maria Edwiges 

Borges/CEMEB 
SCFV 06 a 15 anos 16/07/18 

30 Sociedade Eunice Weaver de Campo 
Grande 

SCFV 06 a 15 anos 17/07/18 

31 Instituto Maná do Céu para os Povos SCFV 06 a 15 anos 18/07/18 
32 Associação de Moradores do Jardim das 

Perdizes 
SCFV 0 a 06 anos 

SCFV 06 a 15 anos 
26/07/18 

33 Associação Projeto +1 SCFV 06 a 15 anos 
SCFV Idosos 

17/08/18 

*Inscrição cancelada durante o ano de 2018 

Nesse sentido, foram executadas 35 visitas técnicas institucionais em 33 

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 

Nº NOME OFERTA DATA 
1 Projeto Solidário PROSSOL SCFV 06 a 15 anos 07/02/18 
2 Associação Trabalho Social Estrela Branca SCFV 06 a 15 anos 12/03/18 
3 Associação Católica Sagrada Família SCFV 06 a 15 anos 14/03/18 
4 Associação Movimento Mãe Águia SCFV 06 a 15 anos 09/04/18 
5 Fraternidade Despertar SCFV 06 a 15 anos 21/04/18 
6 Movimento de Apoio Social 

Campograndense 
Defesa e Garantia 14/05/18 

7 Instituto Shalom SCFV 06 a 15 anos 19/10/18 
8 Associação Evangélica Proteção a 

Crianças 
Projeto 23/10/18 
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Nesse sentido, foram executadas 08 visitas técnicas institucionais em 08 

entidades não governamentais, inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social 

- CMAS e não-cofinanciadas pelo Órgão Gestor. 

 

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 ou processos de Análise de 

Área Pública.  

 

Nº NOME DATA 

1 Associação do Clube de Mães Vila Fernanda 23/01/18 

2 Associação de Moradores Bairro José Maksoud 29/01/18 

3 Projeto Florestinha I 28/02/18 

4 Projeto Florestinha II – Mata do Segredo 05/03/18 

5 Federação Inclui Brasil 23/03/18 

6 Confraria Socioartista Associação dos Artistas Vis. Prof. de 
MS 

23/04/18 

7 Associação de Moradores Jardim Petrópolis 08/05/18 

8 Associação de Moradores da Vila Piratininga 28/06/18 

9 Associação de Mães Trabalhando a Inclusão    15/08/18 

10 Associação Beneficente Esquadrão da Juventude 26/09/18 

11 Área Pública – Bairro São Conrado 05/10/18 

12 Associação Esportiva e Recreativa Amigos Cem Por Cento 30/10/18 

Nesse sentido, foram executadas 12 visitas técnicas institucionais em 12 

entidades não governamentais, não inscritas no Conselho Municipal de Assistência 

Social - CMAS e não-cofinanciadas pelo Órgão Gestor. 

 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 



                                        

30 

 

Outra sistemática de acompanhamento na busca da eficácia do trabalho 

desenvolvido é a ORIENTAÇÃO TÉCNICA, que é estabelecida por esta Gerência com 

intuito de aprimorar os serviços ofertados na rede socioassistencial. 

 

QUANT. SERVIÇO SITUAÇÃO 

2 Proteção Social Básica 
 

Encaminhado à OSC para análise 
e superação 

 

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES – RMA / 2018 

RMA SERVIÇO TOTAL 1 a 10 

33 RMA – mês Proteção Social Básica 330 

13 RMA – mês 
Proteção Social Especial – Média 

Complexidade 
130 

23 RMA – mês Proteção Social Especial – Alta Complexidade 230 

08 RMA – mês  Defesa e Garantia de Direitos 80 

 

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 770 Relatórios Mensais de Atividades. 

Assim, demonstramos os dados abaixo: 
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Fonte: Vigilância Socioassistencial/SAS/2018 

 

 

Mediante análise das unidades da proteção social básica, destaca-se o 

Centro de Convivência Tijuca, localizado na região Lagoa, a qual, segundo dados da 

PLANURB (2012), é a 2ª mais populosa do município, com 114.447 pessoas, 

apresentando expressivos índices de vulnerabilidade socioeconômica. Esse cenário 

vai ao encontro das demandas emergentes, havendo um número significativo de 

atendimentos para crianças e adolescentes nesta região. 
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Fonte: Vigilância Socioassistencial/SAS/2018                                   

 

Nota-se que, dentre as unidades de acolhimento, a que se apresenta 

com maior volume de atendimento é o CETREMI, tendo como público pessoas em 

situação de rua e migrantes, sinalizando uma atenção maior junto às políticas 

públicas, já que essa população apresenta demandas não somente da assistência 

social, mas também das áreas da saúde e do trabalho, visto que são identificadas 

situações de abuso de álcool e outras drogas e escassas oportunidades de emprego. 

Salienta-se que o CETREMI está em fase de reordenamento, o que contribuirá para 

maior qualidade no atendimento e melhoria no fluxo de encaminhamento para a 

rede intersetorial. 

 

Segue abaixo os dados quantitativos de atendimento das OSCs: 
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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 
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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 2018, 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. 

Abaixo, apresentamos o quadro com as médias de atendimentos de 

toda a rede socioassistencial: 
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Pode-se identificar um número significativo de atendimentos na média 

complexidade, ou seja, atendimentos aos indivíduos e famílias em situação de 

violação de direitos por ocorrência de violência física, sexual, vínculos familiares 

fragilizados, situação de rua, adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas por terem cometido atos ilícitos, atendimento a idosos e pessoas 

com deficiência e outros. Esse dado nos chama atenção quanto a necessidade de 

investirmos na prevenção para que haja a diminuição das situações de violação já 

instaladas. Isso requer ações mais efetivas na proteção social básica, um maior 

investimento de recursos financeiros e um trabalho em rede mais integrado, já que 

essas demandas não são atendidas somente pela assistência social, mas também 

por outras políticas como saúde e trabalho. 

Dados do diagnóstico territorial: levantamento dos impactos na Política de 

Assistência Social sobre o adensamento populacional no Município de Campo 

Grande – MS. 

A política pública de assistência social é um direito de todo cidadão que dela 

necessitar, com o objetivo de garantir a proteção social aos cidadãos por meio de 

serviços, programas, projetos e benefícios. Ancorado na visão de gestão 

descentralizada e num modelo participativo, o Território surge na Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS-2004) como referência para abranger as diferentes 

formas de se viver, nos vários processos de exclusão social e desigualdades e, 

sobretudo, das formas como a população acessa os recursos disponíveis na sua 

região. A literatura acerca do território pressupõe que este não é limitado à sua 

paisagem física ou perímetros demográficos, são ligados por relações sociais, 

apropriação e interação com o ambiente físico, possibilidades e inexistências de 

políticas públicas, as interferências econômicas, conflitos e laços que se formam. 

Portanto, equivale afirmar que, na sua maioria, as potencialidades e 

vulnerabilidades de famílias e indivíduos são decididas no território onde estão 

estabelecidos. 
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Uma atuação no território precisa ser estruturada coletivamente com 

envolvimento do poder público, na oferta dos serviços socioassistenciais que 

dialoguem com as necessidades do território e nos estabelecimentos de vínculos 

entre equipes de referência e os territórios e a construção das alternativas de 

enfrentamento e superação dos problemas (BRASIL, 2016). 

Em vista do crescimento populacional calculado pelo IBGE em comparação 

com o último censo demográfico de 2010, que registrou uma população de 787.204 

pessoas e uma estimativa populacional para 2018 de 885.711 pessoas na área 

territorial observadas no município de Campo Grande – MS, houve um aumento de 

12,5% entre os anos de 2010 a 2018. Com este crescimento populacional as 

características do espaço podem sofrer alterações de ordem física, econômica e 

social, passando a demandar infraestrutura da rede assistencial pública, quer seja 

de políticas que possam garantir acesso a serviços básicos a mais complexos de 

diversos setores da base do direito ao bem estar social. 

No quadro a seguir, demonstramos o quantitativo de novos 

empreendimentos imobiliários em fase inicial de implantação de novas unidades 

habitacionais que tenham firmado Termos de Compromisso com o município para a 

construção de multiresidenciais divididos por região urbana em 2017 e 2018.  

Quantitativo de unidades habitacionais com Termo de Compromisso firmado 

2017 

Região Construtora Multiresidencial unidades Total por região 

Bandeira 
RG Engenharia LTDA 180 

340 
TECOL 160 

Centro FHE 120 120 

Lagoa Ideal Incorporações LTDA 120 120 

Segredo Arquidiocese de CG 176 176 

Total geral do ano 756 

2018 

Região Construtora Multiresidencial unidades Total por região 

Centro Plaenge empren. LTDA 88 88 

Lagoa 

MRV Prime 672 

872 Ideal Incorporações LTDA 100 

Ideal Incorporações LTDA 100 
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Segredo 
TECOL 204 

358 
TECOL 154 

Total geral do ano 1318 
Fonte: SEMADUR/PMCG/2018. 

Observa-se que em 2017, a região que obteve as licenças para o início das 

construções do maior número de residenciais e, consequentemente poder sofrer 

impacto com o crescimento habitacional, foi a do Bandeira (população de 113.118 

em 2010)2 com 340 novas unidades habitacionais, e em 2018 a região do Lagoa 

(população de 114.447 em 2010)3 com 872 novas unidades habitacionais, foi a que 

mais poderá ser alterada com impactos de adensamento populacional, seguida pela 

região do Segredo (população de 108.962 em 2010)4 com 358 unidades 

habitacionais. 

Neste sentido é que se aponta para uma atenção especial às regiões que 

demandará por serviços da rede socioassistencial em virtude destas novas unidades 

habitacionais familiares, em especial a região do Lagoa que apresenta um dos 

maiores índices de risco e vulnerabilidade socioeconômica e com demanda 

crescente nos atendimentos do público da rede socioassistencial, contando com 

uma rede de proteção que carece de expansão para assistir a população já existente 

e comportar as novas famílias e indivíduos que serão instaladas em razão inclusive 

destes novos empreendimentos. 

 Avanços: 

 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. 

                                                      

2,
 
2
Fonte: Censo Populacional/IBGE/2010 

 
4
 Fonte: Censo Populacional/IBGE/2010 
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 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. 

 Ajuste da sistemática de acompanhamento na busca da eficácia do trabalho 

desenvolvido, por meio da Orientação Técnica, que é estabelecida por esta 

Gerência com intuito de aprimorar os serviços ofertados na rede socioassistencial. 

 Aplicação da Matriz GUT, em cada serviço ofertado pelas Proteções Sociais 

Básica e Especial, como uma ferramenta de gestão utilizada para priorização de 

tarefas.  

 Articulação e comunicação com as Proteções Sociais Básica e Especial que 

facilitam as rotinas de trabalho técnico e troca de informações e coleta dados. 

 Centralização do preenchimento dos questionários do Censo SUAS 2018, 

gerando agilidade, organização e fluidez dos processos. 

 

 Desafios:  

 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 exclusivo para visitas, considerando que o mesmo é 

compartilhado com as gerências da Gestão do SUAS e por vezes solicitado para 

atendimento de demandas espontâneas do Órgão Gestor e de outras gerências. 

• Aprimoramento do fluxo entre a Gerência da Vigilância Socioassistencial e a 

Gestão do SUAS, Proteção Social Básica e Especial. 
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4.1.3 -  Gerência de Informações e Gestão do Trabalho do SUAS 

 
 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 

 A Gerência de Informações e Gestão do Trabalho alimenta o sistema de 
informações referentes ao RH (CADSUAS e GSI) gerando o perfil e o quantitativo de 
servidores, servindo como base de estudos e análises para a execução dos trabalhos 
nesta Gerência. Assim segue abaixo, o perfil do vínculo dos servidores da SAS no 
ano de 2018: 
 
 
 
 

                            FONTE: GERÊNCIA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO DO SUAS 

 
1) Desenvolvimento das ações proposta no Plano de Ações do Projeto: 
Cuidando de Quem Cuida, conforme eixos de trabalho: 

 Eixo Capacitação e Aperfeiçoamento: Desenvolveu-se a etapa – I, trata-se da  

capacitação para os novos servidores da SAS, admitidos a partir de 2017, com o 

propósito de aquisições de conhecimentos e/ou aperfeiçoamento nos serviços 

socioassistenciais; em parceria com a equipe da Proteção Social Básica, foram 

realizadas capacitações para os técnicos de nível superior das Proteções Sociais 

Básica e Especial, com propósito de aperfeiçoamento das orientações para 
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execução dos serviços; os coordenadores das unidades da Secretaria de Assistência 

Social – SAS foram contemplados com capacitações específicas para atividade e 

orientações sobre capacitações dos técnicos de nível superior. 

 Eixo Segurança e Saúde no Trabalho: Este eixo foi desenvolvido através de 

palestras de orientação voltadas a Saúde do Trabalhador, entre elas: Janeiro Branco 

– Saúde Mental, Dia da Mulher – Combate a Violência contra a Mulher, Setembro 

Amarelo – Prevenção ao Suicídio, Outubro Rosa – Prevenção ao Câncer de Mama, 

Novembro Azul. As palestras tiveram como objetivo promover a conscientização 

dos servidores em relação ao autocuidado conforme campanhas, bem como, 

incentivar a prevenção e o tratamento de tais enfermidades. As temáticas foram 

explanadas por profissionais que atuam diretamente com a problemática e foram 

mobilizados todos os trabalhadores da SAS para a participação. 

 

 Eixo Auto Cuidado: Atendimento ao Servidor, na qual a equipe técnica 

executa o trabalho junto aos servidores com dificuldades de ordem emocional, 

realizando atendimentos, concedendo acolhimento, orientações, informações e 

encaminhamentos ao servidor conforme a demanda apresentada; bem como, 

quando necessário procedemos com mediações e intervenções. Em 2018 

realizamos 27 atendimentos para servidores, destes 02 receberam desligamento do 

acompanhamento. Houve a continuidade da parceria junto a Equipe 

Multiprofissional do IMPCG, profissionais da área da Saúde Mental e Universidades 
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para desenvolver ações voltadas à qualidade de vida, bem estar emocional e saúde 

mental dos trabalhadores.  

 Eixo Gestão do Processo de Trabalho: Neste eixo, ocorreu a implantação do 

Programa SOU MAIS SAS – Pela Valorização do Trabalhador. Tal programa visa 

aprimorar estratégias da Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo 

Grande - MS, dando materialidade aos objetivos previstos na NOB-RH/SUAS e 

PNAS/2004, no sentido de efetivar a qualidade dos serviços socioassistenciais 

disponibilizados à sociedade, bem como, da qualificação e valorização dos 

trabalhadores atuantes no SUAS. O lançamento do programa foi realizado em 

outubro de 2.018, em evento alusivo ao Dia do Servidor Público; “FEST SUAS”: 

Foram realizados vários eventos pela Valorização do Trabalhador, convém destacar 

o “Mérito Eneida Cristina Gonçalves Ribeiro de Assistência Social”, que trata-se de 

um evento intitulado FEST SUAS, em comemoração aos 25 anos da LOAS e 119º 

Aniversário de Campo Grande, na qual foi concedido o Mérito para cidadãos (ãs) e  

trabalhadores da área que se destacaram em seu trabalho de sua consolidação ou 

tenham suas vidas transformadas mediante acesso aos direitos socioassistenciais, 

assegurados por essa política pública. As indicações e escolhas foram realizadas 

dentro das categorias: Exemplos de Vida/ Superação; Persona SUAS; Trabalhadores 

do SUAS/ Campo Grande. 

O Seminário: “Interlocuções do SUAS: Diálogos Possíveis” em alusão ao Dia do 

Servidor Público, teve como proposta, buscar o aprimoramento dos processos 

internos que impactam diretamente nas relações de trabalho presentes na 

organização e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios da política 

de assistência social. Neste seminário, foi ministrada palestra pela Assistente Social 

e Coordenadora da Escola Estadual do SUAS /MS, Sra. Patrícia Noletto e 

posteriormente, apresentado o Programa “SOU MAIS SAS – pela Valorização do 

Trabalhador”, explicitado pela equipe técnica da gerência. 
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“SOU MAIS SAS – pela Valorização do trabalhador”: Em seguida, com a 

apresentação da proposta de trabalho: “SOU MAIS SAS – pela valorização do 

trabalhador”, pela equipe da Gerencia de Informação e Gestão do Trabalho do 

SUAS, que propõe uma construção conjunta e participativa dos trabalhadores da 

SAS, visando integrar os projetos e as ações da Secretaria, estabelecendo fluxos e 

normativas, contribuindo com a qualificação dos serviços e sobre tudo com 

otimização e organização dos processos de trabalho, para que o trabalhador do 

SUAS na SAS obtenha satisfação e  bem  estar no trabalho. 

I Seminário: “SAS – Boas Práticas na Assistência Social”: O I Seminário “SAS – Boas 

Práticas na Assistência Social”, foi idealizado como parte de um conjunto de ações 

do Programa de Trabalho “SOU MAIS SAS”, teve como objetivo a exposição e 

discussão, por meio dos relatos de experiências dos trabalhadores, das práticas 

exitosas na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios das unidades 

descentralizadas/e setores da Secretaria Municipal de Assistência Social. O evento 

foi destinado aos profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo 

como convidados autoridades, profissionais e estudantes da área. 

2)      PROGRAMA DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 A SAS atendeu 98 acadêmicos pela regulação de estágio obrigatório via 

Gerência de Informações e Gestão do Trabalho em interface com SEGES. 

 A gerência realizou o evento “Orientações para Supervisores de Estágio”, 

tendo a participação de 130 profissionais de Serviço Social e Psicologia, para tal, 

contamos com a parceria do Conselho Regional de Psicologia e de Serviço Social. 
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 Avanços: 

 Oportunizar capacitação de aperfeiçoamento e formação para os 

trabalhadores. 

 Elaboração de instrumentais para otimizar o processo de trabalho. 

 Lotação de mais um profissional de psicologia para atender a demanda de 

ações/ atividades/ atribuições da Gerência. 

 Proposição de ações conjuntas com outras superintendências, obtendo 

anuência positiva. 

Serviço Social

Psicologia

Outros

Gráfico 03 – Quantidade de estagiários  
por universidades conveniadas 

Anhanguera/
UNIDERP

FCG

UCDB

UFMS

UEMS

Gráfico 02 – Segundo Semestre  
Formação 



                                        

45 

 

 Feedback positivo por parte da Alta Gestão no que tange as ações diretas da 

gerência. 

 Participação no Prêmio Mariluce Bittar de Boas Práticas na Assistência Social - 

2018, promovido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social 

e Trabalho, por intermédio da Superintendência da Política de Assistência Social e 

da Escola de Assistência Social do Estado de Mato Grosso do Sul Mariluce Bittar. 

 Apresentação do Projeto: Cuidando de Quem Cuida, em Reunião do Colegiado 

Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de Mato Grosso do Sul 

(Coegemas).  

 Idealização e execução do I Seminário: “SAS – Boas Práticas na Assistência 

Social”. 

 Desafios: 

 Estabelecer estratégias, prazos e objetivos para ações do Projeto - Sou Mais 

SAS: Estabelecer normas e protocolos de trabalho; definição do Perfil dos Cargos; 

descrever atribuições dos cargos e funções; implementar Plano de Trabalho da 

Gerência de Informações e Gestão do Trabalho; estruturar do Plano de Cargos 

Carreiras e Salários - PCCS, em acordo ao que preconizado no SUAS, eficaz e de 

acordo com a legislação; desenvolver condições para implantação da Avaliação de 

Desempenho. 

 Estruturar e desenvolver Equipe de Supervisão Técnica do SUAS. 

 Formar e desenvolver Núcleo de Educação Permanente da SAS. 

 
4.1.4 - Gerência de Educação Permanente do SUAS 

 
 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 A partir do recebimento do Pedido de Capacitação, onde o solicitante informa 

o Tipo do Evento, seu Público Alvo, previsão da carga hora, com ou sem indicação 

de Palestrante, abrimos um processo que para encaminhar uma demanda de curso 

para EGOV (Escola de Governo) que vai disponibilizar o curso na SCAP WEB, para 
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isso, determinamos: Data, horário, local, Palestrante ou Instrutor, Público Alvo e 

Conteúdo do Curso. Após as inscrições finalizadas a validadas, para o dia do evento, 

é feito um check list, contendo a lista de presença e o espaço preparado para 

efetivação e sucesso do curso. Juntamente com a EGOV disponibilizamos os 

Certificados ou Declarações para os concluintes.  

 

 CURSO TOTAL PARTICIPANTE 
ATIVIDADES PRÁTICAS - T 105 
CUIDADOR SAS - T  91 
CUIDADORES T  57 
ENFRENT. DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - T  54 
ENTREVISTADOR CADASTRO ÚNICO - T 0 - MD 0 389 
GESTÃO PÚBLICA - T  74 
HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE  ALIMENTOS - T 43 
NOVOS SERVIDORES ABR - T  539 
NOVOS SERVIDORES MAI - T 222 
ORIENT. SUPERV. ESTÁGIO SUPERV. ASSIST. SOCIAL 80 
ORIENT. SUPERV. ESTÁGIO SUPERV. PSICÓLOGO 85 
ORIENTAÇÃO PARA COORDENADORES - T0 40 
PRIMEIROS SOCORROS - T 0 41 
PROJETO REDE - T 161 
RESIDÊNCIA INCLUSIVA - T  42 
RMA PAEFI E MSE - CENSO SUAS 23 
SERV. PROG. GESTÃO DA PSB - T  112 
SERVIÇOS DA ALTA COMPLEXIDADE 24 
TOTAL GERAL 2182 
  

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

EVENTO SETOR DIA MÊS PERÍODO 

1a. REUNIÃO CUIDADOR DE IDOSOS GEP 25 01 janeiro VESPERTINO 

2a. REUNIÃO CUIDADOR DE IDOSOS GEP 7 02 fevereiro VESPERTINO 

3a. REUNIÃO CUIDADOR DE IDOSOS GEP 7 03 março VESPERTINO 

1ª REUNIÃO NÚCLEO GESTÃO 
PROCESSOS E PROJETOS GEP 

14 03 março MATUTINO 

2º SEMINÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL 
DO SUAS GEP 

7 08 agosto MATUTINO 

1º SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE 
DIANÓSTICO DA PNAS SUAS DA SAS GEP 19 06 junho 

MATUTINO 

REUNIÃO COMISSÃO ESCOLA SUAS GEP 12 06 junho MATUTINO 
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CG.MS 

REUNIÃO COMISSÃO ESCOLA SUAS 
CG.MS GEP 12 06 junho MATUTINO 

REUNIÃO ESCOLA DO SUAS  GEP 8 05 maio MATUTINO 

REUNIÃO ESCOLA DO SUAS  GEP 8 05 maio VESPERTINO 

REUNIÃO ESCOLA DO SUAS  GEP 9 05 maio MATUTINO 

REUNIÃO ESCOLA DO SUAS  GEP 26 07 julho MATUTINO 
REUNIÃO TÉCNICA EDUCAÇÃO 
PERMANENTE SEDHAST GEP 14 11 novembro MATUTINO 
REUNIÃO TÉCNICA EDUCAÇÃO 
PERMANENTE SEDHAST GEP 13 13 novembro INTEGRAL 

REUNIÕES ADP – EGOV (03) GEP  DIVERSAS MATUTINO 
REUNIÕES FÓRUM DE EDUC. CAMPO 
GRANDE   05 GEP  DIVERSAS MATUTINO 

SEMINÁRIO INTERLOCUÇÕES DO SUAS GEP  outubro VESPERTINO 

SEMINÁRIO BOAS PRÁTICAS SAS GEP  NOVEMBRO MATUTINO 
 

 

 Avanços: 

 

 Publicado em diário oficial pelo decreto 13.468, de 16 de março de 2018-

do19/03/2018 que altera a nomenclatura para Gerência de Educação Permanente. 

 Concluído estudo para implantação da Escola do SUAS, contendo inclusive 

Planta, pesquisa de móveis e equipamentos, RH, lotação e capacidade de 

atendimento por turnos e/ou ambientes. 

 Iniciado o trabalho Buscando Talentos que tem como objetivo encontrar 

servidores dentro da SAS com diversos tipos de talentos que possam ser utilizados 

nos eventos, capacitações, festas tanto dentro da SAS como nas outras secretarias, 

dando reconhecimento e visibilidade a prata da casa.  

 

 Desafios: 

 Composição completa da equipe. 



                                        

48 

 

 Montagem de calendário trimestral, sequencia semestral e até mesmo anual 

de capacitações. 

 Divulgação através de Folder constantemente. 

 Foi entregue um projeto que consta no PPA para a construção da Escola 

Municipal do SUAS, aguardamos retorno com aprovação do investimento 

necessário para efetivação, documentos que foi encaminhado ao MDS. 

 Com o espaço disponível adequado para organização e execução de cursos de 

capacitação e aprimoramento dos servidores da SAS, e equipamentos necessário 

para melhor aproveitamento, vamos conseguir estender essas capacitações para 

usuários e representantes e trabalhadores das OSCs.  

4.1.5 - Gerência de Gestão de Controle de Parcerias – Público e Privado 

 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Elaboração dos instrumentais para a formalização de parcerias dentro do 

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil em conformidade com a lei 

federal 13.019/2014. 

 Formalização das parcerias para o cofinanciamento de serviços no exercício 

2018. 

 Elaboração do instrumental de Prestação de Contas para as Organizações da 

Sociedade Civil. 

 Orientação e capacitação no preenchimento do instrumental de prestação de 

contas para as Organizações da Sociedade Civil parceiras no cofinanciamento dos 

serviços, projetos e emendas parlamentares. 

 Elaboração de manual orientativo (apostila) para os gestores de parceria e 

Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

 Participação na Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

 Participação na Comissão Intergestora Municipal de Assistência Social – 

CIMAS. 
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 Participação no Comitê de Fiscalização do Fundo Municipal de Investimento 

Social – COFFMIS. 

 Assessoramento ao gestor de parceria do cofinanciamento dos serviços. 

 Atendimento às Organizações da Sociedade Civil a respeito de dúvidas sobre 

repasses, prestação de contas e demais questionamentos pertinentes a gerência. 

 Participação em reuniões conforme demanda existente; 

 Recepção e pré análise para auxílio ao gestor de parcerias das prestações de 

contas recebidas referente ao cofinanciamento dos serviços. 

 Encaminhamento ao financeiro dos pagamentos às Organizações da 

Sociedade Civil referentes às parcelas a serem repassadas de acordo com o 

cronograma de execução das parcerias formalizadas.  

 Participação em reuniões sobre o planejamento 2019 e elaboração de edital 

do chamamento público exercício 2019. 

 Avanços: 

 Formalização das parcerias em conformidade com a legislação pertinente. 

 Realização de edital de chamamento público dos serviços. 

 Desafios: 

 Superar a burocracia nos trâmites processuais para formalização das parcerias 

junto com as demais secretarias SEFIN, PGM. 

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.  

mailto:dpb@sas.campogrande.ms.gov.br
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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, 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 
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(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 e qualitativos de atendimentos 

realizados no exercício do ano de 2018. 

5 . 1 - SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 

DADOS QUANTITATIVOS 

 

Além dos dados apresentados pela Vigilância Socioassistencial, a 

Proteção Social Básica também emite os dados quantitativos de seus atendimentos. 

Sendo assim, seguem os demais dados: 

 

Volume de Atendimentos a Pessoas e Famílias Usuárias dos Serviços, Programas, 

Projetos e Benefícios Socioassistenciais Ofertados pela Proteção Social Básica 

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas 
com Deficiência e Idosas Realizado nos Centros de Referência de 
Assistência Social - CRAS 

Total de 
pessoas 

atendidas de 
jan. a out. 

Idosos (as) 48 
Pessoas com deficiência          48 
Total 96 

 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 
ofertado nos Centros de Convivência de Idosos realizados nos 
Centros de Convivência para Idosos. 

Total de idosos 
de jan. a out. 

Idosos (as) 16.488 
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BENEFÍCIOS E TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

CADASTRO ÚNICO - CadÚnico 

 

121 

264 

1668 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Visita para emissão de laudos para o Juizado
Especial Federal Previdenciário da 3ª Região

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

Total de visitas domiciliares realizadas

VISITAS REALIZADAS 
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PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF

 
 
 

 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 

 
 

PASSE/CARTEIRA PARA TRANSLADO 
Benefício     Unidade Quant./ jan. a out. 

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

6.045 
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Passes R$ 592.649,39 

Carteira de Viagem Intermunicipal - 
Idoso e Pessoa com Deficiência Pessoa 

Idoso 2.726 

PCD 203 

Carteira de Viagem Interestadual - 
Carteira do Idoso 

Pessoa 756 

Vale-Transporte para Famílias em 
Situação de Vulnerabilidade 

Pessoa 8.865 

 

 

   Fonte: RMA – MDS/ Superintendência de Proteção Social Básica/SAS - 20108 

 

    Fonte: Superintendência de Proteção Social Básica/SAS- 2018 
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2588 
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 Colchão Cobertor Segurança
Alim. - Cesta

Básica

Auxílio – 
Documento - 

RG 

Auxílio – Doc. 
Certidão 

Auxílio
Natalidade

Auxílio -
funeral

BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS 

73 

1.177 

23 

618 

Curso Pessoa Oficina Pessoa

Curso de Inclusão
Produtiva

Pessoas capacitadas no
Curso de Inclusão

Produtiva

Oficina de Inclusão
Produtiva

Pessoas capacitadas nas
Oficinas de Inclusão

Produtiva

CURSO/OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA 
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INCLUSÃO DIGITAL – TELECENTROS / ANO 

Ação Unidade Quant./ jan. a out. 

Acesso ao Telecentro Acesso 7.143 

ACESSUAS TRABALHO 

Ação Unidade Quant./jan. a out. 

Palestras “Mundo do trabalho” 4 1023 

Ciclo de Oficinas ACESSUAS Trabalho 104 2.761 

Reuniões de articulação com Organizações 
Sociais 

12 44 

Reuniões de sensibilização com usuários do 
Programa Bolsa Família 

13 453 

Reuniões de sensibilização com as equipes 
técnicas do PAIF e PAEFI 

12 56 

Ações Sociais 2 550 

 

 

      Fonte: Superintendência de Proteção Social Básica/SAS - 2018 

 

DADOS QUALITATIVOS 

 

    Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Abertura de editais e renovações de contratos para atender os serviços da 

Proteção Social Básica. 

 Construção de diretrizes e organização das atividades operacionais das 

unidades da Proteção Social Básica com acompanhamento, reuniões técnicas e 

atendimentos individuais aos coordenadores e gerentes. 

544 

2.400 

381 

Família Visita Pessoa

Acompanhamentos Busca Ativa Encaminhamentos

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ        
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 Construção e Encaminhamento das solicitações de compras a fim de suprir 

as necessidades das unidades. 

 Articulação com outras secretarias, fundações e organizações para parceria 

e outras demandas. 

 Participação em ações/atividades realizadas no município por intermédio 

da Prefeitura Municipal e outros órgãos e entidades. 

    Avanços/ Aspectos facilitadores: 

 Ampliação do quadro técnico, contando, todas as unidades de CRAS com 

pelo menos quatro técnicos, além da inserção do quinto técnico em grande parte 

das unidades. 

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

serviços oferecidos nas unidades. 

 Oficinas e formações dos coordenadores, técnicos e demais profissionais das 

unidades no que tange ao serviço e a territorialidade. 

    Impacto social/resultados obtidos:  

 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 de prevenção de vulnerabilidade e 

riscos sociais nos territórios e o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. 

 Desafios/ aspectos dificultadores: 

      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. 
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 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. 

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

consumo e bens duráveis para a execução dos serviços. 

 Órgãos parceiros:  

 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/Defensoria 

Pública de Mato Grosso do Sul - Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos 

Direitos da Mulher/Proteção Social Especial/Conselhos Tutelares/Agência 

Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação AGETRAN/Guarda Civil 

Municipal/Secretaria Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de 

Educação/Conselho Municipal de Assistência Social/Ministério do 

Desenvolvimento Social/Caixa Econômica Federal. 

 

5.1.1 - Gerência da Rede de Proteção Social Básica: 

 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Supervisões Técnicas: Construímos um cronograma anual de supervisão, por 

meio de visitas às unidades. Foi definida uma metodologia para possibilitar a 

construção de uma base de dados quantitativos e qualitativos, necessária para a 

avaliação eficaz dos resultados e dos avanços obtidos, e que indicou as fragilidades 

na execução dos serviços que requeriam intervenção da gerência. Para tanto, 

foram planejadas quatro etapas, cada uma com objetivos, instrumentais 

específicos (entrevista semiestruturada) e pactuação de metas baseadas na 

resolução CNAS n. 18, de 15 de julho de 2013, Nota Técnica 
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27/2015/DGSUAS/SNAS/MDS e Orientações técnicas sobre o PAIF. Durante a 

primeira etapa, a equipe técnica de nível superior foi orientada sobre o fluxo do 

PAIF, a Acolhida em grupo, a diferenciação metodológica do Atendimento e do 

Acompanhamento e a importância do estudo social (potencialidades, riscos e 

vulnerabilidades). Foi pactuada a seguinte meta: planejar e executar pelo menos 1 

Oficina com Famílias por mês (esfera familiar/ esfera comunitária), para a 

efetivação prática da ação. A segunda etapa teve início com a análise sobre o 

cumprimento da meta pactuada, sendo levantados os aspectos dificultadores, 

facilitadores e resultados. Em seguida a equipe técnica foi orientada sobre a 

Acolhida em Grupo, o Estudo Social, o Plano de Acompanhamento Familiar, 

planejamento da oferta do serviço e sobre as abordagens metodológicas utilizadas 

no Acompanhamento familiar. As metas pactuadas nesta etapa foram as 

seguintes: executar a Acolhida em Grupo uma vez por semana; ler o material 

indicado sobre as abordagens metodológicas do trabalho social com famílias; 

realizar e registrar o estudo social para todas as famílias selecionadas/indicadas 

para o Acompanhamento; executar pelo menos 2 Oficinas com Famílias (esfera 

familiar ou comunitária); Da mesma forma, a terceira etapa teve início com a 

análise do cumprimento das metas pactuadas, sendo levantados os aspectos 

dificultadores, facilitadores e os resultados. Essa etapa visa qualificar a execução e 

planejamento do PAIF e fomentar a discussão sobre a importância da abordagem 

metodológica e o estudo social, para a compreensão das demandas das famílias e 

do território e sua sistematização. Para isso, os técnicos de nível superior são 

orientados sobre o Plano de Acompanhamento Familiar e o percurso (elaboração 

de estratégias) para a aquisição das metas construídas no PAF, sobre o 

levantamento e sistematização das demandas e sobre o processo de trabalho. São 

pactuadas as metas: executar a Acolhida em Grupo duas vezes por semana, 

matutino e vespertino; escolher uma abordagem metodológica para aplicação no 

Acompanhamento do PAIF; realizar e registrar o Estudo Social para todas as 

famílias selecionadas/indicadas para o Acompanhamento; levantar dados e 
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sistematizar as demandas para o PAIF (Atendimento/Acompanhamento); planejar 

e executar Oficinas (fixas) com Famílias (esfera familiar ou comunitária).  A 

quarta etapa, em andamento, está sendo realizada de forma coletiva e foi dividida 

por região e 3 encontros. No primeiro encontro estamos abordando os objetivos 

da GRPSB para 2018, a evolução das unidades; a compreensão do fluxo do PAIF e 

as demandas; a transformação do trabalho individual para o trabalho coletivo com 

famílias; exercícios de reflexão de como o vínculo com PAIF impacta na execução 

do serviço e o trabalho social x estrutura social. O segundo encontro tem como 

objetivo trabalhar a sistematização da demanda, a elaboração do plano de ação 

2019 e uma reflexão sobre sujeito x objeto. Para finalizar o processo da supervisão 

técnica, no terceiro encontro a GRPSB, junto com a Superintendência, promoverá 

o Workshop de Trabalho Social com Famílias, que acontecerá no dia 26 de 

novembro de 2018, às 8 h, na Escola do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS/MS ‘Mariluce Bittar’.  O Workshop tem a finalidade de valorizar as 

metodologias dos serviços de Proteção Social Básica – PSB em Campo Grande, 

tornar possível visualizar as práticas exitosas ofertadas, prestigiar os técnicos que 

são agentes fundamentais no processo das aquisições sociais dos usuários e, além 

disso, publicizar tais metodologias e práticas, que serão expostas por meio de uma 

apresentação oral com duração máxima de 20 minutos. 

 Capacitações: Durante esse ano foram realizados dois ciclos de capacitações. 

Para os técnicos de nível superior “Serviços, Programas e Gestão PSB” com carga 

horária total de 60 horas e para os técnicos de nível médio “Atividades Práticas” 

com carga horária total de 64 horas. - “Serviços, Programas e Gestão PSB”: 

Capacitação para técnicos de nível superior da Proteção Social Básica – PSB, sobre 

os serviços da Proteção social Básica – PAIF, SCFV, SPSBD - abordando o Trabalho 

Social com Famílias em grupo, com ênfase em famílias beneficiárias do Programa 

de Transferência de Renda Bolsa Família, com o objetivo de trabalhar os conceitos 

ligados à proposta do Trabalho Social com Famílias na perspectiva do SUAS, como 

forma de construção de referências para uma intervenção produtiva; Refletir com 
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o grupo aspectos ligados a subjetividade familiar, nos diferentes contextos; 

Estimular a execução do trabalho em grupo; - “Atividades Práticas”: Capacitação 

para técnicos de nível médio da Proteção Social Básica – PSB sobre o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, dividida em 4 etapas separadas por 

faixa etária do serviço. Foram abordados os objetivos específicos de cada faixa 

etária, conceitos de grupo, os eixos, subeixos e aquisições do serviço, os percursos 

sócio educativos e atividades de elaboração de planejamento, de acordo com a 

aquisição entregue aos participantes. 

 Elaboração de Documentos e Instrumentais: Alguns instrumentais foram 

desenvolvidos por essa gerência e entregues as unidades da proteção básica ao 

longo desse ano.  

- PAIF: Plano de Acompanhamento Familiar e a avaliação.  

- SPSBD: Plano de desenvolvimento do usuário – PDU.  

- SCFV: Planejamento do Percurso sócioeducativo e Entrevista semiestruturada 

para identificação do público prioritário que está sendo desenvolvida com 

previsão de entrega para dezembro deste ano. Ainda relacionado ao SCFV a 

gerência desenvolveu o “Caderno de Contribuições para a Construção de 

Percursos Socioeducativos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos”. Este material foi elaborado com intuito de contribuir com os técnicos de 

nível superior e, principalmente, os de nível médio, os educadores sociais dos 

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, dos Centros de Convivência – 

CC e dos Centros de Convivência do Idoso – CCI, na execução do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. 

 Participação em Eventos: 

DATA DESCRIÇÃO 

24/01/2018 Participação em capacitações/eventos 

20/02/2018 Reunião Fórum trabalhadores SUAS 

02/03/2018 Orientação de procedimento para estagio supervisionado A.S. 
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08/03/2018 Orientação estágio supervisionado Psicólogo 

13/03/2018 Reunião Casa da Mulher 

15/03/2018 Seminário SEDHAST1ª Infância  

13/04/2018 Evento Consultoria MDS 

19/04/2018 Comemoração Dia da Valorização Indígena  

20/04/2018 Seminário sobre População Indígena 

11/07/2018 Reunião Ação Cidadã 

12/07/2018 Seminário Educação Permanente  

13/07/2018 Seminário Nacional Psico Políticas Públicas 

31/07/2018 Capacitação Conexão SUAS 

01/08/2018 Capacitação Conexão SUAS 

02/08/2018 Capacitação Conexão SUAS 

06/08/2018 Fórum de Saúde Mental 

14/08/2018 Participação do PCF fala sobre o PAIF 

28/08/2018 Capacitação Prontuário Eletrônico 

29/08/2018 Capacitação Prontuário Eletrônico 

13/09/2018 Setembro Amarelo 

29/10/2018 Outubro Rosa 

 Participação em Comitês: 

DATA DESCRIÇÃO 

07/02/2018 Reunião MSE 

21/03/2018 Reunião Comitê Gestor para erradicação do sub registro civil 

22/03/2018 Reunião da Comissão Marco Regulatório 

26/04/2018 Reunião Comitê Medida Socioeducativa 

04/05/2018 Reunião com Coordenadores apresentação 1ª etapa Supervisão 

10/05/2018 Reunião Comitê Medida Socioeducativa 

23/05/2018 Reunião de Estudo Núcleo 

28/06/2018 Reunião Comitê MSE 
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10/07/2018 Reunião Violência Contra Mulher 

19/07/2018 Reunião Comissão Monitoramento e Avaliação 

20/07/2018 Reunião PETI 

16/08/2018 I Colóquio ações Estratégicas do PETI 

20/08/2018 Participação MDS - PAIF 

21/08/2018 Participação MDS - PAIF 

28/08/2018 Visita Comissão Marco Regulatório  

31/08/2018 Visita Comissão Marco Regulatório  

03/09/2019 Fórum de Saúde Mental 

10/09/2018 Reunião Comitê PETI 

21/09/2018 Marco regulatório visita instituição 

24/09/2018 Reunião Comitê Medida Socioeducativa  

10/10/2018 Marco regulatório visita instituição 

 Participação em Conselhos: A gerente da GRPSB Gizeli Motta do Prado é 

conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social e participa de reuniões 

semanais do CMAS. 

   Avanços: 

 Plano de Ação: construído por ação do PAIF. 

 Supervisão Técnica: para técnicos de nível superior e coordenadores das 

unidades, com pactuação de metas. 

 Acolhida em grupo. 

 Estudo Social: foco nas potencialidades da família. 

 Sistematização das demandas: atendimento em Oficinas com Famílias; 

 Sensibilização da família para os encaminhamentos. 

  Aspectos facilitadores: 

 Apoio da Superintendência. 

 Cronograma de carro. 

 Comprometimento da equipe. 
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 Impacto social/resultados obtidos:  

 O PAIF é visto como principal serviço. 

  A Assistência Social tem identidade e especificidade. 

 Rompemos com a diferenciação do trabalho do psicólogo e do assistente 

social na execução do Trabalho Social com Famílias. 

 Conclusão de que a Assistência Social não é apenas uma política para acessar 

outras. 

 Experiência com a prática das ações dos serviços. 

 Trabalho do SCFV com a construção de Percursos Sócioeducativos. 

 Avanço dos profissionais na parte técnica do planejamento e execução dos 

serviços da PSB. 

 Melhoria e padronização dos serviços prestados aos usuários nas Unidades da 

PSB. 

 Desafios/ aspectos dificultadores 

 Falta de computador para toda equipe. 

 Estrutura física. 

 Sites bloqueados. 

 Falta de material de expediente. 

 Órgãos parceiros:  

 Subsecretaria de Políticas para as Mulheres – SEMU/Subsecretaria de Políticas 

para a Juventude – SEMJU/Fundação Municipal do Esporte – FUNESP/Secretaria de 

Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – SEDHAST/Conselho 

Tutelar/Secretaria Municipal de Saúde Pública – SESAU. 

 Programa Criança Feliz: 

 Foram realizadas sensibilizações nas unidades da proteção social básica com o 

objetivo de apresentar o programa para o conhecimento das famílias com perfil, 

totalizando 650 participantes. 



                                        

64 

 

 Foi realizada a Semana Estadual do Bebê, com palestras sobre a importância 

da Primeira Infância no desenvolvimento infantil, em seis CRAS, totalizando 110 

famílias participantes. 

 São realizadas reuniões mensais com os visitadores, com o objetivo de 

nivelamento, integração e troca de experiência da equipe PCF, totalizando 30 

participantes/reunião. 

 Reuniões com equipe PAIF e coordenação, o que totalizou a participação de 

13 coordenadores e 32 técnicos. 

  Foi implementado a metodologia do PCF na Unidade de Acolhimento 

Institucional - UAI, por meio de capacitação de 11 cuidadores e 3 técnicos de nível 

superior da Proteção Social Especial. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

 Destacamos como aspectos facilitadores o suporte e apoio da 

superintendência. 

 A chegada dos cinco carros para atender as equipes, o que permitiu aumentar 

o quantitativo de visitas domiciliares realizadas. 

 Adesão das famílias ao Programa. 

 A lotação dos visitadores nos CRAS, permitindo assim, maior contato com as 

famílias do território, menor tempo gasto em deslocamento para as visitas e o 

acesso a equipe PAIF e coordenação, que possibilitou a troca direta das famílias 

atendidas. 

 Engajamento de alguns visitadores na elaboração de atividades e brinquedos 

recicláveis para serem utilizadas nas visitas domiciliares.  

 Impacto social/resultados obtidos:  

 O PCF é instrumento que atua na redução da desigualdade, quebrando o ciclo 

da pobreza em longo prazo, por meio de visitas domiciliares que visa o 

desenvolvimento integral da criança. 

 Aumento gradativo da adesão das famílias ao Programa. 
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 Com a formação do Comitê Gestor o Programa teve maior articulação 

intersetorial com as demais políticas públicas. 

 Maior conscientização das famílias atendidas sobre a importância da Primeira 

Infância. 

 Empenho e colaboração de alguns coordenadores de CRAS, onde existem 

visitadores do programa, na realização de ações propostas pelo PCF.  

 Fortalecimento da presença da assistência social nos territórios atendidos 

pelo PCF, ampliando o acesso a serviços e direitos. 

 Desenvolvimento de ações de capacitação e educação permanente para os 

visitadores, por meio de supervisões e reuniões mensais. 

 Desafios/ aspectos dificultadores: 

 Um dos aspectos dificultadores foi a falta de comprometimento de algumas 

famílias para receber semanalmente a equipe de visitadores. 

 

Unidades ligadas à Gerência da Rede de Proteção Social Básica 

 

a) Centros de Referência de Assistência Social – CRAS:   

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Reuniões/oficinas para os beneficiários do Programa Bolsa Família, 

oferecendo palestras que tratam de diversos temas referentes a assuntos atuais e 

também trabalhando as Condicionalidades do Programa. 

 Festas Comemorativas: Carnaval; Dia Internacional da Mulher, Páscoa, Dia do 

Índio, Tiradentes, Dia das Mães, Festa Junina, Meio Ambiente, Dia das Crianças, 

Semana do Bebê, Semana do Transito, Festa da Primavera, Copa do Mundo, Dia dos 

Pais, Natal. 

 Passeios Socioeducativos ao Museu Dom Bosco, Espaço ENERGISA; Marçal de 

Souza; Parques. 

 Palestras com a Rede Socioassistencial e Conselhos do território CRAS. 
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 Reuniões com as famílias dos SCFV. 

 Divulgação e Ações do Kit Seja Digital. 

 Cursos para Inclusão Produtiva aos usuários dos serviços nas unidades da PSB. 

 Ações Comunitárias no território levando os serviços ofertados nas unidades 

da PSB. 

 Caminha da Paz na Região do Anhanduizinho. 

 Eventos destinados ao SCFV para Idosos: carnaval, baile dos idosos, 

comemoração da páscoa, dia das mães, festa junina, bingo e palestras; atividades 

físicas de motivacionais. 

 Oficinas do Programa ACESSUAS Trabalho. 

 Percursos socioeducativos com o SCFV de 6 a 15 anos. 

 Conferências Livres da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA. 

 Workshop de Trabalho Social com as famílias. 

 Participação ativa nas Campanhas realizadas pela SAS e Prefeitura, Combate 

ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; Combate ao Mosquito da 

Dengue; Combate ao Trabalho Infantil, Janeiro Branco, Maio Amarelo, Outubro 

Rosa, Novembro Azul, entre outras. 

 Encerramento das Atividades e Percursos Socioeducativos do SCFV e 

Planejamento para o ano de 2019 com os usuários das unidades PSB. 

 Ações socioeducativas com a rede pública no território. 

 Ações para os servidores das unidades da PSB, motivando a trabalhar mais 

equipado e com autoestima a fim de desenvolver as atividades conforme sua 

função – Projeto Cuidando de Quem Cuida. 

 Atividades interativas entre unidades da PSB e seus usuários. 

 Participação de todas as unidades da PSB nas ações realizadas pela SAS e a 

prefeitura. 
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 Ações com o público do BPC com orientações e interação nas atividades das 

unidades da PSB, trabalhando também o Serviço em Domicilio para Pessoa com 

Deficiência. 

 Colóquio Intersetorial Programa Bolsa Família. 

 Sensibilização as famílias para inclusão no Programa Criança Feliz. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

 Maior quantitativo de usuários participantes no SCFV, devido busca ativa 

realizada pela equipe. 

 Melhora na organização e controle das informações dos usuários e serviços 

prestados na unidade mediante instrumentais técnicos elaborados pela SPSB. 

 Participação ativa dos usuários nas ações das unidades da PSB. 

 Reconhecimento das famílias do território, pelos serviços ofertados pelo 

CRAS, tendo este, como respeitado ponto de interlocução para o acesso à garantia 

de seus direitos e demais políticas públicas. 

 Realização de acolhidas individuais e coletivas, contribuindo na divulgação dos 

Serviços, Programas e Benefícios ofertados pelo CRAS e Assistência Social. 

 Oferta dos Cursos do ACESSUAS Trabalho e Inclusão Produtiva nas unidades 

da PSB. 

 Acesso da equipe técnica ao prontuário eletrônico. 

 A utilização dos Percursos Socioeducativos nas atividades do SCFV deste CRAS 

contribuiu para um melhor direcionamento das atividades desenvolvidas 

contemplando os eixos estruturantes do serviço. 

 Com o apoio da UCDB, implantou-se a horta e o parquinho de pneus, 

incentivando assim uma alimentação saudável às crianças/adolescentes do SCFV 

(CRAS JARDIM AEROPORTO). 

 A inserção de atividades recreativas como Informática, Capoeira e Street 

Dance. 
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     A concessão de benefícios socioassistenciais como colchão, cobertor e kit 

natalidade permitiu maior amplitude do atendimento em relação às 

vulnerabilidades vivenciadas pelos usuários. 

 Programa Criança Feliz em algumas unidades CRAS, agregando troca de 

informações e complementando o trabalho aos usuários. 

 Abrangência ao Telecentro, propiciando acesso tecnológico aos usuários que 

necessitam de serviços como: Realizar agendamentos, pesquisas, atividades 

escolares, inscrições, cadastros em agencias de habitação, sites de empregos e 

elaboração de currículos. 

 A implantação do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas 

Com Deficiência e Idosas. 

 Relação com a Rede Socioassistencial estreitada, tendo o CRAS como 

referência no território, contribuindo de forma significativa no desenvolvimento e 

encaminhamentos das ações e serviços realizados na unidade. 

 Articulação com a rede intersetorial no atendimento as demandas do 

território, encaminhamentos e busca ativa de famílias beneficiárias dos programas e 

serviços no âmbito PAIF. 

 Parcerias com líderes da comunidade, empresas privadas, rede 

socioassistencial e intersetorial; 

 Articulação da coordenação da unidade com a rede do território, contribuindo 

com as execuções de palestras, oficinas e ações comunitárias. 

 Apoio recebido do órgão gestor SAS. 

 Capacitações oferecidas e feedback à equipe técnica. 

 As Oficinas PAIF foram iniciadas no ano de 2018 e verificou-se um avanço 

significativo no que tange a participação dos usuários nos encontros, como também 

a otimização do tempo nos atendimentos às famílias. 

 A disponibilização de alimentação e produtos de limpeza para o 

funcionamento das atividades ofertadas nas unidades da PSB. 
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 Ampliação dos dias de visita domiciliar, com disponibilização do carro 

exclusivo para esta unidade. 

 As capacitações para a coordenação e equipe técnica, fornecidas propiciaram 

um melhor entendimento da Política da Assistência Social impactando diretamente 

na qualidade dos serviços prestados à comunidade. 

 As capacitações direcionadas a equipe da unidade geram resultados positivos, 

qualificando a equipe para um atendimento mais humanizado aos usuários do 

território. 

 A supervisão técnica da SAS que contribuiu de forma significativa e positiva 

para a equipe técnica do PAIF com novos conhecimentos e trocas de informações;  

 Desocupação do prédio cedido para o CEINF, dando espaço para acolher 

novas atividades (CRAS AERO RANCHO). 

 Alteração da nomenclatura CMU para CRAS, inserção de novos serviços, como 

por exemplo, Cadastro Único, PAIF, SCFV (CRAS ESTRELA DO SUL). 

 Melhoria no acesso à internet de algumas unidades, atendendo as demandas 

da equipe técnica, recepção, coordenação e do setor de atendimento ao Cadastro 

Único, trazendo mais agilidade nas ações e serviços. 

 Algumas unidades com estrutura física em conformidade com as orientações 

NOB/SUAS. 

 Redução da carga horário para 30 horas semanais, contribuindo para 

motivação e melhor desempenho dos funcionários, bem como, horário alternativo 

para a população procurar os serviços do CRAS. 

 Aumento do quadro de funcionários para desenvolver atividades. 

 Contratação de facilitadores sociais para dinamizar o público atendido no 

SCFV. 

 Bom relacionamento entre equipe e gestores. 

 Capacitação de toda a equipe das unidades da PSB. 
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 Equipe de funcionários comprometidos com a oferta de Serviços PAIF, 

buscando oportunizar aos usuários o protagonismo diante das demandas 

apresentadas. 

 Maior número de técnicos, agora com participação mais ativa, madura e 

compartilhada. 

 Realização de reuniões semanais com a equipe técnica. 

         A contratação de novos servidores para compor o quadro de funcionário da 

unidade (facilitador social/educador social). 

 O trabalho desenvolvido pela equipe técnica de forma organizada e 

comprometida, seguindo o plano de ação proposto e com intuito do alcance dos 

objetivos propostos. 

 A sistematização do planejamento dos trabalhos a serem executados pela 

equipe da unidade. 

 Capacitação dos agentes cadastradores, que permite maior eficiência e 

agilidades nos atendimentos. 

 Consolidação da equipe fixa com concursados e contratados diretos PMCG. 

 Melhor organização e planejamento do acompanhamento com as famílias 

inseridas no PAIF. 

 Impacto social/resultados obtidos:  

 Maior atendimento da população que busca ao Cadastro Único para obtenção 

de benefícios sociais, pois obtivemos um aumento de funcionários para o setor;  

 Entrada do público prioritário nos SCFV, mediante busca ativa e 

encaminhamentos da rede, com acolhida e escuta qualificada. 

 Com o aumento de benefícios eventuais encaminhados pela Gestão, foi 

possível atender mais famílias em condições de vulnerabilidade econômica. 

 Mobilização e sensibilização da comunidade no que diz respeito à cultura de 

paz. 

 Orientação e encaminhamento dos usuários conforme a demanda. 
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 Promoção do acesso a benefícios socioassistenciais, bem como apoiar as 

famílias e ou indivíduos que encontram-se em situação de vulnerabilidade e risco 

social. 

 Aumento da demanda do CRAS, devido alteração da nomenclatura CMU para 

CRAS (CRAS ESTRELA DO SUL). 

 Maior contato com a rede sociassistencial. 

 Oferta de serviços realizados no CRAS, como por exemplo, Cadastro único, 

PAIF, SCFV, benefícios eventuais.  

 Realização de visitas para famílias em situação de vulnerabilidade social do 

território. 

 Aumento do contato com a rede de outros setores, escolas, posto de saúde, 

UPA, e ONGs. 

 Parceria estabelecida entre a SAS e FUNESP na disponibilização de 

profissionais para atender os usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos através do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC.  As atividades 

realizadas com as crianças/adolescente e os idosos foram um importante aspecto 

facilitador, trazendo satisfação aos usuários dos serviços. 

 Fortalecimento do acesso as Políticas Públicas, Programa de Transferência de 

Renda, autonomia dos benefícios eventuais. 

 Implementação das reuniões do Programa Bolsa Família, com abordagens de 

temas importantes para a comunidade, resultando no aumento do público nas 

reuniões. 

 Maior empoderamento da comunidade local, por meio dos serviços prestados 

na unidade, sejam por meio de orientações, encaminhamentos, inserção nos 

serviços e programas sociais e outros benefícios eventuais. O que de certo modo 

remete a um impacto positivo, pois através dos serviços prestados, muitas famílias 

tiveram a oportunidade de se restabelecer, vínculos foram resgatados, além do 

acesso às informações, aos direitos, à cultura e ao lazer. 
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 Melhor funcionamento da unidade, devido ao maior entendimento da 

população em relação aos serviços prestados pelo CRAS. 

 Organização e planejamento das atividades desenvolvidas, resultando no 

atendimento integral aos usuários do SCFV. 

 Participação das crianças/adolescentes em atividades diversificadas. 

 Participação e motivação da população nos cursos de Inclusão Produtiva que 

foram ofertados. 

 As capacitações e as supervisões técnicas direcionadas a equipe da unidade 

trouxeram resultados positivos na prestação dos serviços ofertados à comunidade. 

 Avaliamos de forma positiva os impactos sociais e os resultados obtidos, 

buscando a promoção e acessos a benefícios, programas de transferência de renda 

e serviços socioassistenciais. 

 Melhoria da qualidade de vida das famílias e da comunidade do território; 

 Aumento da perspectiva de vida das famílias. 

 Possibilidade de novos conhecimentos e troca de experiências entre os 

usuários; 

 Realizamos de forma adequada e significativa o acesso dos usuários aos 

benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais. 

 A realização da acolhida em grupo proporciona maior esclarecimento dos 

serviços ofertados pelo CRAS e as acolhidas particularizadas permitiu maior 

conhecimento por parte das técnicas sobre as necessidades dos usuários, podendo 

dessa maneira, realizar o estudo social e planejar em conjunto ao usuário o 

caminho para superar suas vulnerabilidades. 

 As reuniões semanais entre a equipe técnica e coordenação permite maior 

planejamento e elaboração das estratégias possíveis para otimização do trabalho 

realizado aos usuários. 
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 A oficina do ACESSUAS Trabalho teve impacto positivo aos usuários que dele 

participaram e que se voltam para o mundo do trabalho, declarando sentirem-se 

mais confiantes para ingressarem ou reingressarem ao mercado. 

 O trabalho em rede possibilitou que muitos usuários atendidos pelo CRAS 

fossem encaminhados e incluídos aos programas, projetos e serviços e reinseridos 

ao mundo do trabalho. 

 Ao trazermos assuntos pertinentes ao cotidiano dos usuários, esperamos 

não somente informá-los, mas, possibilitar capacidade de reflexão e de 

disseminação dos conteúdos abordados, tornando-os assim, agentes de propagação 

na comunidade; 

 Melhorias na transferência de renda. 

 Promoção da integração social. 

 Promoções de ações protetivas e preventivas. 

 Promoção na melhoria e nos fortalecimentos de vínculos familiares e 

comunitários. 

 As ações comunitárias realizadas ajudaram a fortalecer vínculos intersetoriais 

e possibilitaram a ampliação do acesso da população do território aos serviços 

oferecidos pelo CRAS. 

 Por meio da fala dos usuários, percebemos que o CRAS tem representado um 

espaço de acolhimento, de trocas de experiências e convivência comunitária 

salutar, visto que para algumas pessoas as atividades oferecidas nas unidades de 

PSB têm sido alternativas que contribui para amenizar e até superar doenças como 

a depressão, segundo os mesmos. 

 Percebemos que com acompanhamento as famílias e inserção nas ações do 

PAIF grande parte destas conseguiram superar vulnerabilidades ou pelo menos 

amenizá-las, utilizando o instrumental técnico como o estudo social e plano de 

acompanhamento familiar, com metas concretas e passíveis de serem alcançadas, 

em comum acordo com as famílias atingiram resultados expressivos. 
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 Redução dos índices de famílias em situação de descumprimento de 

condicionalidades no Programa Bolsa Família, especialmente ao que se refere aos 

efeitos de Suspensão. 

 Redução do índice de pessoas em situação de vulnerabilidade em decorrência 

a falta de documentação pessoal, através da concessão do Benefício Eventual de 

Documentação Pessoal. 

 Fortalecimento da função protetiva da família, prevenção da ruptura vínculos, 

promoção de acesso e usufruto de direitos e contribuição na melhoria de sua 

qualidade de vida dos usuários. 

 Desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter 

preventivo, protetivo e proativo. 

 Fortalecimento das relações familiares e comunitárias, além da promoção à 

integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de 

vida coletiva. 

 Desafios/ aspectos dificultadores 

 Defasagem e alta rotatividade na equipe de educadores, dificultando o vínculo 

das crianças/adolescentes com estes, e também a falta de apoio de um educador 

para atividades realizadas com as crianças durante a oficina do PAIF, que 

necessitam da atividade deste. 

 Defasagem no quadro de Recursos Humanos, haja vista a não substituição de 

funcionários transferidos/exonerados e demitidos. 

 Quadro incompleto da equipe técnica PAIF em algumas unidades. 

 Falta de recursos materiais de escritório e instrumentais na operacionalização 

dos serviços. 

 Escassez de recursos materiais pedagógicos, socioeducativos e lúdicos para o 

desenvolvimento integral das atividades dos Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos em todas as faixas etárias. 
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 Capacitação técnica para novos funcionários no âmbito da prática de 

Assistência Social. 

 Dificuldade em realizar as Oficinas do ACESSUAS Trabalho. 

 Contato com as referenciadas e redes sociais locais. 

 Demanda de atendimento e referenciamento – território extenso. 

 A equipe sentiu algumas dificuldades de contato com os usuários devido 

ausência de um telefone que pudesse ligar para celular, já que maioria dos usuários 

não possuem mais telefone fixo. As ligações e mensagens são realizadas pelos 

telefones particulares dos servidores. 

 Dificuldades também em realizar as visitas sociais e entrega de benefícios 

sociais, já que tínhamos o veículo apenas duas vezes na semana, sendo necessário 

mais dias, para conseguirmos atender a demanda. 

 Falta de equipamentos de informática para a equipe técnica, o que acaba 

prejudicando o processo de trabalho em relação ao atendimento, relatórios e 

manutenção do prontuário SUAS e SICON. 

 A falta de equipamentos de informática modernos para facilitar as atividades 

que dependem desses, pois os existentes constantemente apresentam problemas; 

 Estrutura física que não atende às prescrições normativas no âmbito do SUAS, 

tais como: falta de salas para atendimentos individuais e coletivos, acessibilidade às 

pessoas com deficiência e pouca mobilidade, entre outros. 

 Ausência de mobiliários de arquivamento adequados. 

 Falta de equipamentos de multimídia como: datashow, notebook para a realização 

de oficinas, palestras entre outros. 

 Extinção do projeto PELC, que contava com a atuação de estagiários do curso 

de Educação Física nas atividades desenvolvidas no SCFV. 

 Pressão exercida pelo sistema organizacional, quanto a prazos e quantidade 

de demandas, gerando tensão no grupo. 
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 A falta de educador social no grupo de idosos intergeracional para que o 

trabalho ocorra com mais eficácia. 

 Falta de acessibilidade em todos os espaços do CRAS. 

 Existe a necessidade de reforma na unidade com ampliação e readequação 

para melhor qualidade no atendimento aos usuários. 

 Falta de acesso à internet. 

 Conscientização da população sobre a importância da participação em reuniões 

desenvolvidas no CRAS. 

 Mais transporte para passeios do SCFV. 

 Fortalecer e propor em conjunto com a Rede Socioassistencial estratégias 

para melhor atendimento ao público prioritário do nosso território. 

 Ampliar o atendimento e a inclusão de pessoas com deficiência nos SCFV. 

 Ampliar o atendimento e a inclusão de pessoas com deficiência e/ou idosas 

nos SCFV no domicílio. 

 Implementar estratégias para a manutenção e evasão das crianças e 

adolescentes do SCFV. 

 Divulgar e expor em uma feira, atividades artesanais e culturais dos SCFV. 

 Melhorar o sistema e fluxo de aquisição/manutenção de materiais, 

equipamentos e serviços, para o desenvolvimento das ações; principalmente 

computadores para o TELECENTRO, que não há acesso, por falta de melhores 

equipamentos; além de implementar a função do mesmo dentro do território de 

abrangência. 

 Atividades como reuniões, capacitações avisadas com pouca antecedência e 

relatórios com curto prazo para elaboração e entrega, prejudicam o fluxo de 

trabalho, pois, a programação planejada por vezes acaba sendo desfeita. 

 Nas reuniões dos coordenadores caso este não compareça é fundamental que 

um técnico o represente, para que as informações sejam multiplicadas aos outros 

técnicos da Unidade. 
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 A irregularidade no fornecimento dos Benefícios Eventuais, sem uma data e 

quantidade suficiente para atender a demanda local dificulta em demasia o 

atendimento ou acompanhamentos das famílias. 

 O oferecimento parcial de recursos e materiais para realização dos cursos de 

Geração de Renda dificulta a participação de muitos usuários, considerando que em 

sua maioria estes se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

 Falta de Manutenção na Unidade. 

 Implantação das 30 horas sem quantidade suficiente para manter o 

atendimento de qualidade. 

 Órgãos parceiros:  

 Cruz Vermelha/ENERGISA/Museu Dom Bosco/SOLURB/Unidades Básicas de 

Saúde da Família/Núcleos de Apoio a Saúde da Família/Associação dos Diabéticos 

do Mato Grosso do Sul-ADIFA/Subsecretaria dos Direitos Humanos/SAS; Unidades 

da Proteção Social Básica, Unidades da Proteção Social Especial/Conselhos 

Tutelares/Casa da Mulher Brasileira – SEMMU/CCV/SEMED, SESAU/Associações de 

Moradores/Unidades de Pronto Atendimento/Escolas Municipais, Estaduais e 

Privadas/Centro Educacional Infantil – CEINFs/Pastoral da Criança e 

Adolescente/Organizações da Sociedade Civil – OSCs/Subsecretaria da 

Juventude/Hospital de Câncer de Barretos/Defensoria Pública de Mato Grosso do 

Sul/Ministério Público/Promotoria de Justiça de MS/Programa de Esporte e Lazer da 

Cidade (PELC)/FUNESP/Caixa Econômica Federal/Estagiários de Serviço Social e 

Psicologia/Acadêmicos da UNIGRAM, UCDB, UFMS/PROINC/Grupo GAV – Grupo 

Amor e Vida – Prevenção do Suicídio/CAPS/Banco Itaú/Loja Maçônica Nova Era 

8/DETRAN/MS/Comerciantes/Rádio - Blink 102/Polícia Municipal de Campo 

Grande/FUNTRAB/Instituições religiosas/Parques/Delegacias e Postos de 

Atendimento/FUNSAT/CIEE/INSS (Instituto Nacional da Seguridade Nacional)/LBV 

(Legião Brasileira da Boa Vontade)/Incubadora. 

b)       Centros de Convivência – CC:  

 Atividades realizadas no ano de 2018: 
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 SCFV de 06 a 14 anos: A atuação baseou-se na elaboração de 03 (três) 

percursos diferentes: Respeito/Desrespeito; Identidades e Identificações; Cidadania. 

Executados de forma lúdica, através de gincanas, jogos, rodas de conversa, 

atividades artísticas e encenações. 

- Além dos percursos foram trabalhados temas transversais e relacionados à datas 

comemorativas importantes, semana da Mulher, páscoa, discriminação racial,  

semana das mães, higiene pessoal, prevenção ao abuso e exploração sexual infantil, 

maio amarelo (trânsito seguro), ensaios para quadrilha e peças teatrais, copa do 

mundo, nações (atividades artísticas e comidas típicas), semana dos Pais, 

aniversário de Campo Grande (cultura e influências), meio ambiente, artes 

(diferentes tipos de artes), saúde, semana da primavera (gincanas e desfile), jogos e 

brincadeiras tradicionais, semana da criança, dia do professor e vacinação. 

- Oficinas de Karatê, Capoeira e Violão, contou também, durante o ano, com 

oficinas de Teatro e Capoterapia. 

 SCFV 18 a 59 e acima de 60 anos (Grupo intergeracional): As oficinas 

abordaram temas relacionados à saúde mental como: depressão, ansiedade e 

cuidados com a saúde mental/emocional; reflexões sobre o tempo, idade, 

envelhecimento, limitações, a importância e as armadilhas do processo de 

comunicação, o peso das palavras, a importância das relações interpessoais e da 

convivência e sobre suicídio. 

- Palestras socioeducativas; ações comunitárias; oficinas a respeito dos serviços 

oferecidos pelo CRAS; atividade de integração pelo esporte; reuniões mensais para 

beneficiários do Programa Bolsa Família, com profissionais convidados para tratar 

de temas relevantes ao público em questão; reuniões com a equipe da unidade 

para planejamento das ações; reuniões Mensais com a rede socioassistencial; foram 

ofertados os serviços de inclusão e atualização do Cadastro Único; colóquio 

Intersetorial do Programa Bolsa Família; sensibilização do Programa Criança Feliz 

com a comunidade; ACESSUAS Trabalho; oficinas sobre bullying, drogas, gravidez na 

adolescência, mercado de trabalho, etc. 
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 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

 Continuidade e manutenção de equipe. 

 Manutenção da articulação e apoio da rede socioassistencial. 

 Orientações e disposição de materiais para registro/documentação dos 

serviços executados. Melhor organização dos serviços, bem como melhores 

avaliações a respeito das atividades realizadas (execução, ajustes e 

aprimoramento). 

 Quantidade e qualidade de oficinas disponíveis. 

 Ocorrência da transformação social na vida dos usuários e de suas famílias.  A 

oferta de um ambiente acolhedor a esses usuários e o atendimento com um olhar 

técnico e acompanhamento dessas famílias, realizado por visitas domiciliares e 

escutas qualificadas e também por diversos atendimentos e encaminhamentos. 

Envolvendo esses cidadãos em ações, programas e serviços prevenindo situações de 

risco social. 

 Atendimento humanizado, acolhedor. 

 Atendimento individualizado, escuta qualificada.  

 Traço do plano de acompanhamento familiar e estudo social de acordo com a 

identificação do público prioritário. 

 Oferta de atividades de acordo com cada grupo dividido por faixas etárias. 

 Participação e aproximação dos responsáveis dos usuários com a unidade e 

seus colaboradores (significativos em relação 2017). 

 Maior participação do território local na procura de serviços, e informações na 

unidade (significativo em relação 2017) 

 Oficinas de capacitação realizadas com os educadores/facilitadores sociais, 

que já trouxeram grandes avanços na atuação de acordo com as prerrogativas da 

política de assistência social; 

 As reuniões mensais com a Superintendência facilitaram muito o alinhamento 

dos serviços e procedimentos. 
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 Acesso das famílias aos Programas sociais nas esferas: Municipal, Estadual e 

Federal, assim como a alimentação necessária para famílias em situação de 

insegurança alimentar com repasse de benefícios eventuais como cesta básica. 

 Protagonismo das crianças e adolescentes no conhecimento dos seus direitos 

e deveres, contribuindo para o exercício da cidadania. 

 Redução e orientação, junto a outras políticas públicas, de índices de violência 

entre crianças e adolescentes, uso de drogas, abuso infantil, bebidas alcóolicas, 

doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. 

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

beneficiadas:  

 Melhora significativa dos comportamentos das crianças/adolescentes. 

 Melhores resultados referentes à satisfação do trabalho intergeracional. 

 Assiduidade na frequência dos usuários. 

 Promoção do conhecimento e respeito às diferenças individuais, 

conhecimento dos direitos e serviços socioassistenciais. 

 Mudança positiva no comportamento dos usuários. 

 Diminuição considerável nas vulnerabilidades das famílias. 

 Maior participação da comunidade (território) no acesso e na procura de 

serviços que são ofertados na unidade.  

 Ampla acessibilidade das famílias e dos responsáveis pelos usuários do 

S.C.F.V. 

 Redução da evasão escolar. 

 Redução de ocorrências de situação de vulnerabilidade social, prevenção de 

ocorrência de riscos sociais, seu agravamento e reincidência. 

 Desafios/ aspectos dificultadores: 

 Distância do CRAS de referência. 

 Ausência de um CRAS no bairro para atendimento à população da região. 
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 Dificuldade no estabelecimento de alguns fluxos de atendimento com os 

CRAS. 

 As famílias, muitas vezes, veem o Centro de Convivência como CRAS e 

esperam que os atendimentos ofertados nos CRAS também estejam disponíveis no 

CC. O que dificulta e fragiliza o vínculo que tentamos estabelecer, uma vez que 

muitas de suas necessidades não podem ser supridas pela unidade e lhes resta a 

expectativa de visita pela equipe do CRAS. 

  Ausência de substitutos para funcionários em férias ou atestado médico, o 

que acaba por sobrecarregar outros funcionários para suprir a falta e continuar o 

serviço com qualidade. 

 Ausência de motorista ao menos uma vez por semana para transportar 

formulários de Cadastro Único, cadastros para serem digitados; materiais de 

limpeza, de expediente e alimentação. 

 Ausência de internet que, dentre outras coisas, atravanca principalmente os 

atendimentos de Cadastro Único gerando aumento considerável de demanda 

telefônica para a Gerência de Gestão do Cadastro Único para consultas, solicitações 

de Folha Resumo, além da digitação dos cadastros feitos no CC, que acaba por gerar 

impacto direto ao usuário que precisa esperar dias até que receba as informações 

de que necessita em sua Folha Resumo. 

 Estrutura física do prédio em que unidade funciona: falta de ventilação 

natural; falta de ventiladores, teto de zinco, calor excessivo, barulho excessivo; falta 

de um espaço calçado para atividades físicas; falta de iluminação; falta de segurança 

para usuários e funcionários. 

 A presença de beneficiários da CEPA que prestam serviço no local. Na maioria 

dos casos são pessoas da região, já conhecidas pelas crianças e adolescentes por 

seus atos cometidos e que têm, inclusive, conflitos com algumas famílias que ali 

frequentam, gerando insegurança a todos.  

 Recursos humanos insuficientes; falta de Técnicos.  
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 Falta de materiais pedagógicos, jogos educativos e esportivo; falta de material 

para atividades lúdicas, recreativas e espaço físico reduzido; falta e diversidade de 

cursos de inclusão; falta de equipamentos eletrônicos que funcionem 

adequadamente, como Datashow, TV e DVD, além de acessórios para os 

computadores (teclado e mouse); falta de alguns itens essenciais de limpeza como 

pano de chão e sabonete; falta de materiais pedagógicos que auxiliem os 

educadores e facilitadores na execução de suas atividades. 

 Educadores sem qualificação. 

 Aumentar a quantidade e a frequência de distribuição dos kits hortifrúti; 

      Órgãos parceiros: 

 Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos de Campo Grande – MS/Rede 

Socioassistencial, CRAS, CREAS, SEAS, Conselhos Tutelares/FUNESP/UFMS, 

ANHANGUERA UNIDERP/SECTUR/CEPA/SEAS/Guarda Civil Municipal/SESAU: 

UBS/CRS/UBSF (Encaminhamentos para marcação de consultas)/Escolas Estaduais e 

Municipais e CEINFs/FUNSAT/AGETRAN/OSC’S – Organização da Sociedade 

Civil/PLANURB/SOLURB/Clubes de mães/Igrejas evangélicas e católicas/SISEP 

(Limpeza)/LBV/SEMMU - Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres 

(Palestras – Reunião BF/VR)/Comércio Local. 

c) Centros de Convivência do Idoso – CCI:  

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Atividades da unidade: caminhada, ginástica, academia ao ar livre, 

alongamento, pilates, zumba, jogos de mesa, esportes como, voleibol, bocha. 

 Oficinas de música, da memória. 

 Atividades como bingo, baile que proporcionam momentos recreativos, de 

lazer, socialização, descontração, interação e, ao mesmo tempo, trabalha a 

convivência comunitária entre os idosos. 

 Roda de conversa promovendo momentos de reflexão, socialização, troca de 

experiências, respeito às diferenças e discussões sobre diferentes temas. 
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 Habilidades Manuais incentivando a produção de trabalhos artesanais, 

contribuindo para o processo de geração de renda. 

 Atendimento equipe técnica. 

 Eventos comemorativos (aniversariante do mês, carnaval, dia internacional da 

mulher, festa junina, dia das mães, dias dos pais, dia do idoso, páscoa, natal). 

 Palestras socioeducativas com vários temas abordados, para ajudar no 

envelhecimento saudável de nossos usuários. 

 Campanhas da SAS e Prefeitura, como janeiro roxo, maio amarelo, agosto 

lilás, setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, seja digital. 

 Passeios mensais, atividades ao ar livre. 

 Projeto Cuidando de quem cuida com os funcionários das unidades. 

 Ações comunitárias. 

 Ginástica laboral para os funcionários. 

 Cursos de Geração de Renda. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

 Fornecimento de material pela SAS para execução das atividades. 

 Parcerias estabelecidas para realização de eventos com outras instituições. 

 Equipamentos da unidade (computador, som, microfone). 

 Espaço físico da unidade (academia ao ar livre, salão e salas de aula). 

 Participação e cooperação efetivas dos idosos em todas as atividades, 

oficinas, ações e percursos socioeducativos realizados no SCFV. 

 Percursos – temas trabalhados. 

 Atuação da equipe com responsabilidade e eficiência. 

 Colocação de ar condicionado no salão de baile. 

 Aumento da carga horária dos professores. 

 Uma maior aproximação entre as Unidades e a atual Gestão, facilitando o 

planejamento e execução de Projetos culturais para os Idosos e comunidade de 

nossa Região. 
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 Aquisição de um veículo para uso da Unidade (doação).  

 Impacto social/resultados obtidos:  

 Envelhecimento saudável e ativo. 

 Autonomia. 

 Interação social. 

 Conhecimento acerca de seus direitos através da socialização de informações. 

 Convivência comunitária e desenvolvimento de habilidades. 

 Melhoria da qualidade de vida. 

 Idosos mais motivados. 

 Fortalecimento de vínculos e relações sociais. 

 Desafios/ aspectos dificultadores 

 Falta de profissionais para oferta de mais atividades e oficinas, metas que não 

se encaixam na realidade dos usuários da unidade (50% de prioritários). 

 Escassez de materiais didáticos para o desenvolvimento das oficinas como a 

de Habilidades Manuais e Oficina da Memória. 

 Dificuldade em conseguir transporte para realizar passeios recreativos e 

educativos com os idosos. 

 Ausência de psicólogo e profissional técnico de enfermagem para realizar 

primeiros socorros. 

 Dificuldade em conscientizar da importância das palestras como atividades na 

vida dos idosos. 

 Falta de acessibilidade para os Usuários. 

 Falta de Internet para a articulação de documentos. 

 Estrutura física inadequada para a prática de algumas atividades. 

      Órgãos parceiros:  

 Gestão/Rede Socioassistencial/UFMS, FAC, UNIDERP, ESTÁCIO DE 

SÁ/Unidades Básicas de Saúde/SECTUR/Comerciantes do território/DETRAN/ 

FUNESP/HOSPITAL DO CÃNCER DE BARRETOS/SEDHAST/44ª Promotoria de Justiça 
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de Campo Grande – Promotoria do Idoso/Conselho Municipal da Pessoa Idosa de 

Campo Grande /MS/SEMU – Subsecretaria de Políticas para a Mulher/ABMCJ – 

Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica/PELC – Programa Esporte e 

Lazer na Cidade/EMBELLEZE/SESC/SEGOV/SESAU/SEMUD/COMPER/Associação de 

Moradores/SEMMU/FETTAR/FETAGRI. 

5.1.2 -  Gerência de Gestão de Benefícios Socioassistenciais 

 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Atendimento Psicossocial – Referente a região Central do Município de 

Campo Grande –MS, além dos atendimentos que pertençam aos CRAS de outras 

regiões do Município. 

 Gestão do BPC. 

 Gestão do Benefício Eventual. 

 Atendimento do termo de cooperação técnica juizado Federal previdenciário 

Cursos e capacitações. 

 Reuniões com Comitê Municipal de Prevenção e Controle do HIV/AIDS; 

reuniões com Comitê de Combate à Dengue e Chikungunya, Zica. 

 Participação no Simpósio de Prevenção do Suicídio e Saúde Mental setembro 

Amarelo. 

 Capacitação aos Técnicos de Referencia pelo BPC Escola. 

 Participação da Câmara Técnica das Funerárias AGEREG/SEMADUR. 

 Reuniões Rede Viva. 

 Seminário SIG –Aplicação do SIG na Gestão do Território. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

 Proximidade / acesso com a gestão. 

 Cursos e capacitações. 

 Comprometimento da Equipe. 

 Articulação com as unidades da Proteção Social Básica satisfatória.  
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 Melhoras dos veículos para as visitas.  

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

beneficiadas:  

 Atendimento a mais de 2640 usuários na sede com acesso a informações e 

encaminhamentos.  

 Desafios/ aspectos dificultadores 

 Sede sem estrutura adequada, para seus atendimentos internos e externos. 

 Acessibilidade parcial. 

 Poucos profissionais. 

 Falta de material permanente (scanner para carteirinha intermunicipal, 

computadores). 

 Falta de material de consumo. 

 Grande demanda de atendimento dos CRAS. 

 Morosidade no processo de compras (Empenhos). 

 Órgãos parceiros:  

 SEMED/SESAU/SEJUSP/Defensoria Pública/SEDHAST/INSS/ASSETUR. 

5.1.3 Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania  

 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Informática: Oficina de informática: Word e Digitação. 

 Beleza: Curso de Corte de Cabelo, Escova e Hidratação; Curso de Manicure e 

Pedicure; Curso de Designer de Sobrancelha. 

 Artesanato: Curso de Trabalho Artesanal com Retalhos; Curso de Luminária 

em Barbante; Oficina de Luminária em Barbante; Curso de Crochê em Barbante; 

Curso de Pintura em Tecido; Curso de Patch Aplique; Curso de Papel Artesanal; 

Curso de Pintura em Tela; Curso de Cerâmica Básica; Curso de Reciclados Diversos. 

 Culinária: Oficina de Ovo de Páscoa de Colher e Técnica de Venda; Oficina de 

Bolo de pote; Oficina de Bombons e Alfajor; Oficina: Plantas Alimentícias Não-
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Convencionais; Curso de Salgado; Curso de Cupcake; Curso de Biscoito; Curso de 

Doces e Conservas; Curso de Pães e Roscas. 

 Confecção: Curso de Toucas de Crochê; Curso de Confecção de Toucas e 

Cachecóis; Curso de Costura - Reformas em Geral; Curso de Corte e Costura – 

Básico; Curso de Confecção de Bolsas.  

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

 A disponibilidade das unidades em receber os cursos e outras atividades, bem 

como os técnicos que realizaram o acompanhamento dentro das mesmas, 

resolvendo problemas, atualizando o sistema e viabilizando o trabalho. 

 Contratação instrutores para a realização dos cursos.  

 Parcerias realizadas com diversas associações e instituições. 

 Outro ponto importante foi à disponibilidade dos participantes na realização 

das atividades. 

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

beneficiadas:  

 Certificação de 1.998 alunos por meio das Oficinas e Cursos realizados. 

 A parceria para a realização de cursos e oficinas com diversas associações e 

instituições. 

 Contratação de novos instrutores no segundo semestre de 2018. 

 Desafios/ aspectos dificultadores 

 Deficiência e atrasos na aquisição de materiais para a realização dos cursos 

ofertados pela Gerência. 

 Contratação de novos profissionais apenas no segundo semestre. 

 A estrutura das salas dos Telecentros nas unidades, com relação a 

equipamentos danificados, iluminação e ventilação precárias, dificultando a oferta 

de cursos na área de Informática e Inclusão Digital. 

 A falta de um local adequado e específico para o armazenamento de materiais 

da Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania. 



                                        

88 

 

 Ausência de ambiente para desenvolvimento das atividades em algumas 

unidades, em outras: salas pequenas, mal ventiladas e iluminação precária, que 

dificultaram a realização dos trabalhos. 

 Ausência de capacitações e reciclagem para os Instrutores. 

 Órgãos parceiros:  

 Associação Beneficente Minha Esperança – AME/Associação de Moradores 

Arnaldo Estevão de Figueiredo II - AMCAEF II/Associação de Moradores da 

Coophavila II - AMO2/Associação Redentorista Filhos de Maria – AFIM/Centro – Dia 

de Referência para a Pessoa com Deficiência/Fundo de Apoio a Comunidade – 

FAC/Movimento de Apoio Social Campo-Grandense – MASC/Projeto Social Solidário 

– PROSSOL/Secretaria Municipal de Educação - SEMED. 

 Programa Nacional de Promoção ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS       

TRABALHO: 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Busca ativa. 

 Reunião de sensibilização aos participantes do Programa Bolsa Família, 

palestras com o tema “Mundo do Trabalho”, Ciclo de Oficinas (média de cinco 

encontros). 

 Monitoramento. 

 Visitas institucionais e domiciliares. 

 Encaminhamentos. 

 Entrega de Certificados. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

 Maior dinamismo na execução das Oficinas devido a aumento do quadro de 

funcionários, possibilitando dinamismo nas ações com busca ativa efetiva e melhor 

distribuição para a execução das oficinas. 

 Um dos aspectos facilitadores, o aumento e disponibilização de mais um 

veículo para a execução do trabalho. 
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 Um aspecto relevante foi o atendimento dos jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas em parceria com os CREAS, levando aos jovens, novas 

perspectivas de vida aos participantes. 

 Trabalho em conjunto com a Gerência de Trabalho de Ações e Cidadania – 

GETAC (SAS) de oferta das oficinas aos participantes dos cursos de Inclusão 

Produtiva; 

 Quanto ao avanço, as oficinas ofertadas propiciaram ao usuário informações, 

reflexões relevantes para mudança para melhorar a qualidade de vida do usuário e 

o acesso a cursos de qualificação profissional e encaminhamento ao mundo do 

trabalho.  

 A Rede Socioassistencial foi de extrema importância na oferta de espaço físico 

para execução das oficinas. 

 Impacto social/resultados obtidos:  

 Redução da ocorrência de situação de vulnerabilidade social no território de 

abrangência do CRAS. 

 Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais. 

 Melhoria na qualidade de vida das famílias, mediante garantia de renda. 

 Inclusão Social por meio de qualificação profissional e acesso ao mundo do 

trabalho. 

 Índice de consolidação e unidades produtivas (unidades parceiras). 

 Índice de acesso ao auxilio produção (empreendedorismo). 

 Total de usuários beneficiados com a oferta do ciclo de oficinas e palestras: 

3.182. 

 Desafios/ aspectos dificultadores: 

 Faltam recursos materiais como: equipamentos eletrônicos (microfones, 

caixas de som, computadores); materiais de escritórios: canetas específicas para 

confecção de certificados, clips, fita adesiva. 
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 Ausência de sala equipada e reservada para a equipe técnica executar o 

trabalho interno. 

 Falta de lanches para os usuários. 

 Mesas e cadeiras. 

 Órgãos parceiros: 

 Instituto Mirim de Campo Grande/CIEE – Centro Integração Empresa 

Escola/Associação Cidade dos Meninos (Qualificação Profissional) /FUNSAT – 

Fundação Social do Trabalho/SELETA – Sociedade Caritativa e Humanitária de 

Campo Grande/Salesianos Ampare/LBV – Legião da Boa Vontade/Associação de 

Moradores do Jardim Anache/AFIM – Associação Redentorista Filhos de 

Maria/Assentamento Pequi/Rede Solidária. 

Unidade ligada à Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania 

 

a) Centro de Capacitação Profissional – CECAPRO: 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 A Unidade do CECAPRO ofereceu no território cursos de Papel Artesanal 

Cursos, Luminária em Barbante, Cupcake, Costura, Designer de Sobrancelha, Pães e 

Roscas, Cerâmica, Corte de Cabelo, com 188 usuários certificados. 

 Palestra do Programa ACESSUAS Trabalho. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

 Considerável quantidade de cursos como a quantidade de novos usuários 

favorecendo toda região. 

 Suporte da Gestão. 

 Reforma da unidade, nos possibilitou oferecer um ambiente mais acolhedor e 

agradável. 

 Contratação de novos instrutores capacitados. 

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

beneficiadas:  
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 Geração de Renda. 

 Qualificação Profissional. 

 Inserção no Mercado de Trabalho. 

 Permanência no mercado de Trabalho Formal. 

 Desafios/ aspectos dificultadores. 

 Recuso para compra dos Materiais necessários para cada curso. 

 Ausência de segurança para Unidade e para Patrimônio Público. 

 Órgãos parceiros:  

 Guarda Municipal/FUNSAT/CRAS Rosa Adri/SEMED – Escola Padre 

Tomaz/hirardelli. 

5.1.4 -  Gerência de Gestão do Cadastro Único 

 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Relação e envio de 13.516 Cadastros realizados entre os anos de 2008 a 2012 

para incineração, após aprovação do CMAS. 

 Filtro e encaminhamento de lista aos CRAS com os Beneficiários do PBF em 

situação de descumprimento de condicionalidades para identificação e 

acompanhamento das cinco vigências (cerca de 10.000 famílias). 

 Filtro, encaminhamento de lista aos CRAS para acompanhamento da inserção 

dos beneficiários do BPC no Cadastro Único. 

 Digitação de 6.181 cadastros enviados pelos CRAS. 

 Realização de 600 visitas para averiguação e atualização cadastral. 

 Palestras na SEMED e nas unidades da Proteção Social Básica. 

 Divulgação para inclusão de beneficiários do BPC no Cadastro Único em 

diversos locais como AGETRAN, entidades filantrópicas, unidades da SEMED, SAS, 

SESAU, instituições financeiras, além de mobilização de mídias como rádio, tv, 

outdoor e busdoor. 

 Criação e efetivação do Comitê Intersetorial do PBF. 



                                        

92 

 

 Realização de quatro Colóquios Intersetoriais do PBF (Regiões: Lagoa, 

Imbirussu, Segredo e Prosa) com a participação de mais de 400 servidores que 

compõem a rede intersetorial do programa. 

 Capacitação 71 entrevistadores do Cadastro Único em parceria com a 

SEDHAST. 

 Organização e arquivamento de 11.324 Cadastros realizados. 

 Realização de apoio técnico às equipes de nível superior dos CRAS e 

coordenadores da região do Anhanduizinho – 24 servidores da Assistência Social. 

 Filtro e acompanhamento de lista com os Beneficiários do PBF em situação de 

não-localizados na área da educação – cerca de 3.000 estudantes. 

 Execução de inscrições e mobilização de 172 servidores a participação de 

cursos oferecidos pela SEDHAST e Caixa Econômica Federal. 

 Extração de dados do Sistema do Cadastro Único para as agências de 

habitação municipal e estadual. 

 Participação em vinte mutirões realizando o cadastramento de famílias de 

baixa renda de diversas regiões do município. 

 Respondemos os processos nº 201800827/01 e 201800829/01 de fiscalização 

da Controladoria Geral da União no Estado de Mato Grosso do Sul e estamos 

realizando os encaminhamentos necessários como visitas de cerca de 130 famílias 

com indicação de irregularidades no cadastro e possível recebimento de benefício 

indevidamente, bloqueio de benefícios, entre outras ações, a partir do relatório 

preliminar encaminhado. 

 Respostas as diferentes denúncias quanto a averiguação de cadastros. 

 Realização de seis Oficinas para cerca de 70 entrevistadores do Cadastro 

Único, em cada uma, com objetivo de melhorar o preenchimento dos formulários e 

sistemas relacionados ao Cadastro. 

 Entrega de 150 camisetas aos trabalhadores do Cadastro Único. 
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 Realização de apoio técnico às técnicas de nível superior dos CRAS na SAS – 20 

servidores. 

 Participação no Comitê do Criança Feliz – duas servidoras da GGCU. 

 Promoção de reunião aos beneficiários do PBF na região central – 80 

beneficiários. 

 Participação na Mesa Técnica em Brasília. 

 Participação em Curso de Gestão do Cadastro Único e PBF – 6 servidores. 

 Participação no Prêmio Mariluce Bittar: Boas Práticas De Gestão Na 

Assistência Social 2018/SEDHAST – seleção para semifinal. 

 Oficinas frequentes a técnicos de nível superior dos CRAS para utilização do 

SICON. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

 Comprometimento da equipe na execução do trabalho, inclusive finais de 

semana. 

 Apoio constante da Superintendência de Proteção Social Básica. 

 Melhorias nos índices das famílias em descumprimento de condicionalidades. 

 Melhoria na taxa de atualização cadastral: 0,82 enquanto em novembro de 

2017 era de 0.68. 

 Acompanhamento das condicionalidades de Educação: 0,95 enquanto em 

novembro de 2017 era 0,92. 

 IGD-M: 0,87 enquanto em outubro/2017 era 0,68. 

 A cobertura do Programa Bolsa Família em relação à estimativa de famílias 

pobres no município: 99,50% enquanto em dezembro de 2017 era de 86,09%. 

 Avançamos em relação ao acompanhamento da condicionalidade de saúde: 

0,89 enquanto em 2017 era de 0,84. 

 Reconhecimento do trabalho, a partir da indicação de semifinalista para o 

Prêmio Mariluce Bittar. 
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 Aquisição de sete veículos com recursos do IGD – PBF para atendimento das 

demandas do Cadastro Único e Programa bolsa Família. 

 Participação nas capacitações de Instrutores de formulários do Cadastro Único 

e Instrutores de Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família realizadas pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social. 

 Cumprimento do plano de ação traçado para o ano de 2018. 

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

beneficiadas:  

 Observamos que avançamos em relação à atualização cadastral. 

 Melhoria da cobertura do PBF em relação à estimativa de famílias pobres no 

município. 

 Melhor focalização da gestão nas famílias pobres e extremamente pobres. 

 Redução dos índices de famílias recebendo benefícios indevidamente. 

 Aumento significativo em averiguações cadastrais. 

 Equipe de gestão capacitada. 

 Observa-se melhoria da gestão intersetorial do Programa Bolsa Família em 

decorrência da criação e fortalecimento das ações intersetoriais como o Comitê do 

PBF. 

 Fortalecimento do vínculo institucional com a gestão de saúde do PBF no 

município. 

 Desafios/ aspectos dificultadores 

 Inclusão dos beneficiários do BPC no Cadastro Único, apesar de diversas 

estratégias de convocação para esse público. 

 Baixo índice de acompanhamento das famílias com benefício do PBF suspenso 

por descumprimento de condicionalidade pelos CRAS dos territórios, apesar das 

orientações constantes às equipes de referência. 

 Estrutura física precária e insalubre. 

 Material de expediente insuficiente. 
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 Precária manutenção dos equipamentos (ar condicionado, bebedouro, entre 

outros). 

 Equipamentos de informática e rede de internet precária ou inexistente em 

diversos CRAS e na sede. 

 Carro insuficiente para atendimento da demanda de visitas. 

 Quantitativo de servidores insuficientes para realização da gestão e execução 

do Cadastro Único e programas vinculados. 

 Mobília inadequada e precária para acomodação dos servidores. 

 Órgãos parceiros:  

 Em decorrência da gestão compartilhada do PBF trabalhamos em parceria 

com a Secretaria Municipal de Saúde, Educação e Conselho Municipal de Assistência 

Social. 

 Também recebemos suporte da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e 

Assistência Social – SEDHAST, Ministério do Desenvolvimento Social e Caixa 

Econômica Federal.    

6. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA 
DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, GERÊNCIAS E UNIDADES A ELA VINCULADAS. 
 

Superintendente: Tereza Cristina Miglioli Bauermeister 

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. 

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 
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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 a 

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 – CREAS; 02 Centros-Dia (01 em fase de 
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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 2018. 

6 . 1 - SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
 

DADOS QUANTITATIVOS 

 

Além dos dados apresentados pela Vigilância Socioassistencial, a 

Proteção Social Especial também emite os dados quantitativos de seus 

atendimentos. Sendo assim, seguem os demais dados: 

Volume de Atendimentos a Pessoas e Famílias Usuárias dos Serviços Ofertados 

pela Proteção Social Especial 
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS – 
PAEFI 
Volume de famílias em acompanhamento pelo PAEFI Média 

Mensal  
Total de casos (famílias ou indivíduos) em acompanhamento pelo PAEFI 538 

 

 
 
 
Perfil dos novos casos inseridos no acompanhamento do PAEFI, no mês 
de referência 

Total 

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 204 
Famílias com membros beneficiários do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) 

200 

Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil 23 
Famílias com crianças ou adolescentes em Serviços de Acolhimento 21 
Famílias cuja situação de violência/ violação esteja associada ao uso 
abusivo de substâncias psicoativas  

149 

Famílias com adolescente em cumprimento de Medidas Socioeducativas 
em meio aberto 

26 

Quantidade e perfil das pessoas vítimas de violência ou violações de 
direitos que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência (apenas 
novos casos) 

1550 

 
Crianças ou adolescentes em situações de violência ou 
violações que ingressaram no PAEFI 

Total 

Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar 
(física ou psicológica)  

376 

Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual  119 
Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual  22 
Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono  1410 
Crianças ou adolescentes em situações de violência ou 
violações que ingressaram no PAEFI 

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

41 

Idosos – 60 anos ou mais – em situações de violência ou 
violações que ingressaram no PAEFI 

Total 

Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, 
psicológica ou sexual)  

155 

Pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono  308 
   Uma mesma pessoa pode ter sido vítima de múltiplas violências/violações. 
 

Pessoas com deficiência em situações de violência ou 
violações que ingressaram no PAEFI 

Total 

Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, 
psicológica ou 

55 

Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono   81 

Mulheres adultas vítimas de violência intrafamiliar que 
ingressaram no PAEFI  

Total 

Mulheres adultas (18 a 59 anos) vítimas de violência 
intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) 

86 

 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM 
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (LA/PSC) 

Média 
jan./out.2018 

Total de adolescentes em cumprimento de Medidas 
Socioeducativas (LA e/ou PSC) 

719 

Quantidade de adolescentes em cumprimento de Liberdade 
Assistida – LA 

341 

Quantidade de adolescentes em cumprimento de Prestação de 
Serviços à Comunidade - PSC 

400 

Mulheres adultas (18 a 59 anos) vítimas de violência 
intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) 

86 

Quantidade e perfil dos novos adolescentes inseridos no Serviço            Total 
Total de novos adolescentes em cumprimento de Medidas 
Socioeducativas (LA e/ou PSC), inseridos em acompanhamento  

759 

* Atenção! Eventualmente um mesmo adolescente pode estar cumprindo, simultaneamente, as medidas de LA e de PSC, 
portanto pode ocorrer que a soma de J2 e J3 seja maior que o valor relatado em J1, entretanto a soma de J2 e J3 nunca pode 
ser menor que J1.O mesmo raciocínio vale para o quadro abaixo (J4. J5e J6). 
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SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 

Quantidade e perfil das pessoas 
abordadas pela equipe do 
Serviço de Abordagem no ano 
de 2018.  
 

Total Sexo 0 a 
12 

anos 

13 a 
17 

anos 

18 a 59 
anos 

60anos 
ou 

mais 

Pessoas abordadas pelo Serviço de 
Abordagem Social  

2.259 Masc. 8 14 1.791 152 

Fem. 1 3 272 18 

Situações identificadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social 
no ano de 2018 

Total 

Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos) 15 
Crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual 01 
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Crianças ou adolescentes usuárias de crack ou outras drogas 07 
Pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas 1.933 
Migrantes 630 

 

Volume de abordagens realizadas  Total 
Quantidade total de abordagens realizadas (compreendida como número 
de pessoas abordadas, multiplicado pelo número de vezes em que foram 
abordadas durante o mês) 

 
2.259 

 
 

 
 
 
 

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CREAS 
Atendimentos realizados no ano de 2018 (janeiro a 
outubro) 

Média Mensal 

Total de atendimentos individualizados  1.022 
Total de atendimentos em grupo  61 
Famílias encaminhadas para o CRAS  41 
Visitas domiciliares  502 

 
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP 
 
 

ACOMPANHAMENTOS PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 
RUA 

Quantidade de pessoas abordadas pela equipe de Serviço de 
Abordagem no ano de 2018 

Total 
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Quantidade das pessoas em situação de rua atendidas 809 
 
Características específicas identificadas em pessoas atendidas no 
Serviço durante o ano de 2018 (jan. a out.) 

Total 

Pessoas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas 804 
Migrantes 331 
Pessoas com doença ou transtorno mental 111 
 
Cadastramento de pessoas em situação de rua  Total 
Pessoas que foram incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais 31 
Pessoas que realizaram atualização do Cadastro Único para Programas 
Sociais 

18 

 
Volume total de atendimentos realizados em 2018 (jan. a out.) Total 
Quantidade total de atendimentos realizados (compreendida como a 
soma do número de atendimentos realizados a casa dia, durante o ano 
de 2018. 
 

1.933 

 

 

CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS 

FAMÍLIAS 

Itens  Quantidade  
Total de famílias ou indivíduos que utilizaram o serviço de 
acompanhamento do Centro-dia de Referência. 

64 

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 

45 
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pessoa com deficiência. 
Total de famílias ou indivíduos que utilizaram o serviço de 
acompanhamento do Centro-dia de Referência e são beneficiários 
do Programa Bolsa Família. 

30 

Total de indivíduos ou famílias que utilizaram o serviço de  
acompanhamento do Centro-dia de Referência de acordo com o 
tipo de violação, conforme itens abaixo: 

TOTAL 

Abandono / Negligência 49 
Alto grau de dependência 47 
Alto grau de estresse do cuidador / impedimento de inclusão 
produtiva do cuidador familiar 

64 

Desassistência de serviços essenciais (Educação, Saúde, 
Reabilitação) 

23 

Desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa por parte 
dos cuidadores 

64 

Extrema pobreza 8 
Isolamento social / Confinamento / Cárcere Privado 36 
Maus tratos / Violência física e/ou psicológica 0 
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ATENDIMENTOS E AÇÕES DIVERSAS – GERÊNCIA de MÉDIA COMPLEXIDADE 

Itens Quantidade 
Jan. a out. 

Total de famílias ou indivíduos atendidos na sede  39 
Total de atendimentos (orientação, suporte técnico) às 
unidades públicas e referenciadas da SPSE 

08 

Total de visitas domiciliares/ institucionais realizadas pela 
Gerência da Rede de Proteção Especial de Média 
Complexidade 

24 

Total de Denúncias Recebidas do DISK 100 816 
Total de Denúncias Recebidas do Conselho Tutelar  1.100 
Total de Denúncias Recebidas do Ministério Público 684 

 

CENTRO DE TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO DO MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA – 

CETREMI 
Itens Quantidade  

Jan. a out. 

Quantidade de adultos que frequentaram o serviço 

(migrantes e população de rua) 

1386 

Quantidade de famílias que frequentaram o serviço 

(migrantes) 

02 

Quantidade de usuários (as) com deficiência que 

utilizaram o serviço (migrantes) 

12 

Quantidade de usuários (as) inseridos (as) em 2018 

(migrantes e população de rua) 

956 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) em 2018 801 
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(migrantes) 

Quantidade de usuários Imigrantes que passaram 

pelo Setor Social no Terminal Rodoviário e 

receberam (orientações, escuta e/ou 

encaminhamentos.  

519 

Quantidade de encaminhamentos para a rede socioassistencial 

Quantidade de encaminhamentos para regularização 

de documentação pessoal 

383 

Quantidade de encaminhamentos para a saúde, 

educação, cultura e esporte 

378 

Quantidade de encaminhamentos para o trabalho 

formal 

185 

Quantidade de encaminhamentos para o trabalho 

informal 

10 

Quantidade de outros encaminhamentos – 

Especifique: CAPS, FUNSAT, FUNTRAB, CEDAMI, Casa 

de Apoio São Francisco, UBS Tiradentes, Defensoria 

Pública, INSS, CRAS Tiradentes, Fórum Cível e 

Criminal e Comunidade Terapêutica. 

388 

 

 

UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Quantidade de crianças e adolescentes acolhidos em 2018 

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

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Total de
Migrantes e

Encaminhamento
de População  de

Rua

Documentação
Pessoal

Trabalho Formal Trabalho Informal

1386 

383 

185 
10 

Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua 
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15 18 

Feminino 51 29 81 27 25 19 232 

Masculin

o 

48 31 101 04 19 30 233 

Total 99 60 182 31 44 49 465 

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

meses 

10 

Quantidade de usuários (as) inseridos (as) em 2018 443 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) em 2018 272 

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

familiar 

101 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) por outros motivos 

- Especifique: Maioridade 

02 

-Evasão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     53 

- Transferências para outra Unidade/Abrigo 91 

-Adoção/Família Substituta 08 

Quantidade de egressos (as) atendidos (as) e/ou 

acompanhados (as) em 2018 

126 

Quantidade de usuários (as) com deficiência 12 

Quantidade de visitas domiciliares realizadas pela equipe 

psicossocial 

299 

Quantidade de usuários que receberam visitas de familiares e 

ou pessoas com vínculos afetivos 

422 

Quantidade de famílias acompanhadas e/ou atendidas pelo 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

259 

Quantidade de famílias acompanhadas e/ou atendidas pelo 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS 

116 

Fluxo de inserção dos usuários 

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

Municípios 

07 

Quantidade de usuários (as) encaminhados (as) de outras 

Unidades de acolhimento 

10 

Encaminhamentos para a rede socioassistencial: 
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Quantidade de usuários (as) encaminhados (as) para serviços 

de saúde, educação, cultura e esporte 

503 

Quantidade de usuários (as) encaminhados (as) para cursos 

preparatórios para o mercado de trabalho 

23 

Quantidade de usuários (as) encaminhados (as) para o 

mercado de trabalho 

13 

Quantidade de outros encaminhamentos. Especificar: Cirurgia 

pediátrica, Emergência, Exames, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Gastroenterologia, Infectologia, Neuropediatria, Nutricionista, 

Odontologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, 

Pneumologia, Vacinas. 

784 

 

 

UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS 

Itens Quant.  

Jan. a out. 

Quantidade de usuários que frequentaram o serviço 22 

Quantidade de usuários que receberam visitas de familiares 69 

Quantidade de usuários encaminhados de outros municípios 00 

Quantidade de famílias em acompanhamento pelo CRAS e/ou 

CREAS 

10 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) em 2018 03 

Quantidade de encaminhamentos para a rede 
socioassistencial e ou demais equipamentos públicos 

1671 

Quantidade de usuários beneficiários de PBF, BPC ou outros 19 

 

ATENDIMENTOS E AÇÕES DIVERSAS DAS EQUIPES QUE COMPÕEM A ALTA 

0

100
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500

Total

233 232 

465 

299 

101 

259 

116 

Masculino-233
Feminino- 232
Total De Acolhidos-465
Visitas Domiciliares-299
Reintegração Familiar-101
CRAS-259
CREAS-116
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COMPLEXIDADE 

Itens Quant. 
Jan. a out. 

Total de famílias ou indivíduos atendidos na sede  194 

Total de atendimentos (orientação, suporte técnico) 
às unidades públicas e referenciadas da SPSE 

2123 

Total de visitas domiciliares/ institucionais realizadas 
pela Gerência da Rede de Proteção Especial de Alta 
Complexidade 

584 

Obs.: existe na sede desta Gerência serviços de apoio e monitoramento das ILPIS e 
Residência Inclusiva que fazem também a regulação de vagas. Há ainda uma 
psicóloga de referência para as UAICAS e uma Assistente Social que referencia o 
CETREMI.  

DADOS QUALITATIVOS 

 

6.1.1 -  Gerência da Rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

 
 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 

 Realização de reuniões: com coordenadores e técnicos das unidades dos 

CREAS, para tratar de assuntos relacionados ao preenchimento dos RMAs; com 

coordenadores e técnicos das unidades para reordenamento dos Serviços CREAS / 

CENTRO Dia / CENTRO POP / SEAS; com coordenadores e técnicos das unidades 

sobre instrumentais dos Serviços CREAS / CENTRO Dia / CENTRO POP / SEAS, assim 

como a construção do BANCO de DADOS ONLINE; reuniões MENSAIS com 

coordenadores das unidades CREAS / CENTRO Dia / CENTRO POP / SEAS; reuniões 

periódicas com Equipe Assessoria Técnica da GMC e Administrativos GMC; com 

coordenadores e técnicos das unidades sobre SEJA DIGITAL; reuniões sobre a Rotina 

de Trabalho e acompanhamento Técnico da MSE e PAEFI, com ESTUDO de CASOS 

específicos. 

 Realização e participação: nas reuniões com COMITÊ de Medidas 

Socioeducativa; nas reuniões com COMITÊ da AEPETI; nas reuniões com COMITÊ 

POP RUA;  com Ministério Público do Trabalho; FUNESP; SEDHAST; SEJUSP; SECTUR 
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sobre o Trabalho da Gerência de Média Complexidade e firmar parcerias 

principalmente com relação ao AEPETI e MSE. 

 Reuniões: com Dr. Mauro Nering (juiz), em visita nas Unidades CREAS; com 

Dra. Débora (defensora) MSE; Reuniões e acompanhamento das MSE no SENAC 

(curso de qualificação). 

 Implantação do BANCO de DADOS – CREAS; CENTRO POP; CENTRO DIA. 

 Integração com ACESSUAS para MSE. 

 Realização do I Colóquio Municipal AEPETI. 

      Participação: nas Ações contra Trabalho Infantil e exploração sexual crianças e 

adolescentes nos CRAS; na Implantação do CENTRO Dia de Microcefalia; no FEST SUAS; no 

“Faça Bonito” combate a exploração sexual de criança e adolescentes; na reunião 

sobre Setembro Amarelo; na reunião Outubro Rosa; no Curso de Gestão Pública; no 

Seminário Interlocuções do SUAS. 

 Ações: - Campanha onde a “Esmola acaba o Direito Começa”; Campanha do 

AEPETI – Dia 18 de maio – Exploração Sexual; Campanha do AEPETI – Dia 12 de 

junho – Trabalho Infantil; Campanha do AEPETI – Dia 02 de novembro – Trabalho 

Infantil. 

 Novembro: Realização do I Seminário “Desvelando Medidas Socioeducativa”; 

realização do Demonstrativo das Ações do Centro POP e SEAS; Implementação da 

Nova SEDE do Centro DIA; Participação como Município de Referência.  

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

 Implantação do Banco de Dados Online;  

 Padronização dos Instrumentais das Unidades;   

 Adequação do quadro funcional;  

 Implantação do COMITÊ MSE; POP RUA e AEPETI;  

 Realização de capacitação para os novos servidores;  

 Visitas sistematizadas nas Unidades pela equipe GMC;  
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 Formalização dos Termos de Convênios, as parcerias firmadas e o trabalho 

com a rede intersetorial; 

 As equipes técnicas e todo o corpo de colaboradores ligados a esta gerência 

com certeza é o nosso melhor aspecto o qual facilita e otimiza o trabalho.  

 

 Impacto social/resultados obtidos:  

 A visibilidade e reconhecimento do trabalho executado pela Média 

Complexidade, seja no âmbito do CREAS (PAEFI; MSE; SEAS; AEPETI), seja no 

CENTRO POP e SEAS, seja no CENTRO DIA;  

 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.  

 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. 

 Melhorias contínuas na efetividade da atuação da equipe técnica, 

demonstrando excelente aproveitamento nos eventos que trataram assuntos 

pertinentes a sua área de atuação. 
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 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.  

 

 Desafios/ aspectos dificultadores: 

 Melhorias na estrutura física das unidades.  

 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, conforme orientações 

técnicas. 
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 Disponibilização de material de expediente dentro das necessidades 

apresentadas pela Unidade, assim como, agilizar os processos licitatórios (compras) 

e desburocratização do serviço. 

 

 Órgãos parceiros:  

 Centro Dia de Referência para Pessoas com Deficiência/CREAS centro 

POP/SEAS/CRAS;CCS/Ministério Público e Defensoria Pública e Promotoria 

(Defensoria da Infância e Juventude ; Vara da Infância e Juventude; 32ª Promotoria 

de Justiça de Saúde Pública; 33ª Promotoria de Justiça Infância e Juventude; 44ª 

Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; 67ª Promotoria de 

Justiça de Campo Grande; Vara da Infância Juventude e do Idoso)/Subsecretaria de 

Direitos Humanos/Casa da Mulher Brasileira/Secretaria Municipal de Saúde (CAPS, 

UBS/UBSF,CCEVeNPV/SEMED/EMHA/SEHAB/OSC/SEDHAST/FUNSAT/FUNTRAB/Gua

rdaMunicipal/Conselho Tutelar Centro /Comissão Intersetorial de Saúde 

Mental/Instituto Mirim/Lar do Pequeno Assis/Secretaria Estadual de 

Educação/Fórum de Saúde Mental/CIEE/SECTUR. 

 
Unidades ligadas à Gerência da Rede de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 
 
a)       Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS:  

 
 Atividades realizadas nos CREAS NORTE/CREAS SUL / CREAS CENTRO: 

 Planejamento do trabalho no CREAS; Coordenação dos recursos humanos e 

trabalho em equipe interdisciplinar; Reuniões em equipe; O desenvolvimento do 

trabalho social; Acolhida; Acompanhamento Especializado; Articulação em rede; 

Articulação no âmbito do SUAS; Articulação para a integração entre serviços, 

benefícios e transferência de renda no âmbito do SUAS; Articulação Intersetorial 

com a rede das demais políticas públicas; Articulação com os órgãos de defesa e 
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direitos; Registro de informações; Informações sobre o acompanhamento das 

famílias e indivíduos; Informações para monitorar e avaliar ações e serviços.  

 Março e abril/2018 – planejamento e construção de banco de dados dos 

atendimentos e acompanhamentos no CREAS que possibilitou uma visão macro e 

micro acerca dos territórios e da gestão do trabalho neste Centro de Referência; 

 Reuniões Mensais com as equipes técnicas no processo de repasse da 

quantidade dos casos recebidos, bem como o rendimento de cada profissional 

avaliado quantitativamente por meio de elaboração de relatórios mensais dos 

atendimentos/acompanhamentos. 

 Reunião Planejamento 2018, (25/01/2018, SAS, Cleunice, Rute, Diego, 

Tereza e Administrativos CREAS). 

 Reunião Carnaval 2018, (15/01/2018, Auditório da SAS, Equipe SEAS CREAS 

Norte, Escalados Carnaval 2018, Coordenadora Tereza Cristina Miglioli 

Bauermeister); Reunião com Ministério Público, (05/02/2018, Ministério Público, 

Cleunice, Tereza, Josiane e Rute); Reunião do Comitê AEPETI, (10/09/2018, 

auditório SAS, técnicas Thaisa e Eunice); Reunião Formação do Comitê MSE, 

(26/04/2018, Creas Norte, Servidores da SAS); Reunião Posse dos membros da 

Comissão da MSE, (10/05/2018, Creas Norte, Membros da Comissão e equipe SAS); 

Reunião Coordenadores dos CREAS, (26/01/2018); Reunião Medida Sócio Educativa, 

(02/03/2018, SAS, Cleunice, Adriana, Tereza e Rute); Reunião Formação do Comitê 

MSE, (26/04/2018, Creas Norte, Servidores da SAS); Reunião Posse dos membros da 

Comissão da MSE,(10/05/2018, Creas Norte, Membros da Comissão e equipe SAS); 

Reunião com Marcilene sobre os Cursos SENAI e ACESSUAS, (23/05/2018, SAS, 

Coordenadores dos CREAS); Reunião sobre Setembro Amarelo, (13/09/2018, CAPS 

III Vila Margarida); Reunião do Comitê de acompanhamento de MSE, (25/10/2018, 

auditório da Defensoria Pública Estadual, técnica Leiva). 

 Ação: Projeto REDE – Multiplicadores de Conhecimento sobre a Lei Maria da 

Penha,(10/01/2018, CRAS Vida Nova – Microrregião Segredo, Tereza Cristina 
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Miglioli Bauermeister) e ( 12/01/2018) CRAS Estrela Dalva – Microrregião do 

segredo, Tereza Cristina Miglioli Bauermeister, Bruna de Araújo e Heláine D’Ávila. 

 Ação: Termo de Acordo de Cooperação com Interveniência da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Instituto Mirim, (12/01/2018, Plenarinho da 

Prefeitura, servidores da prefeitura e da SAS). 

 Ação: Janeiro Branco, (26/01/2018, Auditório da SAS). 

 Ação: Lançamento da Campanha de Carnaval, (30/01/2018, Plenarinho da 

Prefeitura, Servidores da Prefeitura); Campanha de Carnaval Prevenção e Combate 

ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente, (09 a 13/02/2018, 

Explanada e Praça do Papa, Todos os servidores da SAS). 

 Ação: Rede intersetorial, (27/02/2018, Tereza Cristina Miglioli Bauermeister). 

 Ação: 6º Encontro Estadual – Lei Maria da Pena, (13/03/2018, Casa da Mulher 

Brasileira). 

 Ação: Capacitação Novos Servidores, (05/04/2018, Auditório da SAS, Novos 

Servidores 2017). 

 Ação: Visita do Dr. Mauro Nering, (17/04/2018, CREAS, Equipe MSE); Visita 

dos acadêmicos de Psicologia UFMS, (26/04/2018). 

 Ação: “FAÇA BONITO” COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E 

ADOLESCENTES, (15/05/2018, Recanto da criança, Equipe SEAS). 

 Ação: Panfletagem Técnica do SEAS, CREAS NORTE/SUL/CENTRO, Equipe 

Técnica do SEAS; Panfletagem - Técnicos do SEAS, Região Imbirussu, Equipe Técnica 

do SEAS. 

 Ação: Campanha Não Proteger a Infância é Condenar o Futuro, (12/06/2018, 

Afonso Pena, Servidores da SAS). 

 Ação: Caminhada da Paz, (03/08/2018, CRAS Dom Antônio Barbosa, Equipe 

técnica MSE, PAEFI, SEAS e coordenação). 

 Ação: Curso para Educadores Sociais realizada pela Superintendência de 

Proteção Social Básica, mês agosto/2018, auditório SAS, auxiliar social e educadores 
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sociais do CREAS; Curso Direitos Humanos da Subsecretaria de Direitos 

Humanos/SEGOV/PMCG, em setembro/2018. 

 Ação: Oficinas da MSE em parceria com equipe ACESSUAS TRABALHO,(dias 04, 

11 e 25/08/2018, 1ª e 15/09/2018 e 27/10/2018, auditório IMCG, técnicas do 

serviço de MSE); Oficina educativa com crianças e adolescentes do Centro de 

Convivência Noroeste, (14/08/2018, CC Noroeste, equipe técnica SEAS); Oficina 

educativa com idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos CRAS, 

equipe técnica do SEAS; Oficina socioeducativa sobre violência contra mulher para 

beneficiário do Programa Bolsa Família referenciados no CRAS Estrela Dalva. 

 Ação: I Colóquio AEPETI, (16/08/2018, Explanada Ferroviária, educadoras 

sociais do SEAS). 

 Ação: Premio Eneida Cristina, (22/08/2018, Clube Estoril, coordenação). 

 Ação: Desfile do Aniversário de Campo Grande, (26/08/2018, Rua 13 de 

Junho, servidores do CREAS). 

 Ação: Implementação do CENTRO DIA DE MICROCEFALIA - Associação 

Renasce uma Nova Esperança, (29/08/2018, coordenação). 

 Ação: Palestra realizada pela Subsecretaria da Mulher/SEGOV/PMCG, 

(05/09/2018, auditório da Subsecretaria da Mulher/SEGOV/PMCG).  

 Ação: Ação: Seminário Gestão do Trabalho do SUAS, dia 31/10/2018, 

auditório do IMCG, coordenação. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

 Quanto aos Registros de informações, das informações sobre o 

acompanhamento das famílias e indivíduos e informações para monitorar e avaliar 

ações e serviços houveram avanços, pois foi possível conhecer/reconhecer o 

território de abrangência dos CREAS. 

 Outro aspecto facilitador foi a possibilidade de acompanhar as referências 

dentro da rede de proteção e as contra referências recebidas aprimorando assim, o 

desenvolvimento do trabalho social; acolhida e acompanhamento especializado. 
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 O registro de informações possibilitou acompanhar a produtividade de cada 

profissional deste CREAS, bem como a coordenação dos recursos humanos e 

trabalho em equipe interdisciplinar por meio de reuniões em equipe para o trabalho 

individual e coletivo. 

 Importante ressaltar que mesmo com a implantação da jornada de trabalho 

diário de 6 horas para os profissionais do SUAS, houve aumento da produtividade. 

 Quanto às atividades desenvolvidas pelas equipes MSE, PAEFI e SEAS, o 

aspecto facilitador foi a possibilidade de estreitar a articulação em rede; articulação 

no âmbito do SUAS; articulação para a integração entre serviços, benefícios e 

transferência de renda no âmbito do SUAS; articulação Intersetorial com a rede das 

demais políticas públicas e articulação com os órgãos de defesa e direitos. 

 Apenas o planejamento das ações do CREAS não foi possível consolidá-lo no 

âmbito local, contudo, as ações realizadas pela secretaria permitem afirmar que o 

planejamento no âmbito geral é contemplado cotidianamente. 

 Contudo, com o conhecimento/reconhecimento do território apresentado nas 

reuniões mensais junto às equipes de trabalho e discutido com as mesmas as ações 

possíveis para superarmos as fragilidades apresentadas possibilitará melhor 

planejamento das ações e efetividade das mesmas no âmbito local. 

 Trabalho em equipe com as unidades da Proteção Social Especial. 

 Boa comunicação com a chefia. 

 Disponibilidade dos Técnicos para as ações de articulação com a rede. 

 Recursos humanos equipe completa facilitaram atendimentos. 

       Impacto social/resultados obtidos:  

 Os resultados obtidos foram o melhor processo de acompanhamento dos 

casos recebidos por meio de orientações e proteção social às famílias e indivíduos, 

pois a distribuições das denúncias mantém um equilíbrio junto às equipes que 

compõem os serviços PAEFI e MSE, facilitando o trabalho de acompanhamento, na 
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medida das possibilidades, de cada equipe em conformidade com as condições de 

trabalho disponibilizadas. 

 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 nos telefones e presencial na Unidade  por 10 (dez) horas por dia, 

durante os dias úteis.  

 No decorrer de 2018 houve vários momentos de discussão e reordenamento 

dos serviços de Medidas Socioeducativas e Serviço Especializado de Abordagem 

Social.  

 Houve frequência nas atividades relacionadas a discussão com a rede com 

fóruns permanentes de saúde mental e seminários socioeducativos.  

 Desafios/ aspectos dificultadores 

 Maior desafio encontra-se ainda na possibilidade de melhor articulação junto 

à rede de proteção, principalmente, no que tange aos adolescentes/jovens que 

cumprem medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, tendo em 

sua maioria residência, domicílio e convivência na região prosa e poucos 

equipamentos sociais a recebê-los para cumprir tais medidas, como ocorre no 

bairro Noroeste. 

 Os serviços de manutenção precisam ser periódicos e efetivos na solução de 

reparos e pequenas reformas.  

 Os materiais de uso limpeza e escritório precisam ser adequados de acordo 

com os gastos da Unidade.  

 Há necessidade de pactuação de fluxos de atendimento para o CREAS com 

toda a rede de modo a que a Unidade possa aumentar o número de famílias 

acompanhadas e diminuir a verificação de veracidade de fatos.  

 Há necessidade de um veículo para a equipe SEAS fazer a abordagem social. 
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 Adequação na estrutura do prédio seguindo as normas de acessibilidades e de 

acordo com às exigências do Corpo de Bombeiro e Vigilância Sanitária.  

b) Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População em 

Situação de Rua “Claudio Gilberto Botter” – CENTRO POP: 

 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 
 

 Consultório na Rua: Palestras, curativos, triagens, encaminhamentos para 

consultas e confecção do Cartão do SUS. 

 Oficina Missão Saron: Recuperar a espiritualidade e auto-estima durante o 

processo de reinserção social dos usuários. 

 Escola de Cabeleireiros Designer Barbearia Corte de Cabelo: Manter a 

higiene, melhoria na estética e auto-estima dos usuários. 

 CINE POP: Exibir filmes socioeducativos seguido de debates, promovendo 

entretenimento, instrução e reflexão. 

 Oficina de Pintura: estimular a comunicação, a criatividade, concentração e a 

redução do stress e ansiedade 

 Oficina de Trabalhos Manuais: oferecer práticas de artes manuais e 

decoração da Unidade. 

 Ação “Onde a Esmola Acaba, o Direito Começa”: sensibilizar a população 

acerca dos serviços oferecidos pela Política de Assistência Social no Município. 

 Arraiá do Centro POP: Descontração, interação com os usuários, 

proporcionando lazer e recuperação da autoestima na vida de cada participante.  

 Curso de Informática (básica e avançada): Parceria: SENAR. Proporcionar 

conhecimento sobre o computador e seu sistema operacional, desde ligar e criar 

pastas na área de trabalho até às funções um pouco mais complexas; aprender a 

digitar de forma correta e, aos poucos, de forma mais ágil; acessar a internet; 

conhecer e utilizar alguns programas do pacote Office (Word, Power Point, Excel). 
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 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

 Encaminhamento de relatórios de usuários com indícios de transtorno mental 

à Política de Saúde, Ministério Público e Direitos Humanos. 

 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. 

 Participação no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento 

das Políticas Públicas para População em Situação de Rua. 

 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. 

 

 Impacto social/resultados obtidos:  

 Apoio e respaldo da Superintendência de Proteção Social Especial – SPSE e 

Gerência da Rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade – GMC. 

 Equipe de recursos humanos empenhada na execução das atribuições do 

Serviço Especializado para População em Situação de Rua e Serviço Especializado 

em Abordagem Social. 

 Reinserção Social das pessoas em situação de rua nas famílias e/ou na 

sociedade. 

 Maior adesão as orientações e aos encaminhamentos. 

 A criação de grupos intersetoriais via “Whatsapp”, visando à melhoria de 

comunicação entre as políticas públicas.  

 Desafios/ aspectos dificultadores: 
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 Conflito familiar, fragilização e rompimento de vínculos familiares, o uso de 

substância etílica, substância psicoativa e transtorno mental. 

 Falta de estrutura, tais como: internet móvel para a equipe SEAS; móveis; 

computadores, armários, impressora. 

 

 Órgãos parceiros:  

 Comunidades Terapêuticas: Jaboque; Esquadrão da Vida; Centro de Apoio a 

Dependentes em Recuperação Integrado - CADRI; Casa do Pai Espírita; CERTA; Novo 

Amanhecer; Nova Esperança; Antônio Pio da Silva – COMTAPS; Comitê de 

Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População em 

Situação de Rua - Comitê POP-RUA/Casa de Apoio São Francisco de Assis/Centro de 

Apoio aos Migrantes – CEDAMI/Guarda Civil Municipal/Ministério 

Público/Defensoria Pública Estadual/Defensoria Pública da União/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/Escola de Cabeleireiros Designer/Escola de 

Cabeleireiros SENAC/Saborzitos Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios 

LDTA. 

c)       Centro-Dia de Referência para Pessoas com Deficiência em Situação de 
Dependência e suas Famílias: 
 
 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 

 As ações desenvolvidas pelo Centro-Dia de Referência para PCD foram 

planejadas pela equipe multiprofissional, cuja finalidade visa a promoção da 

convivência necessária para o desenvolvimento da participação social e a promoção 

da autonomia. 

 Foram utilizados como estratégia de ação, metodologias de escuta e 

expressão das relações através de rodas de conversa, palestras, vídeos, grupos 
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focais, passeios, atenção individualizada, atividades em oficinas diversificadas tais 

como, música, dança, teatro, esporte e lazer, não apenas nos espaços físicos da 

Unidade, mas envolvendo o domicílio e a comunidade.  

 Realização de caminhadas e alongamentos na Orla Morena e Horto Florestal e 

praça, realizados semanalmente, visando promover a interação social. 

 Participação semanal na oficina Moinho de Papel ofertado pela Associação 

Pestalozzi por meio da produção artesanal papel com material reciclado. 

 Realização da oficina de Habilidades Manuais, oferecida aos usuários do 

Centro-Dia e Residência Inclusiva utilizando técnicas de pintura em tela, pintura em 

tecido, colagem e confecção de fuxico; Realização de oficina de jogos adaptados, 

tais como Jogos de mesa, dominó, dama, uno, batata quente, mímica, stop, 

amarelinha, bambolê, entre outros; Realização de Oficina de dança criativa, 

oferecida semanalmente aos usuários do Centro-Dia e Residência Inclusiva, por 

meio de parceria com a SECTUR; Realização de oficina de Atividades básicas de vida 

Diária, oferecida semanal por meio de Rodas de conversa, Dia da Beleza, palestra e 

vivência em grupo com orientações quanto à alimentação, higiene, cuidado pessoal, 

vestuário, comunicação escrita, verbal, gestual e locomoção; Realização de oficina 

de pintura em tela desenvolvida em parceria com a Proteção Social Básica, no mês 

de agosto/2018 em alusão ao aniversário de Campo Grande/MS. 

 Realização do Projeto Horta, desenvolvido semanalmente durante o ano de 

2018 através do plantio e cultivo de hortaliças e plantas medicinais; realização do 

Projeto Girassol, desenvolvido semanalmente pela psicologia. Tem como objetivo 

possibilitar por meio da dramatização e expressão trocas de experiências e vivências 

visando o desenvolvimento de habilidades sociais; Desenvolvimento do Projeto de 

Tecnologia Assistiva, realizado em parceria com a SESAU por meio de regulação via 

SISREG para aquisição de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção/OPM; 

Realização do Projeto de Contação de História, desenvolvido por acadêmicos do 

oitavo semestre do curso Pedagogia da UNIDERP; Realização do Projeto Jornal do 
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Centro-Dia, desenvolvido por acadêmicos do décimo semestre do curso Psicologia 

da UNIDERP. 

 Capacitação permanente para colaboradores do Centro-Dia, desenvolvida 

semanalmente com duração de 4 horas. 

 Participação no evento Mérito Eneida Cristina, com a indicação do Familiar 

Deir Ferreira para receber o prêmio na categoria superação. 

 Exposição de tela com tema: Aniversário de Campo Grande/MS no INSS. 

 Exposição de tela com tema: Aniversário de Campo Grande/MS no UNIDERP. 

 Participação no evento em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com 

Deficiência (21/09/2018), realizado pela Coordenadoria de Apoio a PCD- 

CAPED/SSDHU. 

 Evento de Implementação da nova estrutura física do Centro-Dia de 

Referência para PCD que será realizado em 23/11/2018. 

 Festa Natalina do Centro-Dia de Referência para PCD realizada em 

14/12/2018. 

 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

       Garantia de transporte adaptado para o atendimento das pessoas com 

deficiência em situação de dependência. 

       Coesão entre as equipes de trabalho (equipe técnica, cuidadores e equipe de 

apoio) e entre as Unidades da Proteção Social Especial. 

 Capacitação permanente para os profissionais do Centro-Dia. 

 Fácil acesso a Gerência Média Complexidade e Superintendência de Proteção 

Social Especial. 

 Disponibilidade de carro uma vez por semana para realização de visita e 

atendimento domiciliar. 

 Livre acesso à rede socioassistencial e a órgãos de garantia de direitos. 
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 Implementação da nova estrutura física do Centro-Dia de Referência para 

PCD, dispondo de melhor localização e estrutura física favorecendo a qualidade de 

vida das famílias atendidas e a diminuição da demanda reprimida. 

 Quadro funcional completo garantindo a qualidade do atendimento; 

 Aquisição de Tecnologias Assistivas a todos os usuários por meio de regulação 

no SISREG realizada 2 vezes ao mês na sede do Centro Dia por profissional da 

SESAU. 

 Parceria com Entidades e órgãos proporcionando o atendimento das pessoas 

com deficiência inseridas no Centro Dia. 

 

 Impacto social/resultados obtidos:  

 Inserção das PCD’s e seus familiares em atividades ofertadas por outras 

instituições no território (CRAS, Cotolengo, Pestalozzi e AMA). 

 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 PCD’s em situação 

de dependência quanto seu cuidador familiar. 

 Inserção do cuidador familiar ao mercado de trabalho. 

 Diminuição do grau de estresse e sobrecarga do cuidador familiar, 

minimizando o risco de acolhimento institucional. 

 Efetivação do cadastro de usuários e familiares no CAD Único e no Censo 

Municipal da pessoa com Deficiência. 

 Garantia de acesso a usuários e familiares a documentação e benefícios, tais 

como: BPC, Passe livre intermunicipal e interestadual e gratuidade a fralda 

geriátrica descartável via Defensoria Pública. 
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 Atendimento aos 37 usuários oriundos da UNAE por meio de acolhida 

encaminhamentos para serviços no território, e/ou orientações. 

 Desafios/ aspectos dificultadores: 

 Carro adaptado, porém, com poucos lugares (4 lugares). 

 Periodicidade na manutenção da estrutura física do prédio. 

 Disposição de carro convencional fixo para visitas domiciliares. 

 Aquisição de materiais para desenvolvimento de atividades manuais. 

 

    Órgãos parceiros:  

 Realizado parceria por meio de visita institucional, contato telefônico e estudo 

de caso com:  

 Residências Inclusivas Municipais I e II/Casa Lar Lions/ CREAS Norte, Sul e 

Centro/Secretaria Municipal de Cultura-SECTUR/ Biblioteca do Horto Florestal/ 

Coordenadoria de apoio à Pessoa com Deficiência/Universidade Católica Dom 

Bosco/UNIDERP/Universidade Federal de MS/UBSF Jardim Noroeste/CAPS Vila 

Almeida e Vila Margarida/Defensoria Pública de MS/ACBR/ISMAC/Centro de 

Especialidades Médicas/Associação Pestalozzi/Associação Cotolengo/Vale 

Renda/CER/APAE/Escola Girassol CEDEG/APAE/AMA/Hospital Dia/CRAS: Vida Nova, 

Moema, Mario Covas, Estrela Dalva e São Conrado/SESAU através do Centro de 

Atendimento Especializado CRAE. 

 

 

6.1.2 -  Gerência da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 
 

 07/07/18 - A fim de orientar e apoiar o trabalho desenvolvido nas UAIs 

institui-se a psicóloga Meire da Fonseca Bifon como técnica de referência para o 

monitoramento. 
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 Durante o mês de julho – Efetuaram-se visitas técnicas às UAIs, dando 

continuidade à discussão do processo de redimensionamento dos documentos e 

instrumentais já existentes nas Unidades considerando as legislações pertinentes e 

a dinâmica de suas realidades de atendimento, a realização de orientações gerais e 

o monitoramento das condições físicas e estruturais. 

 10/07/2018 - Reunião com os Coordenadores das UAIs: para a discussão do 

fluxo de documentos, agendamento do envio dos modelos de PIAs finalizados em 

casa Unidade para o alinhamento geral e finalização do redimensionamento; 

planejamento de uma compra emergencial com uma verba adquirida via emenda 

parlamentar, de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada Unidade, a fim 

de sanar os primeiros problemas nas Unidades que dependem de compras. 

 18/07/2018 – Realizou-se contato com o Corpo de Bombeiros: Esta Gerência 

identificou a impossibilidade de encaminhamento da certificação via Sistema 

Prevenir em razão da quantidade de acolhidos por unidade (a capacidade é para 20 

crianças/adolescentes, o sistema só pode ser usado para residências com até 16 

crianças/adolescentes) e da possibilidade de acolher crianças/adolescentes com 

deficiências.  Em razão disso realizou contato com o Serviço de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros, para orientação sobre os novos procedimentos a serem adotados; 

pesquisa da localização/contatos dos quartéis do corpo de bombeiros em Campo 

Grande que tem área técnica e atendem a região de cada UAI; providenciaram-se os 

documentos requeridos, e aguarda-se a compra (em processo de licitação) e fixação 

dos equipamentos necessários, para encaminhar a solicitação de vistoria e finalizar 

o processo de certificação. 

 08/08/2018 – Reunião com os Coordenadores e técnicos das UAIs: No período 

matutino, para tratar dos encaminhamentos para o registro no CMDCA – finalização 

do alinhamento do modelo dos PIAs, finalização do redimensionamento dos Planos 

de Ação das Unidades, encaminhamento do redimensionamento dos Regimentos 

Internos e Planos Político Pedagógicos das Unidades; 

encaminhamentos/documentações para laudos do Corpo de Bombeiros e Vigilância 



                                        

126 

 

Sanitária –; levantamento de temas para providências de capacitação dos novos 

servidores – cuidadores e cozinheiras; construção do calendário de visitas de 

monitoramento. 

 Estrutura dos Imóveis e Recursos Materiais: Em tempo informamos que o 

processo interno para aquisição de móveis e equipamentos em condições 

satisfatórias de uso, para as adequações conforme requisitos do Corpo de 

Bombeiros e Vigilância Sanitária dependem de processo de compras. 

 Está sendo dada continuidade do processo de redimensionamento do 

Regimento Interno das Unidades. 

 Houve conclusão do redimensionamento do PIA – Plano Individual de 

Atendimento e do roteiro com os dados a serem contemplados, quando pertinente, 

em cada item. Início do uso do mesmo a partir de 08 de agosto de 2018 já com a 

proposta de ser verificada sua funcionalidade no cotidiano e realizados 

apontamentos para uma nova revisão deste instrumental em junho de 2019. Envio 

do modelo produzido coletivamente para a VIJI em 04 de setembro de 2018 por 

meio do ofício nº 5734/2018/GAC/SPSE/SAS, protocolizado em 12/09/2018. 

 Acompanhamento da situação dos problemas estruturais, reportando a 

necessidade de compras emergenciais de itens pequenos, e reiterando a urgência 

da compra de grande porte junto aos responsáveis pelos processos de licitação e 

compras. 

 Existem atividades continuadas com a realização de orientações técnicas, 

acompanhamento da dinâmica de funcionamento das Unidades;  

É feita a viabilização de encaminhamentos no âmbito da Educação junto à SEMED – 

Secretaria de Educação, de modo que todos os acolhidos estejam inseridos na rede 

educacional;  

 A gerência busca agilidade do fluxo de informações entre o trabalho da 

Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. 
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   Foi estabelecido um canal permanente de pesquisa da necessidade de 

capacitação de todos os servidores das Unidades, por meio do qual se verificou as 

necessidades e as prioridades do momento, e iniciou-se um processo continuado de 

capacitação. Nos dias 15 e 16 de outubro houve o módulo 1º versando sobre o ECA 

e seu Norte para o trabalho nas Unidades; e sobre o Cuidar e o Trabalho do 

cuidador social. Está-se viabilizando o curso de Primeiros Socorros junto à equipe de 

formação do SAMU. 

 A Gerência e a Superintendência têm buscado uma nova SEDE para a UAI IV   

e RI I por meio de contatos com imobiliárias e Gerência de Suprimento e Compras e 

visitas a diversos imóveis em potencial. 

 As equipes GAC tanto de ILPIs quanto de RIs têm realizado estudos de caso 

com o CREAS. 

 Reuniões com a 44ª e 67ª Promotorias de Justiça de Campo Grande. 

 Reuniões com a Secretaria de Saúde. 

 No âmbito do Serviço Família Acolhedora foram realizadas as seguintes 

ações: elaboração do 1º Relatório da família pré-selecionada; entrevista da Equipe 

Técnica com a 2º família para elaboração de relatório; visitas psicossociais; 

elaboração do Regimento Interno, Plano Anual de Trabalho, PPP e restante dos 

documentos para inscrição do Serviço no CMDCA; elaboração da capacitação que 

será aplicada às famílias acolhedoras habilitadas; visita psicossocial nas Unidades de 

Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes para conhecimento e 

divulgação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; elaboração do 

conteúdo para a confecção das camisetas, folders, banners, cartazes e chaveiros 

para a campanha do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 08/05/2018 - 

Reunião SEDHAST para discutir a execução e andamento do Serviço de Acolhimento 

em Família Acolhedora; atendimento e informações sobre o Serviço na sede da 

GAC; 10/05/2018 - Reunião na 33º Promotoria Dr. Nicolau Bacarji Junior a fim de 

informar sobre o andamento do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, 

falar da Divulgação do serviço e os materiais confeccionados, e das providências 
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junto da documentação do CMDCA; 10/05/2018 - A Juíza Dra. Katy Braum do Prado 

atendeu a equipe técnica de Alta Complexidade da Coordenadoria de Proteção 

Social especial e do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora com o intuito de 

discutir sobre a validação da família selecionada pela equipe;30/05/2018 -Recebido 

o ofício da Vara da Infância e Juventude validando as famílias cadastradas; 

Atendimentos presenciais na sede e contatos telefônicos às famílias interessadas 

em fazer inscrição; 04/07/2018 - Realizada a entrega da documentação para 

inscrição e registro do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora para o 

CMDCA; 09/07/2018 - Realizada a Capacitação conforme as orientações técnicas do 

Serviço de Acolhimento as duas famílias cadastradas; Entrega do material de 

Divulgação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 04/08/2018 - equipe 

técnica participou da 1ª Edição do Reviva Cultura no centro de Campo Grande 

divulgando o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora com exposição de 

banners e distribuição de panfletos informativos; 09/08/2018 – Projeto, 

organização e realização da Campanha de Divulgação do Serviço de Acolhimento 

em Família Acolhedora na ASSOMASUL com a presença do Prefeito Marcos Marcelo 

Trad e demais autoridades;15/08/2018 - Recebemos a visita técnica das 

conselheiras do CMDCA; 

 21/08/2018 - Assembleia CMDCA para deliberação da inscrição dos serviços. 

(Tel conselheira 99614-1648 – Valmira); 18/09/2018 - Publicação no Diário Oficial 

da aprovação no CMDCA do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 

26/09/2018 - Participação no Evento de Orientações Técnicas do Serviço da Família 

Acolhedora realizado pela SEDHAST com a presença de outros municípios do Estado 

do Mato Grosso do Sul;  27/09/2018 - Reunião com o Financeiro da SAS Sr. Laucídio 

com o intuito de ajustes para o recebimento do auxílio para as famílias acolhedoras; 

Envio de documentação para o financeiro da SAS para o recebimento do auxílio da 

família acolhedora; 22/10/2018 - Visita ao Projeto Padrinho, com a responsável 

Andréia, para divulgação do serviço; 24/10/2018 - Reunião com Dra. Katty Braum 

para definir detalhes do acolhimento; 26/10/2018 - Visita ao Hemosul, Carrefour e 
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Shopping para parceria e divulgação do Serviço; 01/11/2018 - Visita para solicitar 

parceria no Walmart e Comper; Visita na SEMED para divulgação do Serviço na Rede 

(deixamos cartazes); e Realização de contatos regulares com o NOFE da VIJI na 

busca de criança com perfil para o acolhimento junto às duas famílias cadastradas.  

 Participação dos Servidores da GAC Sede em cursos e eventos: Curso de 

Elaboração do Plano de Educação Permanente do SUAS; Fórum de Segurança 

Pública Impunidade x Criminalidade; 3º Seminário Estadual de Enfrentamento a 

Violência contra a Pessoa Idosa; Curso Serviços De Alta Complexidade; Curso de 

Direitos Humanos no contexto das Políticas Públicas; Curso de Enfrentamento da 

violência contra a mulher; Divulgação Municipal do Serviço de Acolhimento em 

Família Acolhedora; Desfile de 26 de agosto; Ação 18 de maio de “Combate a 

exploração sexual de crianças e adolescentes”; Ação “Onde a esmola acaba, o 

direito começa”; Entrega de uniformes para os Serviços da Proteção Social Especial; 

Equipe técnica participou da Campanha do dia 18 de maio Contra a Exploração 

Sexual Infanto Juvenil; Participação da equipe técnica do Serviço de Acolhimento 

em Família Acolhedora no Curso de Violência Doméstica na Subsecretaria de 

Políticas para a mulher – SEMU; Equipe técnica participou do 1º Colóquio AEPETI na 

Esplanada dos ferroviários; Equipe técnica participou do Curso referente à 

Psicologia do Testemunho realizado pela Defensoria Pública; 05/11 a 09/11/2018 - 

Participação no Capacita Suas de parte da equipe técnica; Daniele e Josemary; 

Oficina da Rede local de cuidado e proteção à pessoa em situação de violência; II  

Colóquio desafios e perspectivas das migrações hoje; Seminário de Saúde Mental e 

Trabalho; Palestra de Prevenção do câncer de mama e do colo de útero; Seminário 

interlocuções do SUAS. 

 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

 Os avanços estão detalhados acima e também na descrição das Unidades.  

 Desafios/ aspectos dificultadores: 
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 Aguarda-se a compra (em processo de licitação) e fixação dos equipamentos 

necessários, para encaminhar a solicitação de vistoria e finalizar o processo de 

certificação do corpo de bombeiros. E adequação das mesmas às solicitações da 

Vigilância Sanitária. 

 Aguarda-se a compra (em processo de licitação) de móveis, equipamentos e 

utensílios para a revitalização das Unidades de Acolhimento.  

 Aguarda-se a certificação do corpo de bombeiros e a da vigilância sanitária 

para a conclusão do processo de certificação das UAIs no CMDCA. 

 Dificuldades com o funcionamento do Scap Web, impedindo que muitos 

servidores fizessem sua inscrição nos cursos oferecidos. 

 Dificuldades com a manutenção das Unidades sobretudo por falta de 

materiais para reparos e consertos. 

 Dificuldades na manutenção dos veículos que servem as unidades, bem como 

falta sazonal de combustível. 

 Interrupção intermitente dos serviços de telefonia e internet. A Residência 

Inclusiva I não tem linha telefônica. 

 Necessidade de disponibilizar Impressora para as Unidades. 

 O grande afluxo de imigrantes a nossa cidade torna-se um desafio para esta 

Gerência e requer a instituição de parcerias entre as Secretarias, bem como busca 

de recursos financeiros para a prestação de serviços necessários e específicos para 

esta população. 

 Outro desafio são os desdobramentos dos atendimentos envolvendo pessoas 

com transtorno de saúde mental, apesar do trabalho depender da atuação conjunta 

entre as Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social, as conversas 

realizadas em reuniões preliminares não foram suficientes para traçar planos de 

atuação conjunta.  

   

 
a) Unidades de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes:  
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 Atividades realizadas no ano de 2018: 
 

 Realização de Atividades recreativas: como cantigas de roda, pega-pega, 

esconde-esconde, jogos com bola, etc; realização das tarefas escolares; atividades 

pedagógicas; leitura; filme e jogos; Atividades recreativas na Praça do Bairro, todas 

as unidades têm em suas proximidades espaços de convivência comunitária que são 

utilizados. Noite do Pijama, Atividade recreativa mensal, promovida pela unidade III 

para favorecer a interação entre as acolhidas; Gincana na UAI  III – Atividade 

recreativa trimestral realizada pela unidade, com dinâmicas, jogos e atividades 

lúdicas;   Recreação com tênis de mesa; Liga do Bem com diversas atividades em 

todas as unidades; Jogo de “Paint Ball”, com ingressos doados pela SAS; Visita do 

Grupo de Jovens da Igreja católica Nossa Senhora Aparecida, tarde recreativa; Jogos 

de Videogame; Filme e pipoca para os acolhidos, doação cuidadores do plantão 

noturno; Sessão de filmes em período de férias; “Noite da pizza”  

 Passeios:  no Parque Itanhangá; Lanche no restaurante de fast food 

McDonald’s oferecido pelo Projeto Padrinho. Almoço no restaurante Belle Bistrô; 

Almoço no restaurante Sesc Horto; Cine Férias – Museu de Imagem e Som de MS - 

(25/01/2018), nesta data, durante o dia as acolhidas foram levadas para um 

momento de lazer e fruição das férias; Noite da Pizza, para terminar o dia de 

cinema, as acolhidas confraternizam-se com uma rodada de pizza oferecida por 

parceiros da unidade. Assistir ao espetáculo Patati Patatá no Shopping Bosque dos 

Ipês; Passeio na Colônia de Férias da ACICG - um dia na colônia, atividade recreativa 

oferecida pela ACICG; Teatro Glauce Rocha - (02/06/2018), “Peça O Palhaço e a Luz” 

atividade cultural na qual participaram as Unidades II, III e IV; Passeio no Parque 

Ayrton Senna (11/08/2018), atividade recreativa realizada pela unidade, onde as 

acolhidas tiveram um dia de piquenique e lazer; Almoço no Guacamole 

(01/10/2018), atividade realizada em parceria com colaboradores; Passeio no 

Estádio de Futebol “Morenão” para assistir o jogo entre Operário X Cuiabá; Cinema 

pré estreia do Filme “De repente uma família” Unidades III e IV; Passeio na Praça do 
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Peixe, atividade de educação física e recreativa realizada pela unidade visando a 

saúde e bem estar das acolhidas; Visita ao memorial da cultura para leituras e 

conhecimento no período de férias; Dia de Visita na Unidade de irmãos das 

acolhidas  vindos de outras unidades de acolhimento, objetivando fortalecer os 

laços familiares;  

 Atividades oferecidas:  pelo “Projeto Sonho de Campeão” executado em 

parceira com a FUNESP todos os sábados, para as Unidades II, III e IV; pelo Projeto 

Farol dentro da Unidade. PROFESP – Projeto Força no Esporte, ministrado pelo 

Major Costa Ribeiro, no Exército Brasileiro. 

 Frequência Diária nas escolas: Escola Municipal Desembargador Carlos Garcia 

Queiroz, Escola Municipal Irmã Irma Zorzi, CEINF Clotilde Chaia, Escola Municipal 

Manoel Inácio de Souza, CEINF Aloína de Oliveira, Escola Municipal João 

Evangelista; 

 Festas, eventos  e comemorações: comemoração ao Dia das Crianças dentro 

das Unidades de Acolhimento; Carnaval da UAI III – Um  momento de alegria e 

descontração com participação das acolhidas, cuidadoras e coordenação, realizado 

na unidade; Bingo da UAI III, realizado pela coordenação com objetivo de recreação, 

interação e fortalecimento de vínculos entre as acolhidas; Dia da Beleza – “Projeto 

Levanta Juventude”- Evento interno organizado para a melhoria da autoestima das 

acolhidas; Comemoração de Aniversário das Cuidadoras, atividade recreativa 

alusiva as cuidadoras visando fortalecer os vínculos entre cuidadoras e acolhidos; 

Festa Junina na UAI  III – (23/06/2018), atividade recreativa realizada em parceria 

com as demais unidades de acolhimento; Festa Junina IMPCG – (29/06/2018), 

atividade cultural  no Horto Florestal com participação das unidades de acolhimento 

III e IV que treinaram e  apresentaram quadrilha e contaram com o apoio da 

Gerência e Assessora Ivaneide; Churrasco para os acolhidos, para os acolhidos, são 

realizados com frequência com a doação dos próprios cuidadores e em parceria 

Assessora Ivaneide; Comemoração do dia das crianças com o Grupo Multiplica 

Esperança; Páscoa na FUNESP- realizada pelas unidades de acolhimento em  
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parceria com a gerência e superintendência; Pastelada na UAI  III, atividade 

recreativa realizada esporadicamente; Entrega de Brinquedos – Hi Happy 

(28/04/2018), atividade realizada pela Gerência organizada pela assessora Ivaneide 

em parceria com a  loja em comemoração ao aniversário de 30 anos da Hi Happy. 

 Cursos e aulas de danças: Aulas de ballet oferecidas pela Escola Municipal 

Irmã Irma Zorzi. Curso de Inglês – Wizard, todas as terças e quinta-feira de todos os 

meses; Apresentação de ballet no Teatro Glauce Rocha. Aula de Street Dance: todos 

os sábados, atividade realizada na unidade; Aula de Libras: todos os sábados, 

atividade realizada na unidade Curso Profissionalizante ACESSUAS Trabalho -  Com a 

parceria da SPSB, participação das Unidades III e IV; Curso de capacitação para 

cuidadores, oferecidos pela Secretaria de Assistência Social, para todas as Unidades; 

Curso de Gastronomia para o acolhido João Pedro Alarcon, ofertado pelo projeto 

padrinho e realizado todos os sábados no Instituto de gastronomia, sito a Rua Barão 

de Melgaço, 571; Inicio de curso no SENAI para capacitação profissional dos 

acolhidos, Adilson, Rafael e Edenir; Dia de Senac (19/07/2018), curso no Senac para 

jovem aprendiz com a participação da Unidades III e IV; Curso sobre o Projeto 

Padrinho (25/07/2018), atividade realizada no Plenário do Tribunal de Justiça para 

coordenadores; Curso de Culinária (27/07/2018), atividade realizada em parceria 

com a Professora de culinária Adriana; Curso de desenho criativo com o acolhido 

Israel; Dia da Beleza – Projeto Capelania Social –atividade realizada em parceria com 

a igreja do Evangelho Quadrangular, com cortes de cabelo, escova, pintura, 

penteado e maquiagem; Participação dos acolhidos no curso de preparação para 

apadrinhamento. 

 Unigran: Acompanhamento psicológico semanal para as acolhidas, realizado 

todos os meses; Instituto Kenneth, acompanhamento psicológico quinzenal com 

algumas acolhidas, realizado todos os meses; CAPSIJ, acompanhamento psicológico 

semanal e psiquiátrico mensal com acolhidos das Unidades III e IV. 

 Justiça Restaurativa, atividade realizada sempre que necessário em parceria 

com o Tribunal de Justiça. 
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 Superação – SAS em Ação – Neste projeto todos os servidores da SAS com a 

vice-prefeita, tiram o dia para ajudar na manutenção e reparos necessários na 

unidade, foram realizados em todas as UAICAS. 

 Vacinação H1N1/H3N3 na UAI III - (21/05/2018), atividade realizada na 

unidade em parceria com a UBS CARLOTA. 

 Jovem Aprendiz (29/05/2018), parceria com a CASSEMS, encaminhando os 

adolescentes das Unidades III E IV para o primeiro emprego. 

 Palestras: Palestra de Prevenção ao Suicídio (21/08/2018), atividade realizada 

na unidade em parceria com o Capelão Reis da UFMS; Palestra sobre drogas com 

Ubiratan Borges e Camila Higa; Palestra sobre drogas com GCM Rômulo e Marisa; 

Palestra Motivacional Sobre Profissões (14/07/2018), atividade realizada em 

parceria com o Projeto Padrinho; Palestra na Unidade III, com a temática “Suicídio”. 

 Desfiles: Desfile Cívico, participação da unidade na festa alusiva ao 119º 

aniversário de Campo Grande; Desfile Cívico de adolescentes que participam do 

Instituto MIRIM. 

 Dia de Artesanato, atividade realizada na unidade com colaboradores, 

confecção de “Mosaicos”; atividade realizada na unidade com colaboradores, 

confecção de “Tapetes de Retalhos”; Dia de Artesanato, atividade realizada na 

unidade com colaboradores, confecção de “Tapetes de Crochê”; Exposição de artes 

do acolhido Israel no armazém cultural; Dia de Artesanato, atividade realizada na 

unidade com uma mãe de acolhida, visando trabalhar vínculos afetivos saudáveis; 

confecção de “Bonecas de Lã”. 

 Projetos: Projeto Capelania com o Pastor Heraldo uma vez por mês, para 

rodas de conversa e dinâmicas de grupo; projeto “Saúde Bucal” realizado pela 

cirurgiã dentista Dra. Cristiane, onde orientou sobre escovação e higiene bucal e 

realizou limpeza nos dentes dos acolhidos; Crianças inseridas no Projeto Respira em 

parceria com a UFMS acadêmicos de Fisioterapia; Projeto Fazendo Minha História 
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(01/08/2018), capacitação para técnicas e cuidadoras, atividade realizada em 

parceria com o Projeto Padrinho;  

 Roda de conversa: com os acolhidos são recorrentes em todas as Unidades e 

acontecem com a execução da Equipe Técnica, cuidadores e outros parceiros; roda 

de conversa com os acolhidos, equipe técnica da unidade e equipe técnica do 

Centro de Atenção Psicossocial – CAPSIJ; roda de conversa com as acolhidas, onde 

as mesmas a oportunidade de compartilhar suas emoções e expectativas com a 

psicóloga e demais colegas da Unidade. 

 Corte de Cabelo dos acolhidos em parceria com o salão de beleza “Altos 

Cortes”, doação motorista Lucas. 

 Atividades de estimulação corporal, visual e auditiva com bebês; 

 Visita técnica na Unidade da enfermeira da UBS Carlota (Puericultura). 

 Participação no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS 

Jd.  Aeroporto. 

 Atividades que serão realizadas: Confraternização de final de ano em uma 

chácara com churrasco para os acolhidos, Ceia de Natal e ceia de Ano Novo. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

 (UAI I) Fortalecimento do vínculo profissional com os médicos e enfermeiros 

da Unidade UBS Carlota, em referência a Enfermeira Daiane e a Dra. Marta. 

 Parceria estabelecida com a Assistente Social Maria Onara, que colabora 

efetivamente com a unidade, agilizando a confecção de Cartão SUS e agendamento 

de Consultas. 

 Nova parceria realizada através do Projeto Respira, Dra. Leila especialista na 

área cardiopulmonar neonatal. 

 Parceria com o Projeto Padrinho, que através de ajuda financeira, promoveu 

consultas e exames especializados, que a rede não disponibiliza no momento.   

 Parceria com a rede Atacadista de Mercado ATACADÃO realizada pela 

Assessora Ivaneide, que continuamente beneficia a unidade com doações de fraldas 

descartáveis; 
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 Parceria com o Distrito Leste que fornece a solução de HIPOCLORITO 1% para 

desinfecção das máscaras inalatórias, usadas na unidade; 

 Parceria com a SESAU, através do Dr. Djalma Blans, disponibilizando um 

profissional médico Pediatra, que realiza atendimento semanal na unidade, 

auxiliando na promoção da saúde dos acolhidos.  

 A capacitação das cuidadoras em conjunto com a Equipe da Escola Técnica do 

SAMU, promovendo o curso de URGÊNCIA e EMERGÊNCIA pediátricas.    

 Rotina pré-estabelecida através de calendário, evitando a perca de 

atendimentos e retornos nas consultas médicas.  

 Presença do profissional de enfermagem, que colabora na organização dos 

medicamentos e controle do calendário vacinal, bem como auxilia o médico nas 

consultas de rotina. 

 (UAI II) avaliamos os aspectos facilitadores como satisfatório, pois dentro de 

nossas possibilidades estamos realizando visitas domiciliares para elaboração do PIA 

e acompanhamento das crianças e adolescentes em reintegração familiar, bem 

como os atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos e outros todos 

obedecendo aos prazos. 

 (UAI III) Capacitação das Cuidadoras - a capacitação oferecida pela SAS e por 

colaboradores voluntários trouxe maior qualidade na prestação dos serviços das 

mesmas, no desenvolvimento mais consciente de suas funções, tendo em vista que 

no ano de 2017, essas servidoras apresentavam dificuldades do exercício de suas 

funções. 

 Vida Escolar das Acolhidas, em 2017 as acolhidas estudavam em escolas 

diferentes e distantes uma da outra o que gerava muitos atrasos na chegada à 

escola, neste ano fizemos um georreferenciamento para alocar as acolhidas em 

escolas mais próximas possíveis da unidade, otimizando o tempo de deslocamentos 

para os locais de estudo, além de gerar economia ao setor de transporte. 
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 Atendimentos Psicológicos e Psiquiátricos, tivemos um aumento nas 

parcerias, incluindo outra instituição como a UNIGRAN, além do Instituto Kenneth e 

CAPS - IJ, fato que impactou positivamente na vida das acolhidas devido a 

celeridade e ao aumento na capacidade de atendimento. 

 Cursos de Artesanato, implementado no corrente ano, destaca-se como 

principal fator positivo a constância dos colaboradores voluntários e de como esses 

cursos refletiram positivamente na elevação da autoestima das acolhidas. 

 Atividades Físicas, com objetivo precípuo de cuidar da saúde física e mental 

das acolhidas, elas desenvolvem atividades físicas na Praça do Peixe com 

monitoramento das cuidadoras ao menos três vezes por semana. 

 (UAI IV) Parceria com a Rede de Atendimento. 

 Parceria e auxílio do Projeto Padrinho. 

 Equipe técnica composta por Assistente Social e Psicólogo. 

 Impressora multifuncional. 

 Estudos de casos com as unidades de acolhimento (ONG’s e Município). 

 Articulação com a rede socioassistencial. 

 Parceria com empresas privadas no programa Jovem aprendiz (BRASRAFIA e 

CASSEMS). 

 Parceria com empresas públicas para o programa de aprendizagem (MIRIM e 

MINISTÉRIO DO TRABALHO). 

 Parceria com empresas do sistema “S” no programa Jovem aprendiz (SENAI e 

SENAC).  

 

 Impacto social/resultados obtidos:  

 Reintegrações familiares. 

 Fortalecimento de vínculo afetivo familiar e social. 

 Conservação do vínculo/contato com a comunidade. 

 Orientação aos familiares, acolhidos e cuidadores. 
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 Melhor rendimento na escola e no comportamento. 

 Elevação da autoestima. 

 Bem estar físico, mental e emocional. 

  A realização de forma sistematizada de acompanhamento familiar a 

adolescentes com reintegração familiar.  

 Fortalecimento de vínculos entre irmãos acolhidos em diferentes unidades, 

por meio de visitas mensais. 

 As atividades realizadas no cotidiano (roda de conversa e palestras) com os 

adolescentes favorecem a convivência entre eles, com a percepção da vida em 

comunidade. 

  A inserção no mercado de trabalho proporcionou aos adolescentes a 

autonomia e aprendizagem para a vida financeira. 

 

  Desafios/ aspectos dificultadores 

 (UAI I) espaço lúdico na unidade, para realização das tarefas com a crianças 

maiores de 02 anos. 

 Alojamento Berçário com espaço limitado, impossibilitando aplicar as normas 

técnicas exigidas, para manter o ambiente livre de contaminação. 

 Falta de recursos financeiros para aquisição de medicamentos, que por vezes 

não encontra-se disponível na rede pública de saúde. 

 Falta de capacitação para merendeiras, buscando desenvolver a criatividade 

na produção da alimentação para as crianças na fase inicial e continuada, 

promovendo a melhor aceitação do alimento que durante essa fase as crianças são 

mais resistentes na aceitação.  

 Não possuímos uma impressora na Unidade. 

    Não conseguimos realizar ligações para celular do telefone da Unidade. 

 Não possuímos transporte específico para a equipe psicossocial realizar as 

visitas domiciliares. 
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 (UAI II) falta de material de expediente tais como cadernos, canetas, 

borrachas, lápis de cor, apontador. 

 Falta de alguns medicamentos na rede pública de saúde; falta de ar 

condicionado tanto para o escritório onde trabalha a equipe técnica, coordenação e 

administrativo, como para os quartos dos acolhidos; Falta de computadores. 

 (UAI III) falta de impressora causa muito transtorno. 

 Falta de manutenção no ar-condicionado; falta de um freezer; falta de 

liquidificador de uso coletivo/industrial; falta de cadeiras para uso das acolhidas; 

Falta de um forno; falta de manutenção no fogão. 

 Deficiência no apoio logístico, devido à alta demanda das necessidades 

individuais e coletivas das acolhidas da unidade, algumas demandas deixam de ser 

realizadas priorizando-se as mais urgentes. 

 Demora para a realização das audiências judiciais para a reintegração familiar 

tem gerado muita expectativa e ansiedade nas acolhidas, fato que acaba 

estimulando a evasão. 

 (UAICA IV) poucos recursos para o desenvolvimento das atividades propostas. 

 Falta de medicação na rede pública de saúde. 

 Carro incompatível com a demanda da Unidade. 

 Redução de combustível. 

 Estrutura física necessitando de reforma. 

 Reposição de mobília. 

 

 Órgãos parceiros:  

 SESAU/SEMED/UBS Carlota – Dr. Astrogildo Carmona/UBS 26 de Agosto/UBSF 

Vila Corumbá/Hospital Regional de Mato Grosso do Sul/Hospital Universitário – 

Maria Aparecida Pedrossian/IPED/APAE – CER/APAE/Universidade Federal Do Mato 

Grosso do Sul/UNIGRAN/Clínica Escola UCDB/Projeto Padrinho/FUNESP/Projeto 

Farol/Liga do Bem/PROFESP – Projeto Força no Esporte do Exército 
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Brasileiro/Clinica Pró Oftalmo/IBF/CAPS-IJ e AD/Instituto Kenneth Martin 

Coelho/WIZARD/Vara da Infância, Juventude e do Idoso/Defensoria 

Pública/Promotorias de Justiça/Instituto Mirim/Hospital 

CASSEMS/CREAS/CRAS/UPA’s/Instituto Kenneth Martin Coelho/IAP – Instituto de 

Apoio Psicológico/Justiça Restaurativa/Delegacia de proteção à criança e 

adolescente- DEPAC/DEAIJ – Del. Especializada de Atendimento à Infância e 

Juventude/ONGs/Escola Estadual ZAMENHOF e Clarinda Mendes de 

Aquino/Escola Municipal Padre José de Anchieta, Santos Dumont, Nelson Pinheiro 

de Souza e Osvaldo Cruz/Receita Federal/Posto de Identificação/Cartórios de 

registro civil/Ministério do trabalho/Fundação Social do Trabalho e SINE Municipal 

de Campo Grande –MS – FUNSAT/Fundação do Trabalho – FUNTRAB/Central de 

processamento de Alimentos – CPA/Instituto MIRIM de Campo Grande – IMCG. 

 

b) Unidades de Acolhimento Institucional em Residências Inclusivas:  

 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Reuniões de equipe para discussão e aprimoramento do trabalho, visando 

ações para promover o bem-estar dos residentes. 

 Elaboração da Rotina da Residência Inclusiva I, discriminando horários e 

atividades a serem desenvolvidas nos plantões, a fim de organizar a rotina dos 

residentes e cuidadores. 

 Reuniões e estudos de caso com instituições parceiras onde os residentes 

realizam atividades, visando garantir o alinhamento das ações propostas no 

atendimento de cada residente: Centro Dia, Associação Pestalozzi, Associação de 

Pais e amigos dos Excepcionais – APAE, Universidade Católica Dom Bosco, 

Associação Juliano Varela, Escola Municipal Plínio Mendes dos Santos, Centro 

Especializado de Atendimento à Mulher – CEAM, Centro de Atenção Psicossocial 

Afrodite Doris Contis, Instituto Sul-mato-grossense para Cegos Florivaldo Vargas – 

ISMAC. 
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 Elaboração do Regimento Interno e do Projeto Político Pedagógico da 

Residência Inclusiva em conjunto com a Gerência de Alta Complexidade. 

 Desenvolvimento junto à equipe de referência da Gerência de Alta 

Complexidade – GAC de um novo modelo padronizado de Plano Individual de 

Atendimento – PIA. 

 Curso de pintura em parceria com o Centro-Dia. 

 Festas, eventos e comemorações: festa de Carnaval em parceria com o 

Centro-Dia e Residência Inclusiva II; participação das comemorações de carnaval do 

Grêmio Recreativo; Escola de Samba Unidos da Vila Carvalho; Festa Julina realizada 

com parceria entre o Centro-Dia e as Residências Inclusivas; Confraternização de 

Natal da Residência Inclusiva I – Prevista para dezembro. Comemorações de 

aniversário de Residentes e Funcionários; Comemoração da Páscoa. 

 Caminhadas Matinais - Praça Itanhangá. 

 Banhos de Piscina – Residência Inclusiva II 

 Passeios aos Shoppings locais; passeio - Circo Miragens; Dia de lazer na 

Chácara LS – Chácara das Mansões; Visita ao Museu José Antônio. 

 Atividades Lúdicas: jogos, brincadeiras, pinturas, colagens, bingo e filmes; 

 Dia de Beleza (cortes de cabelo e embelezamento das unhas); Participação 

nas missas – Igreja São Cristovão. 

 Curso de Capacitação de Novos Servidores e Curso Serviços de Alta 

Complexidade para equipe técnica; Entrega dos Certificados do Curso de Pintura – 

Centro Dia. 

 Participação nas atividades e eventos promovidos pelo Centro Dia e 

Pestalozzi. 

 Reunião com equipe GAC/SAS. 

 Visitas Domiciliares pela equipe técnica. 

 Exposição das Telas dos residentes -  Salão do INSS em parceria com o Centro 

Dia. 
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 Palestra sobre Reciclagem da Solurb – Residência Inclusiva II. 

 Participação no evento do Dia da Luta Nacional da Pessoa com Deficiência – 

Praça Ary Coelho. 

 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

 (Residência Inclusiva I) O estabelecimento de uma boa articulação da unidade 

com agentes da Rede Socioassistencial e instituições parceiras. O sucesso na 

articulação tem facilitado o acesso dos residentes a serviços essenciais para 

melhora de sua qualidade de vida, a exemplo do fechamento de parceria com a 

Universidade Católica Dom Bosco que foi efetivado esse ano e está possibilitando o 

atendimento dos residentes no projeto Cogni- Ação de reabilitação cognitiva. 

 O trabalho conjunto da equipe tem possibilitado maior efetividade das 

estratégias desenvolvidas com cada residente. É possível perceber que as 

discussões de toda a equipe acerca do trabalho proporcionam maior entendimento 

das estratégias a serem seguidas e do sentido do trabalho na Residência Inclusiva, 

possibilitando o alinhamento das ações. 

 O trabalho de aproximação das famílias tem sido realizado e observa-se que o 

incentivo à convivência familiar, quando possível, traz benefícios aos residentes. 

Durante o ano grande parte dos residentes manteve contato com familiares. 

 A regularização das curatelas de 5 (cinco) residentes e a garantia do direito 

dos mesmos de receber o Benefício de Prestação Continuada – BPC. 

 Residência Inclusiva II Imóvel bem estruturado. 

 Alimentação balanceada e suficiente. 

 Equipe de referência. 

 Boa articulação com a rede Socioassistencial de proteção bem como com os 

equipamentos públicos. 

 Impacto social/resultados obtidos:  
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 (R.I. I) um residente foi reintegrado à família no ano de 2018 e segue em 

período de acompanhamento. A reintegração foi fruto da efetivação das ações 

propostas no Plano Individual Atendimento do residente e do acompanhamento 

familiar. 

 No ano foram atendidos 12 (doze) residentes na Residência Inclusiva I, com 

idades entre 26 e 59 anos. Houve um óbito no mês de maio, em setembro uma 

residente foi transferida para a Residência Inclusiva II, em Outubro um novo 

residente ingressou na unidade e também no mesmo mês um residente foi 

reintegrado à família. No momento são 09 (nove) residentes na unidade e um em 

período de acompanhamento da reintegração familiar.  

 (R.I. II) Maior independência dos residentes nas AVDs. 

 Maior participação nas atividades rotineiras da Residência Inclusiva. 

 Melhora da auto-estima. 

 Melhora no cuidado pessoal. 

 Descoberta de potencialidades. 

 Maior participação dos acolhidos nas atividades externas. 

 

 Desafios/ aspectos dificultadores 

 (R.I. I) O imóvel atual não atende às necessidades dos residentes, tanto em 

espaço, quanto em mobiliário. A unidade sofreu no período com infestações 

recorrentes de percevejos, escorpiões e ratazanas, que mesmo com dedetização e 

higienização correta seguem fora do controle. É possível perceber que essas 

questões estruturais afetam de maneira negativa ao trabalho, dificultando a 

promoção da autonomia dos residentes e seu bem-estar geral, assim como a 

motivação dos servidores para desenvolver esse trabalho. 

 Há dificuldade em conseguir uma comunicação acessível e estabelecer 

articulação com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o que dificulta e 
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lentifica os processos para consecução do Benefício de Prestação Continuada – BPC 

dos residentes. 

 (R.I. II) Veículo disponível para atendimento não possui espaço suficiente para 

o transporte dos cadeirantes e acamados e são necessárias várias viagens para 

transportar todos os residentes. 

 O veículo em referência apresenta semanalmente graves problemas de ordem 

mecânica, comprometendo severamente a qualidade dos transportes e cronograma 

junto às escolas, consultas médicas, tratamentos médicos, farmácias, 

supermercados, agências bancárias entre outros. 

 Suspensão dos serviços essências de Telefonia e acesso à Internet, o que 

prejudica o atendimento eficiente e de qualidade aos nossos residentes junto aos 

nossos parceiros. Em razão disso, estamos perdendo vagas de atendimento que são 

essenciais para a qualidade de vida de nossos residentes e deixando de receber 

recados importantes, tais como: agendamentos, cancelamentos e alterações de 

horários das atividades, fazendo ainda com que os motoristas, por vezes, façam 

viagens desnecessárias. 

 Órgãos parceiros:  

 Associação Pestalozzi/ Sociedade Educacional Juliano Varela/Escola Municipal 

Plínio Mendes dos Santos/Escola Municipal Adair de Oliveira/ Instituto Sul-mato-

grossense para Cegos Florivaldo Vargas (ISMAC)/ Fundação para o Estudo e 

Tratamento das Deformidades Crânio-Faciais (Funcraf)/Universidade Católica Dom 

Bosco (UCDB)/ Centro-Dia para Pessoas com Deficiência/ Unidade Básica de Saúde 

da Família – UBSF Vila Carvalho/Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Afrodite 

Doris Contis/Centro de Doenças Infecto-parasitárias (CEDIP)/Hospital Dia/Centro 

Especializado em Reabilitação da APEAE de Campo Grande (CER APAE)/ Varas da 

Família/UCDB/Cotolengo;/Centro de Processamento de Alimentos.  

c) Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua – 
CETREMI 
 
 Atividades realizadas no ano de 2018: 
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 Apoio psicossocial através de Instituições religiosas que promovem atividades 

em grupo aos acolhidos que partilham da mesma crença, no intuito de melhorar as 

relações sociais e emocionais. 

 Acompanhamento técnico para o desenvolvimento do Plano de Atendimento 

Individual. 

 Fortalecimento de Vínculos Familiares e retorno de migrantes a sua cidade de 

origem. 

 Reuniões com a Gerência de Alta Complexidade para discussão sobre os 

processos de trabalho, revisão de instrumentais e aprimoramento do trabalho.  

 Encaminhamentos para tratamentos de Saúde (UBS, UPAS e CAPS); 

encaminhamentos para a consecução de documentos. 

 Participação em cursos de capacitação tanto da equipe Técnica quanto dos 

cuidadores. 

 Apoio da Guarda Civil Municipal junto à equipe da Unidade.  

 São propiciadas diversas atividades de confraternização (jantares, 

comemoração de aniversários e recebimento de visitas de representantes 

religiosos)   

 Participação da Equipe Técnica na ação “Onde a Esmola Acaba, o Direito 

Começa”. 

 Acompanhamento da Equipe Técnica no Terminal Rodoviário e adjacências 

visando mapear as realidades existentes, sobretudo no que se refere ao grande 

afluxo de imigrantes. 

 Redimensionamento dos documentos e do processo de trabalho da equipe 

Técnica de Referência do CETREMI. 

 Reuniões Intersetoriais para estudo de caso. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

 Aumento da equipe técnica em 2018, o que proporcionou maior eficiência e 

qualidade no atendimento aos usuários. 
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 Elaboração e aplicação dos instrumentais, que auxiliaram na execução e 

normatização das atividades dos técnicos. 

 Impacto social/resultados obtidos:  

 Aumento da situação de emprego formal. 

 Melhoria das condições de saúde dos acolhidos. 

 Possibilitar que o usuário tenha condições de chegar ao destino desejado por 

meios que garantam sua dignidade e autonomia. 

 Diminuição de migrantes/imigrantes em situação de rua. 

 Encaminhamentos para emissão de segunda via de documentos que 

garantem cidadania e atendimentos aos usuários. 

 

 Desafios/ aspectos dificultadores: 

 Qualidade do serviço de internet: Durante boa parte do tempo ficamos sem 

conexão disponível, o que dificulta acesso a e-mail, registro de Boletim de 

Ocorrência, agendamento de cédula de identidade, dentre outros. 

 Disponibilidade de mais linhas telefônicas: Para atender as demandas dos 

usuários, às vezes são realizadas várias ligações e o fato de termos apenas uma 

linha disponível para toda unidade, dificulta o trabalho da equipe técnica. 

 Falta de telefone em boa parte do ano no Terminal Rodoviário, sendo que 

atual linha não faz chamadas para celular e nem para fixo, apenas para o Ramal do 

CETREMI, impossibilitando os contatos necessários. 

 

 Órgãos parceiros:  

 CAPS/FUNSAT/FUNTRAB/Centro POP/Polícia Civil Municipal/Polícia 

Civil/CEDAMI/Casa de Apoio São Francisco/UBS Tiradentes/Defensoria Pública/INSSCRAS 

Tiradentes/Fórum Cível e Criminal/Comunidade Terapêutica. 

 

7. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA 

DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PELAS GERÊNCIAS A ELA VINCULADAS. 
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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 Gerência 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 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 a 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 

mailto:sas@sas.campogrande.ms.gov.br
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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. 

Apresentamos, a seguir, as principais atividades desenvolvidas pela 

Superintendência, bem como dados quantitativos e qualitativos de atendimentos 

realizados no exercício do ano de 2018. 

7.1  Gerência de Gestão de Pessoas: 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 

 Realização de Processos Seletivos para contratação de Facilitador Social e 

Entrevistador Social para as unidades da Superintendência de Proteção Social 

Básica, e de Cuidador Social e Educador Social para as unidades da 

Superintendência de Proteção Social. 

 Realização de admissões, desligamentos e remanejamentos de servidores, 

conferência mensal das folhas de pagamento. 

 Remanejamento dos mirins dos Conselhos Tutelares para outras unidades da 

SAS. 

 Realização de Avaliação de Estágio Probatório dos servidores concursados. 

 Abertura de processos para licença maternidade e estabilidade da gestante 

contratada, adicional de aperfeiçoamento, licença para 

capacitação/aperfeiçoamento, licença para participar de curso de formação 

decorrente de concurso público, averbação de tempo de serviço, contagem de 

tempo de serviço e aposentadoria. 

 Elaboração de grande quantidade de requerimento de férias dos servidores 

contratados por processo seletivo. 

 Avanços: 
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 Organização dos arquivos funcionais. 

 Controle das folhas de frequência em conferência com a lotação. 

 Cumprimento de prazos para cadastramento dos eventos da folha de 

pagamento no sistema Ergon. 

 Chamamento de servidores concursados. 

 Desafios: 

 Instalação de um sistema mais ágil para abertura de processos. 

 Desburocratização da abertura de processos. 

 Manter a lotação dos servidores atualizada, tendo em vista a grande 

rotatividade. 

 

7.2 Gerência de Serviços de Manutenção: 

 

      Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Foram protocolados nesta Gerência de manutenção 1235 documentos de 

janeiro até outubro de 2018, entre Comunicações Internas e Ofícios, com solicitação 

de manutenção hidráulica, elétrica, acabamento básico, TI’s, serviços de 

chaveiro/carimbo, vidraçaria, auto fossa, desinsetização, manutenção de freezer, 

geladeira, bebedouro, câmara fria, fogão, ar condicionado, agendamento de 

auditório e documentos de cunho informativo. 

ATENDIMENTOS MÊS / SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

Jan Fev  Mar  Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out Total de 
atendim. 

Media
MÊS  

55 27 25 46 49 32 46 48 33 33 394 39,40 

 

 Todos os serviços são atendidos mediante ao recebimento de comunicação 

interna, agendados e gerados ordem de serviço conforme urgência da referida 

unidade.  
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 Em caso de situação de emergência a ordem de serviço é aberta por telefone 

e a equipe é acionada e direcionada para atender a referida ocorrência. 

 SITUAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

SERVIÇO: 
Número do Empenho/ Situação  

VALOR DO 
EMPENHO SALDO  

CHAVEIRO 
Aberto em 2018 

 Proteção Especial 3.639,67 

 Proteção Básica 7.995,85 

11.635,52 
 
 

2.244,60 
 
 

AUTO FOSSA Fase de elaboração de contrato _ _ 

REFRIGERAÇÃO 
Em fase de elaboração de ata de 

registro de preço 
_ _ 

FOGÃO 
Em fase de elaboração de ata de 

registro de preço 
_ _ 

AR 
CONDICIONADO 

Em fase de elaboração de ata de 
registro de preço 

_ _ 

VIDRO 
Em fase de elaboração de ata de 

registro de preço 
_ _ 

 

 Os serviços de auto fossa vem sendo atendidos com recursos 

disponibilizados pela Superintendência Administrativa, de janeiro a outubro de 

2018 foram realizados 26 atendimentos e com apoio da SEMED que dispõe de 

caminhão próprio foram realizados 05 atendimentos.  

 Os serviços de manutenção de Ar condicionado estão sendo realizados 

através do Suprimento de Fundo de janeiro a outubro foram realizados 30 serviços 

de manutenção e prevenção. 

 Os serviços de manutenção em equipamento de refrigeração estão sendo 

realizados através do Suprimento de Fundo de janeiro a outubro foram realizados 

12 serviços em equipamentos como geladeira e freezer.  
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 Os serviços de manutenção em fogão estão sendo realizados através do 

Suprimento de Fundo de janeiro a outubro foram realizados 18 serviços e reforma 

dos equipamentos. 

SITUAÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO /HIDRAULICO, 
ELETRICO E ACABAMENTO 

COMPRA SOLICITAÇÕES 

MATERIAL/ 
ELETRICO/HIDR

AULICO e de 
ACABAMENTO 

Empenhando 

Aguardando a chegada para atendimento 
trimestral 

 

 SAS em SuperAção: Projeto que teve início no mês de novembro de 2017 com 

atendimento na Unidade de Acolhimento Institucional IV (UAI Masculino), tem por 

objetivo a integração dos funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social 

– SAS de forma voluntária, doando seu tempo para colaborar na revitalização das 

unidades selecionadas, tornando o ambiente mais agradável para os funcionários e 

usuários do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Desde de que esse projeto 

foi idealizado, pela vice-prefeita de Campo Grande Adriane Lopes, foram atendidas 

05 (cinco) unidades desta Secretaria, sendo 01 (uma) unidade atendida em 2017, e 

04 (quatro) no ano de 2018, conforme relacionadas a seguir: 

 Unidade de Acolhimento Institucional IV (UAI) masculino; UAI Feminino; UAI 

Criança; Centro de Capacitação Profissional – CECAPRO; Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS Rosa Adri: Para realização desta ação a equipe de 

manutenção visita a unidade e relata através de avaliação prévia para levantamento 

dos serviços e materiais necessários que serão utilizados nos serviços de pintura, 

acabamento, hidráulica, elétrica, serralheria e limpeza geral. Para que o serviço seja 

realizado contamos com parcerias da comunidade, funcionários e iniciativa privada 

na doação de materiais e serviços. 
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 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – TI: Foram realizados por este setor 303 

atendimentos através de solicitação de comunicação interna e 16 através de oficio 

externo, porém o grande número de atendimentos é realizado através de contato 

telefônico e/ou por solicitação presencial, ficando esses atendimentos não 

contabilizados, por se tratar geralmente de um serviço que requer urgência. 

 São realizados diariamente pela equipe de T.I, serviços de manutenção da 

rede e de computadores, verificação do servidor, instalação de softwares, 

orientações aos servidores, solicitações de usuários, e-mail, senha para sistemas, 

controle de agenda de data show, sendo estes serviços a grande maioria solicitada 

por contato telefônico. 

 Avanços: 

 Transporte: Disponibilidade de veículo para equipe de manutenção, e 

conserto imediato dos veículos e do caminhão que atende a limpeza/ poda de 

grama das unidades descentralizadas. 

 Desafios:  

 Qualificação Profissional: Melhorar a qualidade dos profissionais desta 

Gerência com oferta de cursos e capacitações. 

 Valorização: valorizar os profissionais de acordo com sua capacidade técnica e 

produtiva. 

 Ferramentas: Aquisição de ferramentas que contribuam com agilidade e 

segurança e desenvolvimento do serviço. 

 Material/ Serviço: melhorar o tempo de aquisição/contratação de materiais e 

serviços para atendimento das unidades. 

 Prioridades: 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; 

testado de conformidade elétrica ART, comprovante de área construída, atestado 
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de estanqueidade 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 e 

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: Ferramentas: máquina 

de solda compressora e outros; equipamento de segurança EPI’s: capacete, bota, 

cinto, óculos e outros; relação de material (tabela 02).  

 Recursos Humanos: contração de funcionários para a equipe de manutenção: 

1 pedreiro, 1 serralheiro e 2 auxiliares de manutenção. 

 Melhoria da Internet tanto da sede quanto das unidades descentralizadas. 

 Compra de teclados, mouses e outros equipamentos de necessidade deste 

setor, para continuidade do serviço; compra de equipamentos para manutenção 

dos computadores; compra de computadores. 

7.3 Gerência de Patrimônio e Almoxarifado: 

 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Inicio do levantamento patrimonial 2018. 

 Readequação do espaço físico do depósito da Gerência. 

 Aperfeiçoamento nas técnicas de controle de mercadorias.  

 Substituição nas calhas do deposito da Gerência. 

 Pintura do piso do deposito. 

 Levantamento e lotação dos extintores das unidades da SPSB e SPSE. 

 Avanços: 

 Inserção de calhas. 

     Desafios: 
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   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. 

  Conserto, troca ou reforço das portas internas do escritório da GPA. 

  Reforço ou troca da porta externa do escritório da GPA. 

  Extinção do mofo existente no escritório. 

  Troca do forro do escritório da GPA. 

 Substituição dos ventiladores do depósito. 

 Troca do mobiliário (cadeiras, microcomputadores, mesa). 

  Aumento no quadro funcional. 

 

7.4 Gerência de Controle de Documentos 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Realizamos a gestão da entrada e saída dos documentos e imagens desta 

Secretaria, por meio do EDOC e de gerenciamento e fluxo de informações de 

documentos. 

 Recebemos e controlamos as solicitações de informações e documentos 

relacionados aos assuntos da Secretaria, observando os prazos a serem cumpridos. 

 Recebemos, conferimos e encaminhamos as informações e documentos 

enviados pelos setores da Secretaria para outros órgãos. 

      Avanços: 

 Arquivos organizados. 

 Catalogação dos arquivos. 
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 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 de equipe. 

 Servidores motivados, comprometidos. 

 Ausência de conflitos. 

 Contratação de um mirim para melhor andamento no setor. 

      Desafios: 

 Aquisição de computadores novos para o protocolo. 

 Aquisição de computador para a central de cópias. 

 Aquisição de caixas de arquivos (de material plástico). 

 Implantação de um sistema digital para entrada e saída dos documentos. 

 Contratação auxiliar administrativo. 

 Manutenção do ar condicionado que está sem funcionamento. 

7.5 Gerência de Gestão de Transporte 

  Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Organizamos e mantemos atualizados os cadastros e as documentações dos 

veículos sob a responsabilidade da SAS. 

 Estabelecemos mecanismos e instrumentos de acompanhamento e controle 

da manutenção, conservação e utilização dos veículos. 

 Controlamos a distribuição das viaturas oficiais à disposição da Secretaria, 

mantendo registro diário atualizado dos usuários, destino, consumo de combustível, 

custos operacionais e outras informações que julgar necessárias. 

 Articulamos com os demais setores, visando uma ação integrada para 

consecução dos objetos da Secretaria; emitir parecer de suas ações. 
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 Avanços: 

 Manutenção preventiva dos veículos em dia. 

 Mais de 95% da frota em plena atividade. 

 Aquisição de 07 (sete) veículos novos. 

 Confecção de cancela para o portão de entrada da SAS. 

 Recebido do Tribunal de Justiça de MS a título de doação, um veículo Doblô.  

 

 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 cancela para o portão. 

 Aquisição de um forno micro-ondas. 

 Aquisição de um bebedouro. 

 Aquisição de uma bomba d’agua para lavagem dos veículos. 

 Aquisição de um toldo a ser instalado à frente do prédio administrativo do 

Transporte. 

 
7.6 Gerência de Alimentação e Nutrição 

    Atividades realizadas no ano de 2018: 

 

 Planejamento e Elaboração de cardápios. Realizado semanalmente, enviado 

via e-mail para as unidades. Respeitando o fator cultural da região, aceitabilidade 

das preparações, sazonalidade dos alimentos e recursos financeiros disponíveis. 

De acordo com: a faixa etária atendida e atividades desenvolvidas pela clientela 

assistida. Para Garantir o fornecimento adequado dos nutrientes através de 
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refeições equilibradas e variadas de acordo com as necessidades nutricionais de 

cada indivíduo.  

 Cálculos de Pedidos de Compras e solicitação dos mesmos. Realizado 

anualmente. Através de cálculos técnicos, observando a faixa etária atendida, a 

sazonalidade dos produtos, o cardápio a ser definido e os recursos financeiros 

disponíveis. Garantir o fornecimento das quantidades adequadas dos gêneros 

alimentícios às unidades, evitando assim gastos financeiros excessivos e/ou falta 

de produtos. 

 Cálculos para datas comemorativas. Realizado quando necessário. De acordo 

com as datas comemorativas (p ex.: dia das crianças, natal) ou conforme a 

necessidade. 

 Entrega de gêneros alimentícios (HORTIFRUTI) com emissão de requisições. 

Realizado semanalmente. Através de planilhas do excel montadas para este fim. 

Entrega feita pelos fornecedores ponto a ponto. Por serem alimentos perecíveis, 

quanto menor o manuseio melhor a qualidade do produto (fornecedor direto para 

as unidades). 

 Entrega de gêneros alimentícios (CARNE). Realizado semanalmente. Através 

de planilhas do excel montadas para este fim. Entrega feita pelos fornecedores 

ponto a ponto. Não temos espaço suficiente nas unidades para armazenar um 

quantitativo maior. 

 Entrega de gêneros alimentícios (CARGA SECA). Realizado mensalmente ou 

conforme necessidade. Através de planilhas do Excel montadas para este fim. 

Entregas feitas pelo ALMOXARIFADO mediante solicitação e requisições da 

Gerência de Nutrição. Atualmente os motoristas levam a carga nos carros que 

realizam as visitas.  

 Controles sistemáticos de utilização de empenhos. Através de planilhas do 

Excel. Saída das requisições, controles de notas fiscais e controles de saldos. Para 

cuidar do saldo de empenho a fim de não ultrapassar os quantitativos solicitados. 
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 Acompanhamento do controle de estoque nas Unidades da SAS. Realizado 

mensalmente. Através de visitas in loco em cada unidade para verificação dos 

estoques, quantidades e qualidade dos gêneros alimentícios, anotação de 

reclamações, sugestões e de possíveis necessidades. Para que cada local receba o 

correspondente a sua necessidade mensal, de acordo com a frequência e 

quantidade existente em estoque. Evita-se o desperdício, deterioração dos 

produtos e estocagem excessiva de gêneros. 

 Recebimento de frequência. Realizado mensalmente. Os coordenadores das 

Unidades entregam as médias de frequências na Gerência de Nutrição. 

Atualização dos dados no sistema de cálculos para as requisições. 

 Introdução de novas receitas nos cardápios. Realizado quando se fizer 

necessário. É introduzida uma nova receita, com envio do modo de preparo para 

todas as unidades. A nova receita deve ser econômica, com os materiais 

disponíveis e de fácil preparo. Essa nova receita pode ser originada da Gerência de 

Nutrição ou de alguma cozinheira / merendeira das unidades da SAS que se 

destacou pela criatividade. Para aumentar a variedade do cardápio e aumentar a 

disponibilidade de nutrientes. Educação nutricional através do contato com 

diversos alimentos e suas formas de preparo. 

 Visitas técnicas às unidades atendidas. Realizado mensalmente e quando 

necessário retorno nas unidades críticas. Visitas periódicas e sistemáticas, feitas 

por nutricionistas. Com roteiro e itens a serem observados. Relatórios para 

conhecimento da situação da unidade quando se fizer necessário. Para controle do 

serviço de alimentação nas unidades, visando sempre melhorias na execução dos 

trabalhos. Contato direto entre cozinheiras e nutricionistas. Fortalecimento do 

setor através do vínculo com as unidades.  

 Orientações nutricionais individualizadas e coletivas. Realizado 

rotineiramente ou quando solicitado pela unidade. De maneira verbal e escrita, 

através da visita técnica, respeitando a necessidade e especificidade da unidade. A 

orientação individualizada ocorre de acordo com a particularidade de cada 
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unidade e seus usuários, indivíduos com diabetes, intolerância à lactose, celíacos, 

ajustes de consistência nas preparações para o berçário, entre outros. Atua na 

prevenção e controle de doenças, melhoria da qualidade de vida dos usuários e 

otimização de recursos através de planejamento. 

 Capacitação e treinamentos para os responsáveis pela higiene e 

manipulação de alimentos. Realizado conforme necessidade. Através de cursos 

promovidos pelas nutricionistas da Gerência ou profissionais convidados. Os 

cursos serão específicos e voltados para a realidade das unidades e os conteúdos 

apresentados conforme necessidade da secretaria. Obrigatoriedade dos 

manipuladores de alimentos terem o Curso de Higiene e Manipulação, (ANVISA). 

Conscientização das técnicas operacionais adequadas exigidas pela Vigilância 

Sanitária. Conscientização do quanto é importante e fundamental esta função de 

manipulador de alimentos. 

 Avanços: 

 Cálculo de cardápio. Realizado a cada seis meses. Através de planilhas 

levando em consideração o per capta, ingredientes/ alimentos enviados pela 

gerência. São calculados os macronutrientes (Carboidrato, proteína e lipídeo) além 

de alguns micronutrientes como cálcio, ferro, vitamina C e A, zinco e fibras. É feito 

um cálculo de cada tipo de cardápio utilizado. Para sabermos a quantidade 

ofertada/consumida dos macros e micronutrientes e verificar se estão sendo 

oferecidas de maneira equilibrada. 

 Elaboração de ficha técnica. Realizado para as receitas mais usadas no 

cardápio. Em planilha específica elaborada no Excel, utilizando a Tabela Brasileira 

de Composição de Alimentos TACO. Para saber a porção, o valor nutricional e o 

modo de preparo das preparações mais indicadas pelo setor. 

 Aumento do quadro técnico. Através de relotação de outras secretarias a SAS 

recebeu duas nutricionistas para somar no nosso quadro técnico. No ano anterior 
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o setor contava apenas com uma nutricionista no quadro técnico se tornando 

inviável a execução de muitas atividades. 

 Regularização da Responsabilidade Técnica perante o Conselho de Nutrição. 

Em novembro de 2017 houve a regularização da Responsabilidade Técnica. 

Exigência do Conselho de Nutrição para todos os lugares que 

produzem/distribuem alimentos, sendo passível de multa caso não exista o 

profissional. 

 Desafios: 

 Custo individualizado de alimentação nas unidades atendidas. Através dos 

empenhos e das requisições entregues nas unidades. Em forma de planilhas 

individualizadas para cada unidade separada por item entregue. Levantamento 

dos dados referentes aos gastos com gêneros alimentícios entregues nas 

unidades. 

 Educação nutricional nas unidades. Através de materiais educativos (jogos, 

cartazes, palestras). 

 Melhoria na estrutura física do setor. Espaço físico exclusivo para o 

armazenamento de carga seca (depósito) que hoje está armazenada no 

almoxarifado, e espaço para produtos refrigerados e congelados (câmara fria). 

 Melhoria no transporte dos alimentos. Aquisição de caminhão refrigerado. 

7.7 - Gerência de Suprimentos e Compras 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Recebimento de solicitações através de CI, 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, verificando a 

existência de Atas com valores vantajosos para aquisição. 
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 Solicitação de orçamentos de materiais para obtenção de preços médios 

praticados no mercado. 

 Montamos o 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, fazendo 

acompanhamento junto aos setores, para Reserva Orçamentária, confecção do 

empenho, e liquidação, abertura de atas de registro de preços, acompanhamento 

de vencimentos das atas, providenciar as assinaturas do ordenador de despesas. 

 Acompanhamento dos Contratos de Aluguéis, desde a formulação 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. 

 Desenvolvimento de outras atividades correlatas ao Setor que surgem no dia 

a dia. 

 Avanços:  

 Desenvolvemos uma estratégia de coleta de preços junto as empresas, não 

aguardando o retorno via e-mail, a qual tivemos muita dificuldade em 2017, 

fazendo assim obtivemos resultados satisfatório, fizemos junção dos processos 

similares diminuindo a quantidade de processos tramitando junto a DICOM, tendo 

uma melhor eficácia, tivemos um suporte adequado da DICOM, o trâmite foi 

acelerado, muitas demandas foram sanadas, na elaboração de ATAS, na adesão de 

outras ATAS, processos de aquisição, vários desafios foram alcançados. 

 Desafios:  
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 Tivemos avanço em alguns quesitos, mais sabemos que temos inúmeros 

desafios pela frente, fizemos um planejamento junto as Superintendentes, para que  

solicitação de Compras para satisfazer suas demandas sejam antecipadas, para que 

possamos em tempo hábil estar suprindo às necessidades da Secretaria, mesmo 

diante das dificuldades procuramos nos adequar as necessidades pertinentes ao 

setor, atendendo de forma sistemática todos os requisitos necessários para que o 

setor tenha seu pleno desenvolvimento, atingindo seu objetivo principal dar 

respaldo as Superintendências da Secretaria para desenvolver seu trabalho social, 

adquirindo os Serviços e Materiais necessários para que o objetivo final seja 

alcançado. 

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 

mailto:df@sas.campogrande.ms.gov.br
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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 analisa a documentação de prestação de contas das Organizações da 

Sociedade Civil, do suprimento de fundos e projetos.  

Apresentamos, a seguir, as principais atividades desenvolvidas pela 

Superintendência, bem como dados quantitativos e qualitativos de atendimentos 

realizados no exercício do ano de 2018. 

 

8.1 Gerência Financeira 

 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Liquidação. 

 Pagamento de processos de fornecedores. 

 Pagamento de Processo de subvenções. 

 

 Avanços: 

 As demandas atendidas sem nenhuma pendência. 

 

 Desafios: 
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 A dificuldade encontrada seria de mandar o pedido de autorização de 

pagamentos para o setor da SEFIN, atrasando um pouco mais a realização dos 

pagamentos. 

 

8.2 Gerência de Execução Orçamentária: 

 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Em primeira mão recebemos as ementas juntamente com as CI’S para 

consultar o saldo, tendo o mesmo, é liberado para o setor correspondente o 

pedido, para realização do pedido de material de consumo - PAM ou pedido de 

prestação de serviço - PPS. 

 Para a liberação da PAM e PPS é consultada a cota financeira, caso não tenha, 

é feito o pedido de liberação da SEFIN, para que o mesmo analise e sendo aprovada, 

devolvemos para o setor correspondente, para que possa ser executada a compra 

(PAM) ou serviço (PPS). 

 SUPLEMENTAÇÃO: Quando há dotação orçamentária para despesas com 

folhas de pagamentos, material de consumo, material permanente, manutenção, 

emendas parlamentares e etc. É feito o cálculo dessas despesas e em cima dessa 

dotação, feito uma suplementação com os recursos devidamente destinados a cada 

uma, o mesmo é enviado a SEFIN, para uma análise sucinta e posterior a isso, 

estando tudo devidamente correto, nos é liberada para execução. 

 

UG DOTAÇÃO FONTE OBJETIVO 

1630S 08.244.24.4023 249 Associação 
Renasce 

(atendimento às 
crianças com 
microcefalia). 

1131S 08.244.24.4025 220 Emendas 

Parlamentares. 
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 Avanços: 

 Organização na nossa parte administrativa, como relatórios, separações de 

planilhas entre as dotações. 

 Atualização de PPS e empenhos completos assim que retornam ao nosso 

setor. 

 Comunicação com o setor de compras para continuidade e finalização de 

processos. 

 Desafios: 

 Não chegando a ser uma dificuldade, mas o aguardo das suplementações 

acaba sendo um atraso na formulação das ementas para PAM/PPS. 

8.3 Gerência de Gestão dos Fundos Especiais da Assistência 

 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 Liquidação e pagamento de processos de restos a pagar e processo do 

exercício de 2018, entre fornecedores, subvenções e folha de pagamento de 

pessoal. 

  Lançamento e acompanhamento das Receitas. 

  Entrega junto à Receita Federal da Declaração de Benefícios Fiscais referentes 

às doações realizada ao Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência – FMIA e 

ao Fundo Municipal do Idoso – FMI, durante o exercício de 2017. 

 Prestação de contas anual através do Balanço referente ao exercício de 2017 

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 – 
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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 no exercício de 2017. 

 Prestação de contas junto ao Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 

referente aos recursos recebidos no exercício de 2017 a ser finalizada no mês de 

novembro/2018. 

 Avanços: 

 Demandas do setor atendidas, superando as dificuldades encontradas. 

 Cumprimento de prazos. 

 Adequação às novas legislações. 

 Desafios: 

 Falta de profissional na área de Contabilidade para desenvolvimento das 

atividades pertinentes ao mesmo. 

8.4  Gerência de Controle de Convênios e Parcerias – Público e Privado 

 

 Atividades realizadas no ano de 2018: 

 

 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 dos Termos de 

Colaboração. 

 Elaboramos Pedidos de Prestação de Serviços – PPS’s e Empenhos, bem como 

realizamos o acompanhamento, controle e avaliação do cumprimento do objeto 

dos Termos de Colaboração, e aditamentos. 
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 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 Termos de Colaboração. 

 Analisamos as prestações de contas apresentadas pelas instituições. 

 Encaminhamos os processos para análise da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação bem como aos Gestores de Parceria. 

 Realizamos reuniões com as instituições para tirar dúvidas com relação aos 

procedimentos do Marco Regulatório. 

 Realizamos termos aditivos nos contratos de cofinanciamento; buscas em 

processos solicitados 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. 

 Tramitação de 185 processos referentes a Emendas Parlamentares do ano de 

2017, das quais 85% desse total foram pagas no ano de 2018 (15% não pagas por 

pendência de documentos pela Entidade). 

 Tramitação de 220 processos referentes a Emendas Parlamentares do ano de 

2018 que serão liberadas no ano corrente. 

 Tramitação de 80 processos referente ao Fundo Municipal para a Infância e 

Adolescência (FMIA) – Deliberações do ano de 2016 e 2017 com pagamento no ano 

de 2018. 
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 Tramitação de 10 processos referentes ao Fundo Municipal do Idoso (FMI). 

Deliberações do ano de 2016 e 2017 com pagamento no ano de 2018. 

 Tramitação e pagamento de 04 processos referentes à Emenda Parlamentar 

Federal destinada por Deputados Federais. 

 Desafios:  
 

 

 Dar andamento nos procedimentos do novo Marco Regulatório finalizando os 

processos (prestação de contas, homologação da prestação de contas pelo 

Secretário Municipal de Assistência Social e posterior envio dos processos para 

análise do TCE/MS). 

 Estabelecer procedimentos (protocolo) para análise da prestação de contas 

dos processos, uma vez que, a análise final desta foi transferida para esta Secretaria 

(OBS: era realizada pela SEFIN). 

 

9 -     Conclusão: 

Mediante avaliação dos avanços e desafios apontados pelas 

Superintendências e suas respectivas Gerências, demonstramos alguns fatores de 

maior relevância conforme gráfico abaixo: 

 
0 2 4 6 8 10 12

Cumprimento das leis e instrumentos normativos;
Regulamentação por meio de atos publicados.

Capacitação, oficinas, orientação, apoio e
supervisão técnica

Veículos novos e disponíveis(manutenção)

Vínculos fortalecidos e articulação positiva entre as
superintendências e a alta gestão

Fatores mais citados no Relatório que contribuíram para 
os avanços da Gestão 2018 
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Conforme gráfico em tela, o fator que mais se destacou entre os 

avanços apontados pela gestão, ocorreu devido à preocupação quanto à qualidade 

técnica de nossos servidores, uma vez que foram realizadas capacitações, oficinas, 

orientações e apoio técnico com o intuito de aprimorar as atividades desenvolvidas 

e um melhor atendimento aos usuários, valorizando nosso público alvo e também 

nossos trabalhadores. Importante ressaltar que além destes, a gestão realizou 

também workshops, seminários, diálogos e demais encontros com a finalidade de 

compartilhar experiências e o reconhecimento dos trabalhos executados. Cabe 

salientar que este resultado vem ao encontro das metas do Plano Municipal de 

Assistência Social e do Plano Plurianual 2018-2021. 

Ademais, podemos visualizar também o cumprimento das normativas 

conforme legislações vigentes, a exemplo da metodologia dos serviços executados 

nos CRAS e CREAS, além de atos publicados conforme as orientações legais e de 

acordo com a estrutura regimental do órgão gestor, respeitando-se a ordem 

cronológica e sequencial dos registros de criação e implantação de nossas unidades, 

o que demonstra um avanço organizacional e administrativo da nossa gestão. 
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Nota-se que o nosso maior desafio, conforme apontado pela gestão, é a 

escassez de equipamentos tecnológicos, recursos materiais e de expediente, além 

de ferramentas para manutenção. A morosidade na aquisição desses materiais, 

além de recursos insuficientes para a aquisição, é uma das causas. Outro desafio é a 

estrutura física, tanto da gestão quanto das unidades, as quais necessitam de 

reforma, manutenção e adequações de acessibilidade. Importante salientar que a 

superação deste desafio será uma das prioridades no ano de 2019 e, possivelmente 

algumas unidades já estarão nesse processo de reforma, além de que alguns setores 

dessa gestão serão reconduzidos para outro local, visando uma melhor organização 

e otimização dos espaços.  Releva-se que este é um desafio que se encontra como 

meta do Plano Plurianual a ser alcançada até 2021. 

Em análise aos impactos sociais e resultados obtidos com as 

intervenções sociais realizadas pelas unidades, destacam-se o acesso das famílias e 

indivíduos aos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistencias, além do 

acesso à rede intersetorial por meio dos encaminhamentos realizados pelas equipes 

técnicas das unidades. Esses encaminhamentos permitem o atendimento integral 

aos usuários, uma vez a política de assistência social não supri todas as 

necessidades, sendo uma de suas premissas o investimento na articulação em rede, 

visando a integralidade das políticas públicas. Essa conexão com outras políticas 

também foi muito destacada nas ações executadas pelas unidades.  

Outro impacto positivo em destaque refere-se ao fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários, demonstrando que as práticas estão 

direcionadas às seguranças afiançadas pela política de assistência social. Pôde - se 

observar também, de forma expressiva, que o maior impacto social obtido está 

relacionado à diminuição das situações de vulnerabilidade das famílias, as quais 

puderam ter acesso aos direitos socioassistenciais, uma maior clareza de usufruto 

dos mesmos, significativa participação em cursos, oficinas e atividades coletivas, 

além de desenvolver suas potencialidades, como a função protetiva e acolhedora; a 

autonomia e o protagonismo social. 
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