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1.  APRESENTAÇÃO 

  

               O Sistema Único de Assistência Social – SUAS no Município de Campo Grande, aprovado 

pela Lei 6.222 de 04 de junho de 2019, a qual dispõe sobre a organização do SUAS nesta capital, é 

executado por meio do Órgão Gestor da Assistência Social, cuja instituição desenvolve sua Política 

Municipal aprovada pela Deliberação nº 57/2012 do Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS, em consonância aos ditames da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS de nº 8.742, de 7 

de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011 e demais legislações 

vigentes. Os serviços, programas, projetos e benefícios ofertados por este Sistema são 

estruturados nos níveis de Proteção Social Básica e Especial, considerando a territorialização das 

respectivas áreas de abrangência, com centralidade na família, de forma descentralizada e 

articulada.  

  A Secretaria Municipal de Assistência Social – SAS realiza sua gestão baseada na garantia da 

prestação dessa política pública, como direito do cidadão e dever do Estado e tem buscado 

aperfeiçoar sua forma de atuação para garantir, na prática, os direitos, a melhoria da qualidade de 

vida e a autonomia dos usuários e, assim, melhor desempenhar seu papel de órgão gestor dessa 

política pública. 

               Desta forma, consolidamos nossa responsabilidade enquanto ente federado no 

enfrentamento da pobreza e da desigualdade, com a participação do controle social, da sociedade 

civil organizada, movimentos sociais e Organizações da Sociedade Civil - OSCs para atender o 

crescente volume de demandas resultantes da crise socioeconômica instalada pela pandemia, 

conforme Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância internacional (ESPII) pela 

Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus (COVID-19); Portaria nº 337, de 24 de março de 2020, publicada pelo 

Ministério da Cidadania, que dispõe acerca das medidas para o enfrentamento da Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional decorrente do novo Coronavírus, COVID-19, no âmbito do 

Sistema Único da Assistência Social; Decreto nº 14.195, de 18 de março de 2020, que Declara 

situação de emergência no Município de Campo Grande e define medidas de prevenção e 

enfrentamento à COVID-19; Resolução Normativa SAS n. 08, de 08 de Junho de 2020 que divulga a 
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“Nota Técnica N. 01/SAS/2020 que estabelece as normas de atendimento em decorrência da 

Infecção Humana Pelo Novo Coronavírus (COVID-19). 

          Ações inovadoras decorrentes da pandemia: acolhimentos provisórios para pessoas em 

situação de rua, migrantes e estrangeiros; adaptação de uma unidade para acolhimento de idosos; 

remanejamento de profissionais; alteração do funcionamento e horário de expediente das 

unidades de acolhimento institucional, da gerência de média complexidade, do serviço e das 

unidades referências da secretaria municipal de assistência social - SAS. “Nota técnica n. 

01/SAS/2020 que estabelece as normas de atendimento em decorrência da infecção humana pelo 

novo Coronavírus (covid-19); estabelece regras de biossegurança para as atividades dos centros de 

convivência de idosos, como medida de CONTENÇÃO DA PROPAGAÇÃO DA COVID-19, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

Principais avanços: 

Comissão de fluxo de atendimento, dos serviços e suas ofertas, no âmbito da Secretaria 

Municipal de Assistência Social – CFASO/SAS; comissão permanente para avaliação de 

acolhimento institucional, nos casos de necessidade de articulação das políticas de saúde e 

assistência social e a aquisição de mais vagas para o atendimento de Pessoas Idosas e de Pessoas 

em situação de rua, migrantes e apátridas.             

Principais desafios: 

               Estamos acompanhando com preocupação a solicitação de recomposição do           orçamento 

da União efetuada pelo Conselho Nacional de Assistência Social, pois assim como em 2019 que foi da 

ordem de R$ 30.000.000.000,00 para a Função 08, a Proposta de Lei Orçamentária Anual - PLOA 

de 2020 sofreu um corte significativo na área da Assistência Social, o que poderá acarretar sérios 

riscos para o atendimento e efetivação de nossas ações, além de impactar as outras políticas 

públicas do município. 
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2.  ASPECTOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR MUNICIPAL 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social está estruturada conforme o Decreto nº 

13.048, de 17 de janeiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 13.468 de 16 de março de 2018 e pelo 

Decreto nº 14.043, de 7 de novembro de 2019, 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 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: 

 
Para ampliar a articulação com a Rede Socioassistencial no Município, a Comissão 

Intergestora Municipal de Assistência Social de Campo Grande – CIMAS-CG, constitui-se como 

espaço de articulação política entre as forças vivas do Sistema Único de Assistência Social de 

Campo Grande, notadamente, da rede complementar de atendimento, formada pelas 

Organizações da Sociedade Civil, preponderantemente de assistência social e representantes 
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governamentais da Secretaria Municipal de Assistência Social, perfazendo 24 (vinte e quatro) 

Membros.  

Trata-se de uma importante ferramenta de negociação de temas aprofundados antes de 

seguirem para a aprovação e deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, 

além de um processo democrático e republicano que realmente inclui os anseios da rede 

complementar que pactua diretamente com os superintendentes da política pública de assistência 

social do município. 

A CIMAS-CG foi criada pela Resolução Normativa/SAS Nº 04/2018, de 27 de setembro de 

2018, com a posse aos seus membros em 05 de outubro de 2018, pelo Prefeito Marcos Trad e a 

Vice-Prefeita Adriane Lopes, testemunhando o Secretário Municipal de Assistência Social Jose 

Mário Antunes. 

Desde então, houve 12 (doze) reuniões ordinárias com pautas de relevância para a 

construção e consolidação do SUAS/CG, tais como: 

Atividades realizadas no ano de 2020(jan. a out.):  

• Devido interstício de janeiro, os trabalhos da Comissão Intergestora retornaram 

em fevereiro, com troca de representantes da Sociedade Civil Organizada. 

• Em março, tivemos que reordenar e organizar nossas reuniões presenciais em 

encontros remotos, mediante plataformas da Rede Mundial de Computadores, por conta do 

advento da pandemia de COVID- 19. 

• Discussão e pactuação sobre documentos das OSC´s necessários ao processo de 

parcerias e criação de banco de dados sobre os mesmos, com destacamento de pessoa 

responsável pelo controle e atualização dos mesmos quando pertinente. 

• Pactuação sobre criação de Comissão Interna para análise e parecer sobre 

alterações de artigos da Lei do SUAS de Campo Grande. 

• Pactuação dos encaminhamentos de documentação necessária à celebração das 

parcerias pertinentes às Emendas Parlamentares 2020. 

• Apresentação de sugestão de metodologias de ações de fortalecimento de 

vínculos em tempos de pandemia, pela Superintendência de Proteção Social Básica. 
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• Discussão sobre celebração de parcerias advindas das Emendas Parlamentares/ 

2020 frente à Lei Eleitoral. 

• Discussão e esclarecimentos sobre as aquisições de materiais de consumo e de 

equipamentos permanentes pertinentes às Portarias nº 369 e 378/2020 do Ministério da 

Cidadania. 

• Pactuação sobre apresentação quinzenal, ao Fórum das OSC´s da Assistência 

Social, de relatório circunstanciado sobre a situação de todos os processos administrativos 

referentes às parcerias com a Rede Complementar de Assistência Social. 

• Discussão sobre o cofinanciamento SAS/2020 e 2021, preocupações quanto à 

recomposição orçamentária e reorganização das dotações orçamentárias vigentes, para darmos 

conta de fechar o exercício financeiro. 

• Apresentação e pactuação do Plano Municipal de Concessão de Benefícios 

Eventuais de Campo Grande e alteração do Decreto Municipal pertinente. 

• Pactuação de criação de força tarefa para balizar as ações dos gestores de 

processos e zerar, quando pertinente, os processos administrativos de parcerias dentro do 

exercício financeiro. 

• Apresentação e pactuação do Censo SUAS 2020. 

• Apresentação do monitoramento da Vigilância Socioassistencial e RMA do COVID-

19, a ser encaminhado à SEDHAST- Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e 

Trabalho. 

• Discussão sobre a volta das atividades da Rede Complementar de Assistência 

Social frente às tratativas de biossegurança. 

• Destaque para a inauguração do Centro Dia para Idosos da Associação Arnaldo 

Estevão de Figueiredo. 

 Avanços: 

• Percebeu- se nitidamente a aproximação da Rede Complementar de Assistência 

Social da gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, buscando sempre diálogo, 

entendimento e ombreando- se para fazer os enfrentamentos ou construir pontes de 
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entendimento e estratégias para avançar na discussão do necessário aumento de recursos 

financeiros para manutenção dos serviços socioassistenciais. 

• A Gestão Municipal manter, em dia e valores acordados, as parcerias assinadas 

com a Rede Complementar de Assistência Social, garantindo- se a sobrevivência das organizações 

da sociedade civil e manutenção de seus trabalhadores. 

• As novas tecnologias sociais desenvolvidas pelos organismos da SAS, bem como 

inovações propostas pelas OSC´s da Rede Complementar de Assistência Social para continuar 

desempenhando seu papel junto às famílias referenciadas em seus equipamentos. 

 Desafios: 

• A maior e inconteste dificuldade encontrada nesse ano foram os fenômenos 

advindos como desdobramentos da pandemia de COVID-19, desde as situações de afastamento a 

serem superadas com novas tecnologias, ao desenho de protocolos necessários à proteção dos 

trabalhadores e usuários da assistência social. 

• Reorganizar nossas reuniões presenciais em plataforma da Rede Mundial de 

Computadores e possibilitar a participação de todos os membros e convidados. 

• Percebemos a queda do número de participantes das reuniões, tanto dos 

representantes do governo, quanto da sociedade civil. 

 

3. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ASSESSORIAS VINCULADAS AO 

GABINETE  

 

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

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

Fone: (67) 3314-4482 ramal 6006-6007 

 

A SAS, 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 e nos termos da Lei  de n.6.222 de 04 de junho de 2019, conduzir a Gestão 

mailto:sas@sas.campogrande.ms.gov.br
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Municipal de Assistência Social, conforme o Sistema Único de Assistência Social, de maneira 

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

operacionalização da Política Municipal de Assistência Social, considerando o atendimento aos 

indivíduos e famílias, conforme diretrizes do SUAS.  

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

Política Municipal de Assistência Social e promovem reuniões de estudos, orientações técnicas e 

administrativas, além de outras competências inerentes ao seu cargo. 

Estão ligadas ao Gabinete, a Assessoria Técnica; a Assessoria Jurídica; a Assessoria de 

Projetos e a Comunicação Social.  

Apresentamos, a seguir, as principais atividades desenvolvidas pelas Assessorias e pela 

comunicação no exercício do ano de 2020.  

 

3.1 Assessoria Técnica – AT 

 

Assessor-Chefe: Marcelo Henrique Neves Cruz 
E-mail: sas@sas.campogrande.ms.gov.br 
Fone: (67) 3314- 4482 ramal 6006/6007 

 

Nome Representatividade Identificação 
do Comitê, 

Comissão ou 
Conselho que 
foi indicado. 

Quantitativo de 
reuniões ou ações 

que participou. 

Resumo da participação e contribuições para a Assistência Social. 

 
(  ) TÍTULAR 
(  ) SUPLENTE 

(   ) PRESENCIAL 
(   ) REMOTA 

JOSÉ 
MÁRIO 
ANTUNES 
DA SILVA 

TITULAR COMISSÃO DE 
CONTROLE DE 
ÁREAS 
PÚBLICAS 

10 PRESENCIAIS 
14 REMOTAS 

NESSA COMISSÃO É DISCUTIDA TODA A DELIBERAÇÃO 
DE INTERESSE EM CONCEDER A AUTORIZAÇÃO DE USO OU 
PERMISSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS SOLICITADAS PELA ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL OU CIDADÃO COMUM COM PROJETOS 
SOCIAIS; 

SE FOR FAVORÁVEL, SERÁ FORMALIZADO E ASSINADO 
UM TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO OU TERMO DE PERMISSÃO 
DE USO COM O INTERESSADO. SE FOR DESFAVORÁVEL, HAVERÁ A 
NOTIFICAÇÃO DO REQUERENTE. 

QUANDO ALGUMA ÁREA DE INTERESSE ESTÁ SENDO 
SOLICITADA PARA ABRANGER A POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
O PROCESSO É ENVIADO E DESPACHADO PELO SECRETÁRIO DA SAS 
PARA A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIA DA 
SUPERITENDÊNCIA DE GESTÃO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL PARA VISITA “IN LOCO” PARA VERIFICAR A VERASSIDADE DA 
SOLICITAÇÃO; 

QUANDO ALGUMA ÁREA PÚBLICA É DE INTERESSE 
PARA A INSTALAÇÃO DE ALGUM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL É FEITO A SOLICITAÇÃO PARA 
ANÁLISE DA COMISSÃO. 

mailto:sas@sas.campogrande.ms.gov.br
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 Atividades realizadas no de 2020 (janeiro a outubro): 

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

atribuições e compromissos. 

• Elaboração de documentos e correspondências que são emitidas pelo Secretário e 

Secretário-Adjunto. 

• Encaminhamento tanto de correspondências expedidas quanto das recebidas, 

despachadas pelo Secretário e Secretário-Adjunto. 

• Gerenciamento da Agenda do Secretário e do Secretário-Adjunto. 

• Provimento das viagens oficiais do Secretário e Secretário-Adjunto. 

• Transmissão de ordens e despachos do Secretário e Secretário-Adjunto às 

unidades da SAS, além de submeter a sua consideração assuntos de urgências ou de tratamento 

imediato. 

• 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. 

• Acompanhou as reuniões de estudos e orientações técnicas e administrativas, na 

elaboração de relatórios, principalmente, em se tratando de organizar os equipamentos e 

atendimento da SAS frente a população de vulnerabilidade social, com a chegada da pandemia 

COVID-19. 

 Avanços: 

• As principais atividades propostas foram alcançadas. 

 Desafios: 

• Melhorar cada vez mais o desempenho nas atividades propostas. 

 

 

3.2 Assessoria Jurídica - ASSEJUR 

 

Assessor-Chefe: Andrea Alves Ferreira Rocha 
E-mail: assejur.ad.sas@gmail.com/assessoriajuridica@sas.campogrande.ms.gov.br 
Fone: (67)3314-4482 ramal 6009 

 

mailto:assejur.ad.sas@gmail.com
mailto:assessoriajuridica@sas.campogrande.ms.gov.br
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 Atividades realizadas no ano de 2020: 

• Procedimentos arquivados junto ao Ministério Público Estadual – 60. 

• Procedimentos em andamento junto ao Ministério Público Estadual – 54. 

• Procedimentos em andamento junto ao Ministério Público Federal – 02. 

• Procedimentos em andamento junto à Controladoria Geral da União – 01. 

• Elaboração de petições – 200. 

• Ações judiciais em curso – 128. 

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

reconhecimento de dívida, termos de voluntariado e de uso) – 112. 

• Acordos de cooperação – 16. 

• Termos de doação – 00. 

• Elaboração de pareceres – 519. 

• Elaboração de parecer referencial – 231. 

• Justificativas (orientações ao Secretário) – 91. 

• Ofícios externos expedidos – 91. 

• Sindicâncias abertas 68 e concluídas 52. 

• Elaboração de minutas Edoc. – 69. 

• Notificações – incluídas nos ofícios. 

• Resoluções “PE” – 169. 

• Resoluções Normativas – 16. 

• Editais – 00. 

• Regimento – 06. 

• Deliberações – 07. 

• Decretos – 06. 

• Publicações – 401. 

• Despachos para publicação (encerramento sindicâncias) – 52. 

 Avanços: 

• Pela análise dos trabalhos executados por esta Assessoria Jurídica no período de 

janeiro a outubro/2020, verifica-se que houve inúmeros avanços na realização dos mesmos, tanto 
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em seu quantitativo quanto em sua celeridade, haja vista que em média, os trabalhos realizados 

nesta ASSEJUR, o foram em até 01 (dois) dias úteis. 

 Desafios: 

• Traçamos como desafio a ser alcançado por esta ASSEJUR para o próximo ano 

manter a celeridade alcançada em 2020 na execução de suas atribuições, bem como melhorar 

ainda mais o bom relacionamento com os demais setores desta Secretaria, bem como os demais 

setores a ela vinculados, tais como PGM, CGM, SEFIN, SEGES, DIOCM, SISEP, dentre outros. 

 

3.3 Assessoria de Projetos – AP 

 

Assessor-Chefe de Projetos: Nichermon Henrique da Silva  

E-mail: nichermonsilva@gmail.com 

Fone: (67) 3314- 4482 ramal 6009 

 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

 

• Elaboração de Projeto para Instalação de Piscina no CCI Piratininga; 

• Elaboração do Projeto para aquisição de Freezer, Lavadora de Roupa, Fogão, 

Geladeira Duplex para unidades da superintendência Especial; 

• Reunião com Secretário e Superintendências do SAS para direcionamento das 

ações da Assessoria de Projetos junto às unidades da Secretaria; 

• Interação junto ao departamento de Orçamento e Finanças para 

dimensionamento da estrutura de recursos financeiros; 

• Interação junto a Superintendência de Proteção Social Básica; 

• Reunião com Superintendências do SAS para integração dos objetivos da SAS; 

• Acompanhamento de Emenda Parlamentar na Ação de Equipagem de Conselhos 

dos Direitos da Pessoa Idosa realizada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

mailto:nichermonsilva@gmail.com
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Humanos – MMFDH, por intermédio desta Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos 

da Pessoa Idosa – SNDPI– Kit de Equipagem de Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa; 

• Contato com a CGIAP –Coordenação-Geral do Sistema de Informações e 

Acompanhamento de Projetos; 

• Provimento aos órgãos competentes, sobre solicitações documentais necessárias 

a formalização de cadastros para viabilização de Projetos para esta Secretaria; 

• Articulação junto ao Gabinete da Prefeitura para providências documentais 

necessárias a formalização dos processos de Emendas Parlamentares no âmbito da Assistência 

Social; 

• Acompanhamento do processo de Doação de Veículo pela SUDECO com 

cadastramento no REUSE; 

• Acompanhamento de processo de Emenda Parlamentar Dep. Federal Luiz 

Ovando: 

• Emenda 39640003 –R$ 150.000,00 

• Emenda 39640013-R$ 100.000,00 

• Acompanhamento de processo de Emenda Parlamentar Senador Nelson Trad: 

• Emenda 41810011 – R$ 100.000,00 

• Articulação para viabilizar assinatura eletrônica do Termo de Doação pelo Prefeito 

de Campo Grande/MS; 

• Atualização do Termo de Doação e disponibilização junto às demandas do 

Ministério da Cidadania; 

• Reuniões na Central de Projetos para buscar viabilizar projetos e possíveis fontes 

de financiamentos; 

• Reunião na SEMADUR para identificar possíveis áreas disponíveis para 

implantação de projetos sociais; 
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• Reunião na SISEP (Superintendência de Orçamento), para buscar estimativas de 

orçamento para construção de unidades e reformas; 

• Reunião na PLANURB, identificar áreas disponíveis para implantação de projetos 

sociais; 

• Elaboração de oficio à PLANURB, solicitando levantamento de áreas para 

disponibilização da SAS; 

• Elaboração de documentos internos desta assessoria aos demais departamentos 

da SAS. 

• Reunião com Assessor do Deputado Vander Louber -12/02/2020. 

• Reunião no Gabinete do Deputado Vander Louber – 09/03/2020. 

• Elaboração de Projeto “Musica na Assistência Social” como Assessoria a Entidade 

Civil proponente. 

• Realização da Gestão de Parcerias entre o Município e as OSC’s; 

• Análise de Prestação de Contas das OSC’s; 

• Elaboração de Parecer Técnico de Prestação de Contas OSC’s; 

• Visita Técnica IN LOCO nas OSC’s;  

• Elaboração de Relatório de Visita Técnica IN LOCO das OSC’s; 

• Auxilio na Orientação de Novos Gestores de Parceria; 

• Criação de um Roteiro de Análise para Gestores de Parceria; 

• Mais de 50 Processos com Parecer Final (Emendas Parlamentares e Mensais); 

• 32 Processos Mensais em Análise; 

• Reuniões na Central de Projeto; 

• Estreitamento das relações com o Ministério da Cidadania por meio de suas 

assessorias, com vistas ao fortalecimento de vínculos e orientações técnicas; 



                                        

14 

 

• Assessoramento a EMHA ao processo de fiscalização e transparência no sorteio de 

casas nos dias 15, 16 e 17 de 2019; 

• Assessoramento a EMHA ao processo de fiscalização durante o sorteio das casas 

ocorrido no Espaço Cidade Natal, na Av. Afonso Pena nos dias 15, 16 e 17 de 2019, nos períodos: 

manhã, tarde e noite; 

• Visita ao Bairro Maria Pedrossian em área potencial para implementação de 

projetos da Proteção Especial. 

• Realização do Curso PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA ORGANIZAÇÕES 

PÚBLICAS (ENAP – Escola Nacional de Educação Pública – “escolavirtual.gov.br”); 

• Realização do Curso ÉTICA E CIDADANIA (ENAP – Escola Nacional de Educação 

Pública – “escolavirtual.gov.br”); 

• Realização do Curso INTRODUÇÃO A GESTÃO DE PROCESSOS (ENAP – Escola 

Nacional de Educação Pública – “escolavirtual.gov.br”); 

 Avanços: 

• Encaminhamento de Projetos para equipagem da Superintendência de Proteção 

Social Especial e Básica. 

• Recebimento do Recurso de emenda Parlamentar Dep. Lídio Lopes. 

• Utilização das Capacitações por meio dos cursos realizados em 2019. 

• Gestão de Parceria de Emendas Parlamentares e Mensais. 

• Elaboração e encaminhamento de Projetos. 

• Assessoramento junto às demais unidades da Secretaria. 

 

 Desafios: 

• Implementar as Capacitações adquiridas por meio dos Cursos realizados. 

• Realizar Cadastros de Propostas Junto a Plataforma + Brasil. 
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• Elaborar e encaminhar projetos de captação de recursos financeiros para a 

Secretaria. 

• Articular, junto às demais unidades da Secretaria, o cumprimento dos projetos a 

ela vinculados. 

• Alimentar e acompanhar os sistemas de gestão que forem de sua competência, 

bem como subsidiar os demais setores com dados e informações. 

• Apoiar as demais áreas da Secretaria na viabilização de programas e projetos, 

articulando possíveis fontes de financiamento e parceria com órgãos e entidades externas. 

• Articular-se com os demais setores, visando a uma ação integrada para 

consecução dos objetivos da Secretaria. 

 

3.4 Comunicação Social – CS 

 

Equipe: Élen Malfará de Mesquita e Alefe Silva Colman 
E-mail:  comunicação@sas.campogrande.ms.gov.br 
               comunicação.sascgms@gmail.com 
Fone: (67) 3314-4482 ramal 6006 

 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

• Cobertura jornalística e divulgação dos eventos/projetos/capacitações: Cursos e 

Capacitações Geração De Renda – GTAC. 

• Vídeo aulas dos Cursos de Geração de Renda adaptado para a pandemia. 

•  Campanha do dia 18 de Maio - “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. 

•  Eu Ajudo – Organizar e divulgar ações dentre elas atendimento ao público através 

do telefone 3314--4404 para receber doações como: itens, entre materiais de higiene e alimentos, 

colchões, roupas de cama e banho e outros. 

• Conjunto de Lives para a campanha Assistência Social no Enfrentamento do 

Trabalho Infantil. 

mailto:comunica%C3%A7%C3%A3o@sas.campogrande.ms.gov.br/
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• Agendamento e acompanhamento das entrevistas solicitadas pelas emissoras de 

televisão. 

• Assessoria do secretário e gestores da SAS. 

• Finalizar a estruturação do Site Institucional. 

 Avanços: 

• Compra de equipamentos de computador para o setor, totalizando três unidades 

de computadores de mesa. 

• Conscientização a respeito do que é um assessoramento relacionado à 

Comunicação. 

•  A CS já inclui o público interno da instituição e visa beneficiar até mesmo o clima 

organizacional com as melhorias na forma como os diferentes envolvidos se comunicam, 

tornando a busca pelas redes sociais mais frequentes, por causa da agilidade do serviço. 

 Desafios: 

• Inserir a Ascom no organograma. 

• Aquisição de equipamentos, como câmera fotográfica, lentes, microfones, 

computadores. 

• Espaço de serviço adequado para o setor. 

• Se aproximar cada vez mais da sociedade, além da simples divulgação das 

atividades e programas, abrangendo o tratamento da informação cujo significado possa ser 

compreendido pelo público. 

• Comunicar à sociedade, de forma simples e compreensível, à prestação de contas 

dos serviços realizados, buscando tornar conhecidas as instituições (comunicação externa e 

interna), divulgar ações de comunicação cívica e de interesse geral, além de integrar o 

processo decisório que acompanha a prática política. 

• Alinhamento da comunicação de todas as Unidades com a Sede. 

• Contribuir e acompanhar as mudanças, tanto as comportamentais quanto as de 

organização social, nos processos de tomada de consciência do cidadão enquanto ator 

social e pertencente dos direitos socioassistenciais. 
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4. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO 

DO SUAS  

 

Superintendente: Edna Maria Almeida Victorio 

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

Fone: (67) 3314-4482 ramal 6003 

 

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

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

desenvolvidas pelos Órgãos de Execução Programática da SAS; acompanhar, supervisionar e 

avaliar a execução do Plano Municipal de Assistência Social; elaborar atos e normas operacionais, 

visando à melhoria da qualidade das ações prestadas pela Secretaria. 

Ligada à Superintendência está a Gerência de Planejamento e Regulação do SUAS; a 

Gerência de Vigilância Socioassistencial; a Gerência de Gestão e Controle de Parcerias – Público e 

Privado; a Gerência de Gestão e Informações do Trabalho do SUAS e a Gerência de Educação 

Permanente do SUAS. 

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

Superintendência de Gestão do SUAS e pelas Gerências a ela vinculadas no ano de 2020. 

4. SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO SUAS 

 

ATIVIDADES EFETUADAS PELA SUPERINTENDENTE  QUANTIDADE 
Reuniões com o Gabinete SAS  64 
Reuniões com a SPSB 27 
Reuniões com a SPSE 16 
Reuniões com a SGA 5 
Reuniões com a SGF 14 
Reuniões com a ASJUR 2 
Reuniões com a Equipe SGSUAS  35 
Reuniões do COEGEMAS 3 
Reuniões da CIB 4 
Reuniões da CIMAS 6 

mailto:dgpas@sas.campogrande.ms.gov.br
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Atendimentos à Coordenação Casa dos Conselhos – CMAS, CMI 
e COMSAN 

38 

Atendimentos à Agentes Externos (OSC e Instituições Sociais, 
CMDCA, etc) 

31 

Participação em Eventos Diversos (Conferências, Seminários, 
Audiências Públicas, Campanhas, Comemorações, etc) Reuniões 
com Agentes Externos 

31 

Participação em capacitação como Instrutor 1 
  

 Avanços: 

• A implantação de mais uma Unidade de Acolhimento para Pessoas em situação de rua, 

migrantes e estrangeiros. 

• Reforma e ampliação da Sede do Cadastro único. 

• Aprovação do Plano Municipal de Concessão de Benefícios Socioassistenciais. 

• Aprovação do Plano Municipal de Gestão do Trabalho e do Plano de Educação Permanente 

do SUAS para qualificação dos nossos servidores. 

•             Ações importantes para a manutenção do SUAS-CG ainda nos desafiam como a 

infraestrutura das Unidades e da Sede, o envolvimento das outras políticas públicas na questão 

das pessoas em situação de rua, a adoção de estratégias para agilizar os processos de 

aquisições/licitação, agilidade do pagamento do confinanciamento para as Organizações da 

Sociedade Civil, além da preocupação com cortes orçamentários do governo federal para os 

repasses da assistência social. 

 Desafios:  

•             A infraestrutura das Unidades e da Sede. 

• Envolvimento das outras políticas públicas na questão das pessoas em situação de rua. 

•             Adoção de estratégias para agilizar os processos de aquisições/licitação, agilizar o 

pagamento do cofinanciamento para as Organizações da Sociedade Civil, além da preocupação 

com cortes orçamentários do governo federal para os repasses da assistência social. 
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4.1 Gerência de Planejamento e Regulação do SUAS - GPRSUAS 

 

•               Contribuições nos Planos de Aplicações Orçamentárias dos recursos 

financeiros da Assistência Social (Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, Fundo Estadual de 

Assistência Social – FEAS e Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS). 

• Contribuições nos Planos de Aplicações Orçamentárias dos recursos 

extraordinários do FNAS e do FEAS em decorrência à pandemia provocada pela transmissão do 

Novo Coronavírus - COVID 19. 

• Contribuições no preenchimento do Censo SUAS 2020. 

• Inserção dos dados de atendimentos e execução financeira no Sistema de 

Informação do Estado – GSI, tanto para o Plano de Ação 2020 FEAS, quanto para o Relatório do 

Demonstrativo Físico Financeiro de 2019. 

• Inserção dos dados de atendimentos e execução financeira no Sistema da Rede 

SUAS WEB do Ministério da Cidadania (Governo Federal), tanto para o Plano de Ação 2020 do 

FNAS, quanto para o Relatório do Demonstrativo Físico Financeiro de 2019. 

• Elaboração e publicação da Nota Técnica n. 01/SAS/2020 que estabelece as 

normas de atendimento em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

• Revisões e Análises: Plano Municipal de Assistência Social, Plano Plurianual 2018-

2021, Plano Municipal de Educação Permanente, Plano Municipal dos Benefícios Eventuais, 

Decreto de regulamentação dos Benefícios Eventuais, adaptação do modelo do relatório de 

gestão 2020 considerando a pandemia. 

• Preenchimento da Matriz pedagógica do Plano Municipal de Educação 

Permanente. 

• Reuniões: Reuniões da Comissão Intergestora Bipartite (CIB); reunião na SAS com 

a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres – CMDM; reunião com o Tribunal 

de Justiça sobre a audiência de custódia; reuniões on-line com a equipe da SESAU sobre os 

atendimentos aos usuários/pacientes e as intervenções multiprofissionais; reunião on-line com a 

comissão de educação permanente – COEP; reunião on-line com o Colegiado Estadual de 

Gestores Municipais da Assistência Social – COEGEMAS; com as Superintendências, Gerências e 
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Gabinete sobre a revisão do PPA; com o Gabinete e as Superintendências sobre o planejamento 

e avaliação das ações executadas e metas dos planos de assistência social; com a gestão da SAS 

sobre os fluxos, protocolos de atendimento e assuntos congêneres; com a Assessoria Jurídica.  

• Regimentos Internos – R.Is. (Unidades): Introdução, análise, revisão e publicação 

do R.I do Centro – Dia, dos CREAS e das Residências Inclusivas; introdução e análise do R.I. do 

CETREMI. 

• Habilitação de senhas para os técnicos de nível superior das Unidades (CRAS e 

CREAS), técnicos de nível superior e médio da Gestão, para acessarem os Sistemas da Rede SUAS 

do Ministério da Cidadania- MC/DF, bem como suporte técnico para alimentação dos mesmos. 

• Orientações técnicas ao CMAS, CMDCA e CMI. 

• Participação Cursos, Eventos e Palestras: participação em reuniões da Comissão 

de estudo do CMAS; curso de gerenciamento de ferramentas básicas de planejamento e gestão; 

Webnário - Recursos Emergenciais Covid-19 SUAS MS Lei Complementar nº 173/2020. 

• Contribuição (organizacional e/ou técnica) em Cursos, Encontros e Palestras. 

• Comissão, Conselho e Núcleo: reuniões enquanto membro do Conselho Municipal 

dos Direitos das Mulheres – CMDM; reunião como membro do Núcleo de Educação Permanente. 

• Análise do Relatório de Gestão 2019 e correlação com os instrumentais de gestão 

(Plano Municipal de Assistência Social, Plano Plurianual, Plano de Ação). 

• Elaboração de pereceres e documentos técnicos para fundamentar e subsidiar 

solicitações requisitadas pelo poder Executivo, Judiciário e Legislativo referentes aos Projetos de 

Lei e demais questões de interesse coletivo. 

• Organização do acervo bibliográfico nos arquivos da Gestão do SUAS. 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

21 

 

Atividades realizadas em instâncias de representatividade 

(Comissões, Comitês, Núcleos, Grupo de trabalho, Conselhos) 

Nome Membro Identificação da 
instância que 

representa 

Quant. de 
reuniões 
ou ações 

que 
participou 

Ações 

Mariana 
Caballero 
Moraes 

Suplente Conselho 
Municipal dos 

Direitos da 
Mulheres 

(1) 
Presenciais 

(1) 
Remota 

 

Rede de Atendimento e 
Rede de enfrentamento por 
vídeo conferência; projetos 
em andamento durante 
pandemia pela SEMU; 
projetos e eventos em 
andamento durante a 
pandemia do CMDM. 
 

Mariana 
Caballero 
Moraes 

Coordenadora Núcleo de 
Educação 

Permanente do 
município de 

Campo Grande, 
no âmbito da 

Secretaria 
Municipal de 
Assistência 

Social - NEP-
CG/SAS 

(2) 
Presenciais 

(1) 
Remota 

 
 
 

Contribuição na construção 
do Plano de Educação 
Permanente da SAS e 
Regimento Interno do NEP-
CG/SAS 

     Avanços: 

• Construção de documentos que regulam e norteiam as ofertas da política de assistência 

social: Publicação do Regimento Interno do Centro POP, Centro Dia e Residências Inclusivas; 

elaboração, juntamente com a Gerência da Rede de Alta Complexidade, do Regimento Interno do 

CETREMI; revisão, análise e contribuições dos documentos referentes ao Plano Municipal de 

Educação Permanente, Plano Municipal dos Benefícios Eventuais, Decreto de regulamentação dos 

Benefícios Eventuais. 

      Desafios:  

• Necessidade de 01 técnico de nível superior (de preferência psicólogo ou assistente social). 

• Elaboração, em conjunto com as demais Superintendências, dos fluxos de trabalho da 

Gestão e da rede socioassistencial. 
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• Elaboração, em conjunto com as demais Superintendências, da regulação de vagas para as 

Instituições de Longa Permanência – ILPIs. 

• Publicação da alteração da Classificação Tipológicas das Unidades de Assistência Social, 

estando no aguardo do parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município. 

• Obtenção da averbação dos prédios dos antigos CPACAS, pois estamos no aguardo da 

SEMADUR. 

 

4.2 Gerência de Vigilância Socioassistencial - GVS 

 Atividades realizadas no ano de 2020:  

• Reuniões: “Fluxo administrativo da Gerência de Vigilância Socioassistencial”; “Fluxo de 

atendimentos dos serviços e suas ofertas”; “Definição da Territorialidade dos CRAS em mapas” e 

“Alinhamento da Equipe Técnica”. 

• Apoio nas atividades externas da Superintendência. 

• Assessoramento técnico às Superintendências de Proteção Social Básica e Especial, Financeira e 

ao Gabinete. 

• Assessoramento e Orientações técnicas às Organizações da Sociedade Civil/OSC cofinanciadas e 

não cofinanciadas. 

• Preenchimento dos Registros Mensais de Atendimento/RMA dos CRAS, CREAS e CENTRO POP 

por meio do Sistema do Ministério da Cidadania, além dos Registros Mensais de 

Atendimentos/RMA’s das Organizações da Sociedade Civil/OSC’s por meio do sistema próprio, via 

Excel. 

• Coleta de Dados e Preenchimento do Censo SUAS das Unidades Públicas e Organizações da 

Sociedade Civil/OSC, por meio do Sistema do Ministério da Cidadania. 

• Emissão de Declarações de Gratuidade e Capacidade Técnica das Organizações da Sociedade 

Civil/OSC cofinanciadas, mediante solicitação. 

• Revisão e atualização dos instrumentais de coleta de dados, utilizados nas visitas de 

monitoramentos às Unidades Públicas e Organizações da Sociedade Civil/OSC. 
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• Elaboração de Relatório GUT (gravidade, urgência e tendência) para identificação de problemas 

por meio da utilização da Matriz GUT nas Unidades Públicas e Organizações da Sociedade 

Civil/OSC, após monitoramento remoto. 

• Participação na Capacitação do Marco Regulatório da Organizações da Sociedade Civil, 

realizada na ASSOMASUL. 

• Participação nas reuniões da “Comissão de Educação Permanente do Município de Campo 

Grande, no Âmbito a Secretaria Municipal de Assistência Social – COEP/CG/SAS”. 

• Participação nas reuniões do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil 

e Fetal/CMPMMIF. 

• Participação nas reuniões da “Comissão do Fluxo de Atendimento, dos Serviços e Suas Ofertas”. 

• Participação como ouvintes na live “Tipos mais frequentes de trabalho infantil no MS”, 

organizada pelo Ministério Público Estadual. 

• Capacitação Online “Brasil Conta Comigo”, realizada pelo Ministério da Saúde. 

• Participação como ouvintes na live “Enfrentamento do Trabalho Infantil”, organizada pela 

Secretaria do Desenvolvimento Humano, Assistência Social e Trabalho do Mato Grosso do Sul. 

• Reunião com Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação/AGETEC para tratar 

da implantação do Sistema SIGAS na SAS. 

• Reuniões de estudo dos serviços da Vigilância Socioassistencial. 

• Reunião com a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano/PLANURB para 

implantação do Sistema Municipal de Georeferenciamento/SIMGEO. 

• Participação no webnário: “Ações Proteção Social Básica/PSB na pandemia da COVID-19 e o 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família/PAIF”. 

• Participação nas reuniões da Comissão de Educação Permanente do Município de Campo 

Grande, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social/COEP/CG/SAS. 

• Colaboração na revisão e formatação do Plano Municipal de Educação Permanente da SAS. 

 Conforme atribuições da Vigilância Socioassistencial, a fim de monitorar, avaliar e emitir 

pareceres quanto ao desenvolvimento das ações de organizações sociais e unidades estatais de 

Proteção Social Básica e Especial, que compõem a Rede Municipal de Assistência Social, visando o 

acompanhamento dos padrões de oferta dos serviços, projetos, programas e benefícios, bem 
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como para a produção e sistematização de informações, que demonstrem a demanda e a 

qualidade dos serviços ofertados, é realizado o monitoramento  das Unidades Públicas e das 

Organizações da Sociedade Civil/OSC's. No entanto, considerando a situação em decorrência da 

pandemia da COVID-19 e seus efeitos, o monitoramento teve continuidade de forma remota. 

 

MONITORAMENTO POR MEIO DE VISITAS EM UNIDADE PÚBLICAS 

Nº NOME OFERTA DATA 

1 CRAS “Valéria Lopes da Silva” - Popular SPS Básica 10/02/2020 

2 CRAS São Conrado SPS Básica 12/02/2020 

3 CRAS “Profª Adevair da Costa Lolli Guetti” – Aero Rancho SPS Básica 14/02/2020 

4 CRAS “Dr Fauze Duailibi Amizio” - Canguru SPS Básica 19/02/2020 

5 CREAS Centro SPS Especial 21/02/2020 

6 CRAS Vila Nasser SPS Básica 02/03/2020 

7 CRAS “Margarida Simões Correa Neder” – Estrela Dalva SPS Básica 02/03/2020 

8 CRAS “Lili Fernandes da Cunha” – Jardim Moema SPS Básica 04/03/2020 

9 CRAS “Severino Emperador Palazuelos” Zé Pereira SPS Básica 09/03/2020 

10 CRAS “Albino Coimbra Filho” – Jardim Aeroporto SPS Básica 11/03/2020 

11 CRAS “Rosa Adri” – Dom Antônio Barbosa SPS Básica 13/03/2020 

 

MONITORAMENTO REMOTO EM UNIDADE PÚBLICAS 

Nº NOME OFERTA DATA 

1 CRAS “Alair Barbosa de Resende” – Moreninha II SPS Básica 22/05/2020 

2 Centro Dia SPS Especial 22/05/2020 

3 Centro POP SPS Especial 25/05/2020 

4 CREAS Sul SPS Especial 25/05/2020 

5 UAI Berçário SPS Especial 25/05/2020 

6 UAI Feminino SPS Especial 26/05/2020 

7 CREAS Norte SPS Especial 27/05/2020 

8 Residência Inclusiva I SPS Especial 27/05/2020 
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9 UAI Criança SPS Especial 27/05/2020 

10 UAI Masculino SPS Especial 28/05/2020 

11 CRAS “Hercules Mandeta” – Novos Estados SPS Básica 29/05/2020 

12 CRAS “Teófilo Knapik” - Tiradentes SPS Básica 29/05/2020 

13 CRAS Vila Gaúcha SPS Básica 29/05/2020 

14 Residência Inclusiva II SPS Especial 29/05/2020 

15 CRAS “Henedina Hugo Rodrigues” – Vida Nova SPS Básica 01/06/2020 

16 CRAS “Profª Mida Barbosa Marques” - Guanandi SPS Básica 01/06/2020 

17 CETREMI SPS Especial 01/06/2020 

18 CRAS “Carlinda Pereira Contar” – Nossa Srª Aparecida SPS Básica 02/06/2020 

19 CRAS “João Renato Pereira Guedes” Estrela do Sul SPS Básica 08/06/2020 

20 CRAS Indubrasil SPS Básica 08/06/2020 

21 CRAS Los Angeles SPS Básica 17/06/2020 

22 CRAS “Alair Barbosa de Resende” – Moreninha II SPS Básica 22/05/2020 

 

Nesse sentido, foram executadas 11 (onze) visitas técnicas institucionais e 22 (vinte e 

dois) monitoramentos remotos, da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e 

Alta Complexidade, totalizando o monitoramento em 33 (trinta e três) Unidades Públicas. 

Observa-se que neste ano, não houve monitoramento nas Unidades de Centro de 

Convivência e Centro de Convivência do Idoso, pois a oferta do serviço foi suspensa 

temporariamente, devido à pandemia. 

Após o monitoramento realizado nas Unidades Públicas, foi aplicada a Matriz GUT, em 

cada serviço ofertado pela Proteção Social Básica e Proteção Social 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. 

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 
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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 as devidas providências. 

REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO – RMA UNIDADES PÚBLICAS JAN A OUT/20 

RMA SERVIÇO TOTAL 

30 RMA/Mês Proteção Social Básica 300 

05 RMA/Mês Proteção Social Especial – Média Complexidade 50 

10 RMA/Mês Proteção Social Especial – Alta Complexidade 94 

 

Observa-se que devido à reforma do Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e 

População de Rua/CETREMI foram abertos, a partir de março, mais três polos em Escolas 

Municipais para acolher os usuários. 

Mensalmente são recebidos 30 (trinta) Registros Mensais de Atendimento do Serviço de 

Proteção Básica, sendo eles dividos entre CRAS, CC e CCI. 05 (cinco) do Serviço de Proteção Social 

Especial de Média Complexidade, sendo os CREAS, Centro Pop e Centro-Dia para pessoas com 

Deficiência e 10 (dez) do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, divididos entre 

Unidades de Acolhimento, Residências Inclusiva e Centro de Triagem e Encaminhamento do 

Migrante, perfazendo um total de 444 RMA’s de janeiro a outubro. 

MÉDIA DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CRAS 
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Nos 20 (vinte) Centros de Referência em Assistencia Social de Campo Grande,  foram 

registrados uma média de 1.379 atendimentos de famílias e indivíduos do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral a Família- PAIF. Uma média de 1321 Atendimentos particularizados e 2.892 

visitas domiciliares de janeiro a outubro de 2020. 
 

TOTAL E MÉDIA DE ATENDIMENTO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA 
 

Nos 06 (seis) Centros de Convivência para Crianças e Adolescentes foram registrados um 

total de 1.785 usuários atendidos de janeiro a outubro de 2020, com uma média de 178 (cento e 

setenta e oito) atendimentos mensais neste período. 

 

TOTAL E MÉDIA DE ATENDIMENTO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 
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Nos 04 (quatro) Centros de Convivência do Idoso foram registrados um total de 4.144 

usuários atendidos de janeiro a outubro de 2020, totalizando uma média de 414 atendimentos 

mensais neste período. 

 

MÉDIA DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

DE ALTA COMPLEXIDADE 

 
Das  07 (sete) unidades de atendimento do Serviço de Proteção Social de Alta 

Complexidade  foram registrados um total de 1.682 (mil, seicentos e oitenta e dois) usuários 

atendidos de janeiro a outubro de 2020, totalizando uma média  de 168  (cento e sessenta e oito) 

atendimentos neste período. 

 

MÉDIA DE ATENDIMENTO SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  
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PAEFI ATENDIMENTOS
INDIVIDUALIZADOS

MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS

SEAS

Das 05 

(cinco) 

unidades de atendimento do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade foram 

registrados um total de 13.599 (treze mil, quinhentos e noventa e nove) usuários atendidos.  

 

MONITORAMENTO REMOTO EM OSC’s COFINANCIADAS 

 

O quadro a seguir demonstra o quantitativo do monitoramento remoto nas Organizações 

da Sociedade Civil que fazem parte da rede de Proteção Social Básica e Especial do Município de 

Campo Grande/MS e são cofinanciadas nas respectivas modalidades de serviço. 

 

Nº OFERTA NOME DATA 

1 Média Complexidade Associação Juliano Varela 12/08/2020 

2 Média Complexidade Renasce a Esperança 13/08/2020 

3 Média Complexidade Associação de Educação Especial Marcelo Takahashi 17/08/2020 

4 Média Complexidade Cotolengo Sul Matogrossense 17/08/2020 

5 SCFV 06 a 15 anos Associação das Irmãs Franciscanas de São José 18/08/2020 

6 Alta Complexidade AACC 19/08/2020 

7 Média Complexidade APAE 19/08/2020 

8 Média Complexidade Associação Pestalozzi 19/08/2020 

9 Alta Complexidade Asilo São João Bosco 20/08/2020 

10 Média Complexidade Instituto Sul Mato Grossense para Cegos/ISMAC 20/08/2020 

11 SCFV 06 a 15 anos Associação Camille Flammarion 20/08/2020 
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12 Alta Complexidade Lar Lions 21/08/2020 

13 Alta Complexidade Peniel 21/08/2020 

14 Alta Complexidade SIRPHA 21/08/2020 

15 Defesa e Garantia ADVIMS 21/08/2020 

16 SCFV 06 a 15 anos Associação Comunidade Negra 21/08/2020 

17 
SCFV 06 a 15 anos Associação de Amigos do Bairro Dom Antônio 

Barbosa/Projeto Asas do Futuro 

21/08/2020 

18 SCFV 06 a 15 anos Centro de Integração da Criança e Adolescente/CICA 21/08/2020 

19 SCFV 06 a 15 anos Sociedade Constantino Lopes Rodrigues 21/08/2020 

20 SCFV 06 a 15 anos Instituto de Desenvolvimento Evangélico 21/08/2020 

21 SCFV 06 a 15 anos Recanto da Criança 21/08/2020 

22 Defesa e Garantia Cidade dos Meninos 22/08/2020 

23 Alta Complexidade Casa Resgate 24/08/2020 

24 Alta Complexidade Crianças do Brasil 24/08/2020 

25 Defesa e Garantia Ostomizados 24/08/2020 

26 SCFV 06 a 15 anos Associação Lar do Pequeno Assis 24/08/2020 

27 SCFV 06 a 15 anos 
Associação Especial à Criança e ao 

Adolescente/CEACA 

24/08/2020 

28 Defesa e Garantia IBISS 25/08/2020 

29 Média Complexidade ACPD 25/08/2020 

30 Média Complexidade Assistencial Horizonte 25/08/2020 

31 Média Complexidade Associação de Pais e Amigos dos Autistas/AMA 25/08/2020 

32 SCFV 06 a 15 anos Instituto Maná do Céu para os Povos 25/08/2020 

33 SCFV Idosos Projeto ATO 25/08/2020 

34 SCFV Idosos Fundação Manoel de Barros 28/08/2020 

35 SCFV 06 a 15 anos Sociedade Assistencial Mei Mei 31/08/2020 

36 SCFV 06 a 15 anos Centro de Promoção Social Palotinas 02/09/2020 

37 SCFV 06 a 15 anos Irmãs de São Vicente de Paulo Serva dos 09/09/2020 
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Das 24 (vinte e quatro) Organizações da Sociedade Civil/OSC que ofertam o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças/Adolescentes e Idosos na rede de 

Proteção Social Básica realizou-se o monitoramento em 20 (vinte).  Já as 11 (onze) unidades que 

ofertam o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias 

na rede de Média Complexidade realizou-se o monitoramento em todas elas. Das 11 (onze) 

unidades que ofertam o Serviço de Proteção Social Especial nas modalidades de Acolhimento 

Institucional e Casa de Passagem na rede de Alta Complexidade, realizou-se o monitoramento de 

10 (dez). Daquelas que ofertam o Serviço de Assessoramento de Defesa e Garantia de Direitos, 

foram monitoradas 06 (seis) entidades das 07 (sete) cofinanciadas.  

 

REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO/RMA’s OSC’s – JANEIRO A OUTUBRO 2020 

RMA SERVIÇO TOTAL 

24 RMA/mês Proteção Social Básica 240 

12 RMA/mês PSE Média Complexidade 120 

13 RMA/mês PSE Alta Complexidade 130 

07 RMA/mês Defesa e Garantia de Direitos 70 

 

Pobres/Madre Maria Hubbert 

38 SCFV 06 a 15 anos Casa Dom Bosco 10/09/2020 

39 SCFV 06 a 15 anos Movimento Mãe Águia 11/09/2020 

40 SCFV 06 a 15 anos Salesianos Ampare 11/09/2020 

41 Alta Complexidade Casa de Abrãao 15/09/2020 

42 Defesa e Garantia Associação Brasileira de Renais Crônicos/ABREC 16/09/2020 

43 SCFV 06 a 15 anos Sociedade Eunice Weaver 21/09/2020 

44 Defesa e Garantia Recromasul 22/09/2020 

45 Alta Complexidade Vovó Miloca 24/09/2020 

46 Alta Complexidade São Francisco de Assis 06/10/2020 

47 Média Complexidade Clinica Escola Santa Terezinha 27/10/2020 
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        Fonte: Vigilância Socioassistencial/SAS/2020 

Os Registros Mensais de Atendimentos/RMA’s são encaminhados pelas OSC’s 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 560 (quinhentos e sessenta) RMA’s. 

 

 

REDE SOCIOASSISTENCIAL 
 

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

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

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

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

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

vinculadas ao SUAS, constam como objetivos para o cofinanciamento 2020 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. 
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• 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: 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA – SCFV 06 A 15 ANOS 

 

Nesse sentido, contabilizamos uma média de 1.950 (mil, novecentos e cinquenta) atendimentos 

de janeiro a outubro das 20 (vinte) OSC’s cofinanciadas no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos/SCFV de 06 a 15 anos. 

 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – IDOSOS 

 

Mais a média de 205 (duzentos e cinco) atendimentos referentes aos Centro de Convivência 

para Idosos confinanciadas de janeiro a outubro de 2020. 
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

No Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade foi registrado total de 18.365 

(dezoito mil, trezentos e sessenta e cinco) média de 1.836 (mil, oitocentos e trinta e seis) 

atendimentos nas 11 (onze) OSC’s cofinanciadas com 12 (doze) serviços. 

 

 
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

 
RESIDÊNCIA INCLUSIVA 

 

É cofinanciada pela Prefeitura 01 (uma) OSC em modalidade de Residência Inclusiva, 

perfazendo um total de 100 (cem) atendimentos de janeiro a outubro de 2020.  
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INSTITUIÇÃO DE LINGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS/ILPI 
 

 

E são cofinanciadas 03 (três) OSC’s como Instituições de Longa Permanência para Idosos 

com total de 1.538 (mil, quinhentos e trinta e oito) atendimentos de janeiro a outubro de 2020. 

CASA DE PASSAGEM 
 

 

Na modalidade de Casa de Passagem são cofinanciadas 03 (três) OSC’s, perfazendo um 

total de 1.568 (mil, quinhentos e sessenta e oito) e média de 157 (cento e cinquenta e sete) 

atendimentos de janeiro a outubro de 2020. 

AÇÕES DE ASSESSORAMENTO, DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 
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No Serviço de Ações de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos são 

cofinanciadas 7 (sete) OSC’s com total de 8.283 (oito mil, duzentos e vinte e três) e média de 

828 (oitocentos e cinte e oito) atendimentos mensais de janeiro a outubro de 2020. 

MÉDIA DE ATENDIMENTO POR SERVIÇO DAS OSC’S DE JAN A OUT/20 

O Gráfico acima mostra a média de atendimentos por serviço cofinanciado de janeiro a 

outubro de 2020, considerando um maior atendimento na rede de Proteção Social Básica com 

42% (quarenta e dois por cento) dos atendimentos. 

 VISITAS INSTITUCIONAIS PARA PARECER DE ÁREA PÚBLICA 
 

Atendimentos e orientações realizadas pela nossa equipe mediante solicitações via ofício 

ou processos de Análise de Área Pública, da Comissão de Área Pública da Procuradoria Geral do 

Município/PGM. 

Nº NOME DATA 

1 Igreja Pentecostal só o Senhor Jeová é Deus 08/01/2020 
2 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL HORIZONTE 08/01/2020 
3 Associação de Moradores da Vila Piratininga 27/01/2020 
4 Templo Espiritualista Cristão Vale do Amanhecer 17/03/2020 
5 Associação dos Doentes Renais Crônicos e Transplantados de MS 23/01/2020 

6 Associação de Moradores do Residencial Itatiaia, Jardim Vitória e São 
Bernardo 25/08/2020 
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Nesse sentido, foram executados 6 (seis) pareceres técnicos institucionais em 6 (seis) 

entidades não governamentais, para emissão de parecer técnico quanto à área pública solicitada. 

 

ATENDIMENTOS E ORIENTAÇÕES 

Atendimentos realizados pelos técnicos, no órgão gestor, mediante agendamento prévio, 

para orientações e esclarecimentos quanto ao serviço e preenchimentos dos instrumentais. 

Nº NOME DATA 

1 Sol da Terra, Luz no Mundo 10/03/2020 

2 Clínica Escola Santa Terezinha 06/05/2020 

3 Projeto ATO 19/06/2020 

4 IDE                    08/07/2020 

5 Projeto Rondon 29/07/2020 

6 Comunidade Negra 12/08/2020 

7 Cotolengo Sul Mato Grossense 28/10/2020 

 

Foram realizados 7 atendimentos com técnicos e responsáveis das OSC’s e Unidades 

Públicas, conforme demanda. 

 

COVID-19 

Considerando a situação de emergência enfrentada em virtude da pandemia do 

coronavírus (Covid-19), e as ações de Política de Assistência Social terem sido decretadas como 

essenciais, foi executada a manutenção dos serviços prestados pela rede Socioassistencial, onde 

os  trabalhadores do SUAS passaram a compor a chamada “linha de frente” no enfrentamento da 

Covid-19, assegurando atendimento básicos e minimizando a vulnerabilidade social dos territórios. 

A equipe da Vigilância Socioassistencial, mensalmente tem monitorado o número de 

casos confirmados e os óbitos decorrentes da Covid-19, dentre os trabalhadores do SUAS e 

usuários residentes em unidades de acolhimento socioassistencial. Tais informações são de 

extrema importância para nortear as ações da Vigilância Socioassistencial e da Gestão do 

Trabalho. Desta forma, apresentamos os dados referentes ao último trimestre: 
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Seguem também, dados totais de março, início da pandemia, a outubro, último mês de 

referência: 

Observa-se que os dados são referentes a 41 Unidades Públicas e 52 Organizações da 

Sociedade Civil cofinanciada que ofertam serviços da Proteção Social Básica, Proteção Social 

Especial de Alta e Média Complexidade e Defesa e Garantia de Direitos, além do Órgão Gestor. 

Também foi realizado monitoramento em 49 OSC’s cofinanciada, da Proteção Social Básica e 

Especial de Média e Alta Complexidades, bem como das OSC’s que ofertam serviço de Defesa e 
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Garantia de Direitos, entre os meses de agosto à outubro de 2020. Seguem os dados coletados, 

referente à pandemia da COVID-19: 
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 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. 

• Vínculos construídos com as OSC’S cofinanciadas, a Proteção Social Básica e a 

Proteção Social Especial possibilitaram um trabalho de referenciamento e contra-referenciamento 

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. 

• Aplicação da Matriz GUT, em cada serviço ofertado pela Proteção Social Básica e 

Proteção Social Especial, como uma ferramenta de gestão utilizada para priorização de tarefas.  

• Articulação e comunicação com as Proteções Social Básica e Proteção Social 

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

• Articulação com Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS 

• Centralização do preenchimento dos questionários do Censo SUAS 2020, gerando 

agilidade, organização e fluidez dos processos. 

• Criação e participação da Comissão do Fluxo de Atendimento, dos Serviços e Suas 

Ofertas para aprimorar o fluxo entre a Gerência da Vigilância Socioassistencial e a Gestão do SUAS, 

Proteção Social Básica e Especial. 

 

 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 recomendado. 

• Compor no quadro de recursos humanos da equipe um profissional com 

habilidades técnicas em estatística. 

• Implantar sistema informatizado capaz de inserir, alimentar, analisar, gerar e 

produzir dados e relatórios territorializados sobre riscos e vulnerabilidades sociais e informações 
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de monitoramento, registros mensais de atendimento e demais dados sobre os serviços, 

programas, projetos e benefícios, bem como apontar áreas com maiores demandas dos serviços 

socioassistencias. 

• Aquisição de equipamentos com suporte adequado para sistemas. 

• Aquisição de linha 0800 e sistema automático de notificações. 

• Disponibilidade de veículo exclusivo para visitas em condições adequadas, 

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, 

dificultando a efetivação dos monitoramentos. 

 

4.3 Gerência de Gestão e Controle de Parcerias/PP – GGCP/PP 

• Atividades realizadas no ano de 2020:  

• Recepção das prestações de contas referente a última parcela das parcerias formalizadas 

em 2019, abertura de volume, montagem do processo, paginação e encaminhamento ao gestor de 

parcerias. 

• Encaminhamento ao financeiro dos processos com saldos remanescentes para devolução de 

saldo efetuado pela Organização da Sociedade Civil. 

• Publicação do Plano de Aplicação com atribuição de valores para as Organizações da Sociedade 

Civil que atuam nos serviços cofinanciados pela Secretaria. 

•  Convocação para celebração de termo aditivo de prazo e valor para as parcerias formalizadas 

com as Organizações da Sociedade Civil nos serviços cofinanciados pela Secretaria. 

• Publicização no site da Secretaria da justificativa de dispensa de chamamento público referente 

às parcerias formalizadas sem chamamento público. 

• Abertura dos processos administrativos para a formalização das parcerias. 

• Análise do plano de trabalho e demais documentações encaminhadas pela Organização da 

Sociedade Civil para formalização das parcerias. 

• Tramitação dos processos envolvendo a Gerência de Orçamentos, Gerência de Suprimentos e 

Compras, Secretaria Municipal de Finanças – Sefin e Procuradoria Geral do Município – PGM e 

Gerência Financeira. 
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• Articulação junto a Secretaria Municipal de Finanças – Sefin e Procuradoria Geral do Município 

– PGM visando a celeridade processual das parcerias. 

• Participação em capacitações externas do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil. 

• Participação em reuniões sobre as demandas existentes das parcerias formalizadas. 

• Devolutivas de solicitações de parcerias encaminhas a esta Secretaria. 

• Encaminhamento dos processos ao financeiro para pagamento das parcelas a serem repassadas 

de acordo com o cronograma de execução das parcerias formalizadas. 

• Elaboração de Relatório com a situação das parcerias conforme solicitação. 

• Elaboração e encaminhamento de planilha semanal com a situação das parcerias formalizadas 

pela gerência. 

• Solicitação de encaminhamento da prestação de contas pelas Organizações da Sociedade Civil 

junto ao gestor de parcerias, em caso de descumprimento do estabelecido nos termos de 

colaboração. 

• Atendimento as Organizações da Sociedade Civil sobre demandas existentes; 

• Participação no Comitê SAS Covid. 

• Participação em reuniões para acompanhamento do andamento do trabalho dos gestores de 

parcerias. 

• Auxílio a Superintendência Financeira com relação a baixa de saldos devolvidos de parcerias 

finalizadas relativos ao cofinancimento. 

• Baixa contábil no sistema SICONT das parcerias dos projetos (emendas parlamentares, FMIA e 

FMI). 

• Apostilamento das parcerias formalizadas. 

• Participação na Comissão Intergestora Municipal de Assistência Social. 

•  Para novembro e dezembro  

• Finalização dos repasses das parcerias celebradas. 

• Reuniões para definição do planejamento para o exercício de 2021. 

• Elaboração e posterior tramitação de termo aditivo de vigência para as parcerias das 

Organizações da Sociedade Civil cofinanciadas. 
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• Foram formalizadas e/ou estão em fase de formalização 76 parcerias para a execução de 

serviços socioassistenciais. 

 

 Avanços: 

• Iniciar mais cedo o pagamento das parcelas para as Organizações da Sociedade Civil. 

 Desafios: 

• Superar a o excesso de trâmites administrativos e processuais para a formalização junto com 

as demais secretarias SEFIN e PGM. 

 

4.4 Gerência de Informações e Gestão do Trabalho do SUAS - GIGTSUAS 

 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

a) Eixo - Segurança e Saúde no Trabalho 

• Reuniões de planejamento com as Secretário e Superintendências para as ações de Saúde do 

Trabalhador do SUAS. 

• Registro e Acompanhamento dos servidores afastados devido ao contagio COVID 19. 

• Triagem e Encaminhamento dos servidores para atendimento psicológico. 

• Elaboração de Pesquisa para os servidores afastados pelo Decreto n. 14.452, DE 11 DE 

SETEMBRO DE 2020 que altera os dispositivos do Decreto n. 14.319, de 22 de maio de 2020, que 

“Dispõe sobre a jornada especial e temporária de trabalho nas repartições públicas do Município 

de Campo Grande, como continuidade às medidas de combate ao COVID-19”. 

• Organização e análise dos indicadores da pesquisa para os servidores afastados. 

• Planejamento de ações psicossociais voltadas aos servidores afastados. 

• Elaboração de Pesquisa para os servidores em trabalho presencial. 

• Articulação com rede de atendimento de saúde para atendimento ao servidor. 

• Articulação com a Secretaria Municipal de Saúde para orientação: Prevenção ao COVID 19.   

• Roda de Conversa de orientação relacionadas a Prevenção ao Covid 19: Servidores da 

Superintendência de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e CRAS Vila Gaúcha. 
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• Elaboração e Divulgação de material informativo relacionados a saúde física e mental durante a 

pandemia COVID 19. 

• Orientação às Superintendências na organização da equipe quanto ao distanciamento social 

nas unidades socioassistenciais. 

• Parceria com Universidade – UCDB para efetivar ações psicossociais voltadas aos servidores. 

• Oficina temática em parceria com acadêmicos de psicologia da UCDB. 

• Participação nas Reuniões da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. 

B – Eixo - Capacitação e Aperfeiçoamento   

• Curso Conhecendo a SAS: Propiciar aos profissionais de nível fundamental e médio contratados 

temporariamente, conhecimento quanto aos objetivos institucionais da Secretaria Municipal de 

Assistência Social na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios da política de 

assistência social, relacionando a dinâmica organizacional a práxis profissional. 

• Planejamento de cursos presenciais voltados aos profissionais de psicologia e serviço social da 

SAS. 

• Participação no curso Planejamento e Tutoria de Recursos do Moodle para professores e 

tutores. 

C – Eixo - Gestão Dos Processos De Trabalho 

       Projeto SOU MAIS SAS 

• Reunião de Apresentação do Plano Municipal de Gestão do Trabalho. 

• Reuniões da Comissão de Educação Permanente. 

• Reuniões do Núcleo de Educação Permanente –NEP/SAS/CG. 

• Reunião com Coordenadoria da Escola do SUAS Mariluce Bittar. 

• Elaboração e Organização para Publicação dos Anais do 2º Seminário de Boas Práticas da 

Assistência Social – SAS. 

• Elaboração do Plano Municipal de Gestão do Trabalho SAS/CG. 

• Elaboração do Plano Municipal de Educação Permanente SAS /CG em conjunto com a Gerência 

de Educação Permanente. 

• Elaboração da minuta da Resolução Normativa SAS n. 09 de 17 de junho de 2020. 

• Apresentação do Plano Municipal de Educação Permanente SAS/CG. 
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• Apresentação do Plano Municipal de Gestão do Trabalho. 

• Oficina de orientação para os coordenadores e auxiliares administrativos para coleta de dados 

de recursos humanos das unidades socioassistenciais. 

• Articulação com a Gerência de Gestão de Pessoas para alteração do modelo de quadro 

funcional. 

• Participação na Comissão de Fluxos da SAS. 

• Participação na Comissão Permanente de Gestão dos Planos de Carreiras da SAS para 

Elaboração da Minuta do Plano de Cargos Carreiras e Salários-PCCS.  

• Contribuição na Resolução Normativa SAS N. 08, DE 08 DE JUNHO DE 2020.DIVULGA A “NOTA 

TÉCNICA N. 01/SAS/2020 QUE ESTABELECE AS NORMAS DE ATENDIMENTO EM DECORRÊNCIA DA 

INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 

• Apoio a Cogeplan nas Reuniões do Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS para 

apresentação da Minuta do PCCS. 

 

 Programa de Estágio Obrigatório 

• Oficina de Orientação para os supervisores de Estagio Obrigatório: Psicólogos e Assistentes 

Sociais da SAS. 

• Encaminhamento dos acadêmicos para estágio nas unidades da SAS fevereiro a março. 

• Encaminhamento dos termos de Estágio. 

• Contato com Universidades conveniadas e acadêmicos para suspensão de Estágio conforme 

Decreto Municipal n. 14.195 de 18 de março de 2020 e a Resolução Normativa SAS n. 09 de 17 de 

junho de 2020.  

Inclusão das Informações Nos Sistemas De Recursos Humanos: Cadastro e Atualização nos 

Sistemas de Recursos Humanos nas Esferas Nacional - CAD SUAS e Estadual-GSI das unidades 

socioassistenciais públicas e privadas. 

 

 Avanços: 

• Elaboração do Plano de Municipal de Gestão de Trabalho SAS CG. 

• Elaboração do Plano Municipal de Educação Permanente. 
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• Elaboração da Minuta do PCCS da SAS. 

Reuniões de Estudo para elaboração do Plano Cargos e Carreiras da SAS.  

 

 Desafios: 

• Efetivar as ações do Plano Municipal de Gestão do Trabalho. 

• Promover ações de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Gestão do Trabalho. 

• Revisar o Plano de Gestão do Trabalho. 

• Subsidiar e fornecer apoio Técnico a Comissão e Plano Cargos Carreiras e Salários do SAS. 

• Fomentar as negociações do Plano Cargos Carreiras e Salários do SAS.  

• Instituir o Observatório de Boas Práticas Profissionais no âmbito da SAS.  

• Planejamento de ações para subsidiar os processos e protocolos de trabalho nas unidades 

socioassistenciais públicas. 

 

4.5 Gerência de Educação Permanente do SUAS - GEPSUAS 

 

      Atividades realizadas no ano de 2020:  

• As capacitações presenciais foram executadas somente no primeiro trimestre, devido a 

pandemia, houve a suspensão dos cursos e de outras ações de capacitação em ambiente físico. 

• Participação em reunião remota realizada pela Educação Permanente e Gestão do Trabalho do 

SUAS MS, organizado pela Escola do SUAS. 

• Estruturação de ações e estratégias juntamente com a Gerência de Informações e Gestão do 

Trabalho do SUAS - GIGT e Comissão de Educação Permanente – COEP-CG/SAS, para organização e 

finalização do Plano de Educação Permanente, bem como a operacionalização de ações para 

implantação da política de Educação Permanente na SAS. 

• Realização de reuniões remota junto aos setores da SAS para o alinhamento de ações para a 

aplicação de instrumentais, visando ao levantamento de informações para diagnóstico de ações de 

capacitação e treinamentos na SAS:  

• Instrumental através do Google Forms, para levantamento de demanda de capacitações junto 

aos trabalhadores efetivos da SAS; para evidenciar os interesses do corpo de Recursos. 



                                        

47 

 

CAPACITAÇÕES PLANEJADAS (ANTES DA PANDEMIA) 
AGENDADAS 

NR Evento Mês Obs CH TT STATUS 

1 CONDICIONALIDADES E VULNERABILIDADE 
SOCIAL - M1 02. FEV SAS/GEP 4 56 50% 

2 CONDICIONALIDADES E VULNERABILIDADE 
SOCIAL - M2 09. SET SUSP. AULAS 

PRESENCIAIS 4 0 0% 

3 OFIC. P/ENTREVISTADORES DO CADASTRO 
ÚNICO - M1 02. FEV SAS/GEP 4 84 25% 

4 OFIC. P/ENTREVISTADORES DO CADASTRO 
ÚNICO - M2 05. MAI SUSP. AULAS 

PRESENCIAIS 4 0 0% 

5 OFIC. P/ENTREVISTADORES DO CADASTRO 
ÚNICO - M3 08. AGO SUSP. AULAS 

PRESENCIAIS 4 0 0% 

6 OFIC. P/ENTREVISTADORES DO CADASTRO 
ÚNICO - M4 11. NOV SUSP. AULAS 

PRESENCIAIS 4 0 0% 

7 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - M 
1 02. FEV SAS/GEP 8 18 9% 

8 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - M 
2 03. MAR SAS/GEP 8 27 18% 

9 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - M 
3 04. ABR SUSP. AULAS 

PRESENCIAIS 8 0 0% 

10 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - M 
4 05. MAI SUSP. AULAS 

PRESENCIAIS 8 0 0% 

11 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - M 
5 06. JUN SUSP. AULAS 

PRESENCIAIS 8 0 0% 

12 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - M 
6 07. JUL SUSP. AULAS 

PRESENCIAIS 8 0 0% 

13 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - M 
7 09. SET SUSP. AULAS 

PRESENCIAIS 8 0 0% 

14 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - M 
8 10. OUT SUSP. AULAS 

PRESENCIAIS 8 0 0% 

15 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - M 
9 11. NOV SUSP. AULAS 

PRESENCIAIS 8 0 0% 

16 OFICINA DO BRINCAR -T1 03. MAR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 24 0 0% 

17 OFICINA DO BRINCAR -T2 03. MAR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 24 0 0% 

18 OFICINA DO BRINCAR -T3 03. MAR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 24 0 0% 

19 O TRABALHO DO CUIDADOR - T1 03. MAR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

20 O TRABALHO DO CUIDADOR - T2 03. MAR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

21 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ II 03. MAR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 40 0 0% 

22 A PSICOLOGIA SOCIAL E O SUAS 03. MAR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 20 0 0% 

23 EDUCADOR E CUIDADOR SOCIAL NO SUAS - T1 03. MAR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

24 EDUCADOR E CUIDADOR SOCIAL NO SUAS - T2 03. MAR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

25 SCFV SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T1 03. MAR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 6 0 0% 

26 SCFV SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T2 04. ABR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 6 0 0% 

27 SCFV SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T3 04. ABR SUSP. AULAS 6 0 0% 
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PRESENCIAIS 

28 SCFV SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T4 04. ABR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 6 0 0% 

29 SCFV SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T5 04. ABR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 6 0 0% 

30 SCFV SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T6 04. ABR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 6 0 0% 

31 SCFV SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T7 05. MAI SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 6 0 0% 

32 SCFV SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T8 05. MAI SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 6 0 0% 

33 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T1 05. MAI SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

34 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T2 05. MAI SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

35 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T3 05. MAI SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

36 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T4 06. JUN SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

37 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T5 06. JUN SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

38 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T6 06. JUN SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

39 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T7 06. JUN SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

40 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T8 07. JUL SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

41 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T9 07. JUL SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

42 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T10 07. JUL SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

43 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T11 07. JUL SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

44 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 2 - T12 07. JUL SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

45 CONHECENDO A SAS 03. MAR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

46 PRIMEIROS SOCORROS 03. MAR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

47 PRIMEIROS SOCORROS 03. MAR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

48 PRIMEIROS SOCORROS 03. MAR SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

49 FERRAMENTAS BÁSICAS PARA 
GERENCIAMENTO 04. ABR SUSP. AULAS 

PRESENCIAIS 24 0 0% 

50 RESID. INCLUSIVA ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 
CONCEITUAIS E PRÁTICOS 04. ABR SUSP. AULAS 

PRESENCIAIS 20 0 0% 

51 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 3 - T1 08. AGO SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

52 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 3 - T2 08. AGO SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

53 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 3 - T3 09. SET SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

54 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 3 - T4 09. SET SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

55 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 3 - T5 09. SET SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

56 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 3 - T6 09. SET SUSP. AULAS 8 0 0% 
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PRESENCIAIS 

57 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 3 - T7 09. SET SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

58 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 3 - T8 10. OUT SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

59 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 3 - T9 10. OUT SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

60 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 3 - T10 10. OUT SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

61 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 3 - T11 10. OUT SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

62 PAIF SUPERV. TÉCNICA ETAPA 3 - T12 11. NOV SUSP. AULAS 
PRESENCIAIS 8 0 0% 

• Humanos da Secretaria e as lacunas pedagógicas existentes a partir do olhar do operador da 

política de Assistência Social. 

• Instrumental junto aos gestores da SAS e Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, 

tendo como produto final os portfólios de ações de capacitações e treinamentos no SUAS – SAS, 

constituindo um instrumento de base para a definição das Trilhas de Aprendizagem a serem 

desenvolvidas no Programa CAPACITA SAS. 

• Elaboração de Relatório sobre as Ações de Capacitação da Secretaria Municipal de Assistência 

Social – SAS: 2017 a 2020. 

CAPACITAÇÕES CONCLUÍDAS 
NR EVENTO DIA MÊS ANO CERTIFICADO POR CH TOTAL 
1 FORM. GESTOR DE PARCERIAS DA SAS 14 01. JAN 2020 SAS/GEP 32 19 

2 FERRAMENTAS BÁSICAS PARA 
GERENCIAMENTO  28 01. JAN 2020 SAS/GEP 24 20 

3 PRIMEIROS SOCORROS 3 02. FEV 2020 SAS/GEP 8 28 
4 PRIMEIROS SOCORROS 6 02. FEV 2020 SAS/GEP 8 19 
5 PRIMEIROS SOCORROS 11 02. FEV 2020 SAS/GEP 8 24 
6 PRIMEIROS SOCORROS 6 02. FEV 2020 SAS/GEP 8 12 
7 PRIMEIROS SOCORROS 7 02. FEV 2020 SAS/GEP 8 17 
8 PRIMEIROS SOCORROS 12 02. FEV 2020 SAS/GEP 8 31 
9 CONHECENDO A SAS 29 02. FEV 2020 SAS/GEP 8 31 

10 CONHECENDO A SAS 29 02. FEV 2020 SAS/GEP 8 36 
11 CONHECENDO A SAS 5 02. FEV 2020 SAS/GEP 8 33 
12 EDUCADOR NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 27 02. FEV 2020 SAS/GEP 8 27 
13 EDUCADOR NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 03. MAR 2020 SAS/GEP 8 16 
14 PRIMEIROS SOCORROS 4 03. MAR 2020 SAS/GEP 8 24 
15 PRIMEIROS SOCORROS 6 03. MAR 2020 SAS/GEP 8 21 

16 FERRAMENTAS BÁSICAS PARA 
GERENCIAMENTO  11 03. MAR 2020 SAS/GEP 24 17 

17 REGRAS DE BIOSEGURANÇA 4 11. NOV 2021 SAS/GEP/SESAU 4 38 
 188 413 
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 Avanços: 

• Entendimento e reconhecimento por parte dos setores da SAS, da importância da Educação 

Permanente do SUAS e a necessidade da implantação conforme previsto na legislação. 

• Alinhamento de ações entre gerências e outras instâncias para efetivação da Educação 

Permanente: Gerência de Educação Permanente, Gerência de Informações e Gestão do Trabalho 

do SUAS, Comissão de Educação Permanente e Núcleo de Educação Permanente. 

 Desafios: 

• Alcançar 100% de participação dos trabalhadores do SUAS em pesquisas e outras ações para 

diagnóstico; 

• Que todos Gestores encaminhem para registro junto a Educação Permanente 

dados/informações dos eventos, seminários, reuniões que forem realizar e/ou participar; 

• Publicizar as ações e construções em Educação Permanentes aos trabalhadores do SUAS; 

• Realizar adequações na Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS para a oferta de ações 

de capacitação e treinamento em formato de Educação à Distância – EAD durante a pandemia; 

• Colocar em prática todo conteúdo estudado e aprovado pelas diversas instâncias, juntamente 

com a estruturação da parte física da Escola Municipal do SUAS de Campo Grande – MS, inclusive 

com mobiliário, equipamentos tecnológicos, recursos humanos e verba para seu efetivo 

funcionamento, e extensiva área com equipamento para Educação à Distância. 

 

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) 3341-4482 ramal: 6032/6033 

 

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 básica desta Superintendência é composta pela Gerência da Rede de 

Proteção Social Básica, responsável pela coordenação geral dos serviços executados pelas 

unidades descentralizadas; pela Gerência de Gestão de Benefícios Socioassistenciais, a qual 

gerencia as ofertas dos benefícios eventuais e outros benefícios socioassistenciais aos usuários; 

pela Gerência de Gestão de Trabalho e Ações de Cidadania, a qual gerencia as ações de inclusão 

produtiva, digital e de geração de trabalho e renda; e pela Gerência de Gestão do Cadastro Único, 

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

demandatárias de atendimentos da Assistência Social, além de exercer, em âmbito municipal, a 

gestão geral da inscrição no CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal, conforme 

legislação específica. 

Além da estrutura interna, a Superintendência gerencia as unidades descentralizadas, que 

compreendem 20 (vinte) Centros de Referência de Assistência Social – CRAS; 06 (seis) Centros de 

Convivência – CC; 04 (quatro) Centros de Convivência de Idosos – CCIs e 01 (um) Centro de 

Capacitação e Formação Profissional - CECAPRO. 

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

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

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

Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 

Deficiência e Idosas. Ademais, ofertam também programas e projetos socioassistenciais 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 

2020. 
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DADOS QUANTITATIVOS 

 

Além dos dados produzidos pela Vigilância Socioassistencial por meio do monitoramento 

às unidades, apresentamos também os dados emitidos pela SPSB, conforme seguem abaixo: 

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

Benefícios Socioassistenciais Ofertados pela Proteção Social Básica no Ano de 2020. 

CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 

FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF  
Volume de Famílias em Acompanhamento pelo PAIF TOTAL (jan. a out.) 
Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF 1.424 
Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF  26 
Perfil das novas famílias inseridas em acompanhamento no PAIF  
Famílias em situação de extrema pobreza 13 
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 10 
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em descumprimento de 
condicionalidades 

03 

Famílias com membros beneficiários do BPC 02 
Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil 00 
Famílias com crianças ou adolescentes em Serviço de Acolhimento 00 
ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS REALIZADOS NOS CRAS 
Volume de atendimentos particularizados realizados no CRAS  TOTAL (jan. a out.) 
Total de atendimentos particularizados  201.595 
Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único 10.833 
Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único 16.008 
Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC 1.259 
Famílias encaminhadas para o CREAS 111 
Visitas domiciliares realizadas 25.974 
Total de auxílios-natalidade concedidos/entregues  495 
Total de auxílios-funeral concedidos/entregues  167 
Outros benefícios eventuais concedidos/entregues  24.907 
ATENDIMENTOS COLETIVOS REALIZADOS NOS CRAS 
Volume de atendimentos coletivos realizados no CRAS durante o mês de 
referência (atendimentos coletivos presenciais que ocorreram antes da 
situação de calamidade pública e emergência – Novo Coronavírus (COVID-
19) 

TOTAL (jan a 
março) 

Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF 727 
Crianças de 0 a 6 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos 

199 

Crianças/adolescentes de 7 a 14 anos em Serviços de Convivência e 2.582 
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Fortalecimento de Vínculos 
Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos 
de Vínculos 

64 

Adultos entre 18 e 59 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos 

586 

Idosos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para idosos 1.311 
 

Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades coletivas 
de caráter não continuado 

2.572 

Pessoas com deficiência, participando dos Serviços de Convivência ou dos 
grupos do PAIF 

98 

Famílias encaminhadas para outras políticas públicas  995 
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS 

Total de pessoas 
atendidas de jan. a 
março 

Idosos 33 
Pessoas com deficiência 32 
Total 65 
INCLUSÃO DIGITAL – TELECENTROS / ANO 

Ação(atendimentos coletivos presenciais 
que ocorreram antes da situação de 
calamidade pública e emergência – Novo 
Coronavírus (COVID-19) 

Unidade Quantidade – jan a 
março 

Curso de Informática Curso 00 

Acesso ao Telecentro  Acesso 2.275 

 

 AS PARTIR DE AGORA, AS INFORMAÇÕES COLETADAS SERÃO PREENCHIDAS 
CONSIDERANDO: 

1 A Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  
2 A situação de emergência no município de Campo Grande e as medidas de prevenção e 

enfrentamento à COVID-19; 
3 A “Nota Técnica n. 01/SAS/2020 que estabelece as normas de atendimento em 

decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). 
 
 
FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF  
Volume de Famílias em Acompanhamento pelo PAIF TOTAL a partir de  abril 
Total de atendimentos às famílias em acompanhamento pelo PAIF 
(teleatendimento e/ou aplicativos de videoconferência) 

408 

Se houver mais dados neste bloco que sejam relevantes e que 
ocorreram em decorrência à pandemia, a partir do mês de abril, pode 
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inserir linhas abaixo e preenchê-las. 
ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS REALIZADOS  
Volume de atendimentos particularizados realizados no CRAS  TOTAL a partir de  abril 
Total de atendimentos particularizados (teleatendimento e/ou 
aplicativos de videoconferência) 

62.149 

Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único 
(teleatendimento e/ou aplicativos de videoconferência) 

1.976 

Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único 
(teleatendimento e/ou aplicativos de videoconferência) 

3.063 

Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC (teleatendimento e/ou 
aplicativos de videoconferência) 

247 

Famílias encaminhadas para o CREAS (teleatendimento e/ou 
aplicativos de videoconferência) 

46 

Visitas domiciliares realizadas (teleatendimento e/ou aplicativos de 
videoconferência) 

7.277 

Se houver mais dados neste bloco que sejam relevantes e que 
ocorreram em decorrência à pandemia, a partir do mês de abril, pode 
inserir linhas abaixo e preenchê-las. 

 

Volume de atendimentos coletivos realizados durante o período de 
pandemia 

Total a partir de  abril 

Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF de 
forma remota (teleatendimento e/ou aplicativos de 
videoconferência) 

0 

Crianças de 0 a 6 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (teleatendimento e/ou aplicativos de videoconferência) 

75 

Crianças/adolescentes de 7 a 14 anos em Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (teleatendimento e/ou aplicativos de 
videoconferência) 

655 

Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviços de Convivência e 
Fortalecimentos de Vínculos (teleatendimento e/ou aplicativos de 
videoconferência) 

36 

Adultos entre 18 e 59 anos em Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (teleatendimento e/ou aplicativos de 
videoconferência) 

73 

Idosos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos 
para idosos (teleatendimento e/ou aplicativos de videoconferência) 

397 

Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades 
coletivas de caráter não continuado (teleatendimento e/ou 
aplicativos de videoconferência) 

153 

Pessoas com deficiência, participando dos Serviços de Convivência ou 
dos grupos do PAIF (teleatendimento e/ou aplicativos de 
videoconferência) 

195 

Famílias encaminhadas para outras políticas públicas 273 
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(teleatendimento e/ou aplicativos de videoconferência) 
Se houver mais dados neste bloco que sejam relevantes e que 
ocorreram em decorrência à pandemia, a partir do mês de abril, pode 
inserir linhas abaixo e preenchê-las. 

 

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS 

Total de pessoas 
atendidas a partir de  
abril 

Idosos 13 
Pessoas com deficiência 23 
Total 36 
ATENDIMENTOS COLETIVOS REALIZADOS  
D. Volume de atendimentos coletivos realizados no CRAS durante o 
mês de referência (atendimentos coletivos presenciais que 
ocorreram ANTES da situação de calamidade pública e emergência – 
Novo Coronavírus (COVID-19) 

TOTAL (jan. a março) 

D.1. Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF 0 
D.2. Crianças de 0 a 6 anos em Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

30 

D.3. Crianças/adolescentes de 7 a 14 anos em Serviços de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos 

479 

D.4. Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviços de Convivência e 
Fortalecimentos de Vínculos 

38 

D.5. Adultos entre 18 e 59 anos em Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

40 

D.6.  Idosos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de 
Vínculos para idosos 

56 

D.7. Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras 
atividades coletivas de caráter não continuado. 

253 

D.8. Pessoas com deficiência, participando dos Serviços de 
Convivência ou dos grupos do PAIF 

5 

D.9. Famílias encaminhadas para outras políticas públicas  36 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – 
SCFV OFERATDO NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS (CCIs) 
durante o mês de referência (atendimentos coletivos presenciais 
que ocorreram ANTES da situação de calamidade pública e 
emergência – Novo Coronavírus (COVID-19) 

TOTAL (jan. a março) 

SCFV para Idosos (as) 2.079 
INCLUSÃO DIGITAL – TELECENTROS / ANO 

Ação(atendimentos coletivos presenciais que 
ocorreram antes da situação de calamidade pública e 
emergência – Novo Coronavírus (COVID-19) 

Unidade Quantidade – jan. a 
março 

Curso de Informática Curso 33 
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 AS PARTIR DE AGORA, AS INFORMAÇÕES COLETADAS SERÃO PREENCHIDAS 
CONSIDERANDO: 

4 A Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  
5 A situação de emergência no município de Campo Grande e as medidas de 

prevenção e enfrentamento à COVID-19; 
6 A “Nota Técnica n. 01/SAS/2020 que estabelece as normas de atendimento em 

decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – 
SCFV OFERATDO NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS (CCIs)  

TOTAL (jan. a 
março) 

SCFV para Idosos (as) – (Teleatendimentos e/ou aplicativos de 
vídeoconferência) 

50 

 

CADASTRO ÚNICO 

 
 

Impactos e resultados mensurados pela Gestão do Cadastro 
Único no Município  

Quantit. 

Cadastros organizados e armazenados em segurança 47.477 
Famílias atendidas nos CRAS garantindo o acesso à informação e aos 
benefícios a partir de abril de 2020 

177.479 

Famílias comunicadas do recebimento do PBF imediatamente após a 
concessão 

(acima de) 
8.000 

Alcance de novas famílias no programa da Tarifa Social de Energia Elétrica 
(TSEE) 

10.672 

Pessoas atendidas durante a pandemia na gestão 8.634 
Beneficiários inseridos no BPC no Cadastro Único 28.614 
Indígenas identificados no Cadastro Único 3.632 
Alunos identificados mensalmente para o recebimento do kit merenda (acima de) 

60.000 
Cadastros digitados / Famílias averiguadas 2.707/ 234 
Servidores (técnicos, entrevistadores e coordenadores) da Proteção Social 131 
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Básica, capacitados sobre o fluxo do Cadastro Único e seus programas sociais 
para atender a população 
Servidores capacitados e orientados para o melhor atendimento e 
manutenção das demandas do Cadastro Único durante a pandemia 

100 

 

BENEFÍCIOS E TRANSFÊRENCIA DE RENDA 
Especificação  
 

UNIDADE Total de famílias: 
quantidade 
atualizada no mês 
de referência/out. 

Famílias inseridas no Cadastro Único Família 136.180 
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família Família 33.603 
Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada no 
território 

Idoso (a) 17.225 
PCD 12.805 

Inserção dos Beneficiários do BPC no CadÚnico Idoso (a) 16.480 
PCD 12.134 

 

 AS PARTIR DE AGORA, AS INFORMAÇÕES COLETADAS SERÃO PREENCHIDAS 
CONSIDERANDO: 

7 A Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  
8 A situação de emergência no município de Campo Grande e as medidas de prevenção e 

enfrentamento à COVID-19; 
9 A “Nota Técnica n. 01/SAS/2020 que estabelece as normas de atendimento em 

decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). 
 

BENEFÍCIOS E TRANSFÊRENCIA DE RENDA 
Especificação  
 

UNIDADE Total de famílias: 
quantidade 
atualizada no a 
partir de abril 

Famílias inseridas no Cadastro Único Família 136.180 
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família Família 33.603 
Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada no 
território 

Idoso (a) 17.225 
PCD 12.805 

Inserção dos Beneficiários do BPC no CadÚnico Idoso (a) 16.480 
PCD 12.134 

 

 

 

 



                                        

58 

 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 
 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC 

 
 
 

  

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

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E OUTROS  

BENEFÍCIO UNIDADE QUANTIDADE - jan. a out. 

Situação de Vulnerabilidade 

Temporária e de Calamidade 

Pessoa Colchão = 387 

Cobertor = 9.377 
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Segurança Alimentar - Cesta Básica Pessoa Total= 21.701 
(Sendo: SAS= 15.201 
SEDHAST= 4.500 
Doação Comitê Rio = 2.000) 

Auxílio-Natalidade Gestante 458 

Auxílio-Funeral (Sede SAS) Pessoa 411 

Passe Social - Decreto n. 7.860 de 

28.06.99 (Sede SAS) 

Pessoas total 3874 

Passes/semestre 89.653 

Auxílio – Documento 
Pessoa 

RG 1148 

Certidão 152 

Carteira de Viagem Intermunicipal - 

Idoso e Pessoa com Deficiência 
Pessoa 1703 

Carteira de Viagem Interestadual - 

Carteira do Idoso 
Pessoa 434 

Vale-Transporte para Famílias em 

Situação de Vulnerabilidade 
Pessoa - 

Carteira de Identificação da Pessoa 

com Deficiência e com Transtorno 

do Espectro Autista (TEA) 

Pessoa 113 

Visita do Programa BPC Escola - de 

0 a 18 anos de Idade 
Pessoa 5 

 

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E OUTROS 

BENEFÍCIO UNIDADE QUANTIDADE - a partir de  

abril 

Situação de Vulnerabilidade 

Temporária e de Calamidade 

Pessoa Colchão = 379 

Cobertor = 9.377 

Segurança Alimentar - Cesta Básica Pessoa Total= 19.242 

(Sendo: SAS= 12.742 
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SEDHAST= 4.500 

Doação Comitê Rio= 2.000) 

Auxílio-Natalidade Gestante 104 

Auxílio-Funeral (Sede SAS) Pessoa 332 

Passe Social - Decreto n. 7.860 de 

28.06.99 (Sede SAS) 

Pessoas total 2556 

Passes/semestre 56.818 

Auxílio – Documento 
Pessoa 

RG 501 

Certidão 103 

Carteira de Viagem Intermunicipal - 

Idoso e Pessoa com Deficiência 
Pessoa 407 

Carteira de Viagem Interestadual - 

Carteira do Idoso 
Pessoa 83 

Carteira de Identificação da Pessoa 

com Deficiência e com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) 

Pessoa 38 

Vale-Transporte para Famílias em 

Situação de Vulnerabilidade 
Pessoa - 

Visita do Programa BPC Escola - de 0 a 

18 anos de Idade 
Pessoa 5 

 

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  Total (janeiro a outubro) 

Famílias Atendidas pelo Programa Criança 
Feliz (Acompanhamento) 

0 a 3 anos 973 

BPC 49 

Gestantes 172 

Total de famílias 1194 

Visitas realizadas pelo Programa 29000 
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GERÊNCIA DE TRABALHO E AÇÕES DE CIDADANIA 

DADOS QUANTITATIVOS 

 

CURSO DE GERAÇÃO DE RENDA 

Ação(atendimentos coletivos presenciais que 
ocorreram antes da situação de calamidade 
pública e emergência – Novo Coronavírus 
(COVID-19) 

Unidade Quantidade – jan a março 

Curso de Inclusão Produtiva Curso 10 

Pessoas capacitadas no Curso de Inclusão 

Produtiva 
Pessoa 164 

Ações Sociais Pessoa 170 

INCLUSÃO DIGITAL – TELECENTROS / ANO 

Ação(atendimentos coletivos presenciais que 
ocorreram antes da situação de calamidade 
pública e emergência – Novo Coronavírus 
(COVID-19) 

Unidade Quantidade – jan a março 

Curso de Informática Curso 0 

Acesso ao Tele Centro  Acesso 586 

 

 AS PARTIR DE AGORA, AS INFORMAÇÕES COLETADAS SERÃO PREENCHIDAS CONSIDERANDO: 
10 A Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  
11 A situação de emergência no município de campo grande e as medidas de prevenção e 

enfrentamento à COVID-19; 
12 A “Nota Técnica n. 01/SAS/2020 que estabelece as normas de atendimento em 

decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). 
 

CURSO DE GERAÇÃO DE RENDA 

Ação Unidade Quantidade a partir de  abril 

Curso de Inclusão Produtiva (on line) Curso 10 

Site – Youtube Acesso 3.251 

Site – Prefeitura Municipal de Campo 

Grande 
Acesso 934 
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Pessoas capacitadas no Curso de Inclusão 

Produtiva (on line) 
Pessoa 744 

INCLUSÃO DIGITAL – TELECENTROS / ANO 

Ação Unidade Quantidade a partir de  abril 

Curso de Informática (on line) Curso 0 

 

 

GERÊNCIA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

DADOS QUALITATIVOS 

 

5.1 Gerência da Rede de Proteção Social Básica - GRPSB 

 

 Atividades realizadas no ano de 2020:  

Janeiro a março - anterior à Pandemia provocada pela Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(COVID-19): 

• Execução parcial (11 unidades) da primeira etapa de Supervisão Técnica., em conformidade 

com os parâmetros da Resolução CNAS 06/2016, por meio de metodologias ativas de ensino 

aprendizagem voltadas para os profissionais dos CRAS na execução do Serviço de Atendimento 

Integral à Família – PAIF, com foco nas ações: Acolhida (particularizada e em grupo) e Oficinas com 

Famílias e, ainda, na sistematização e organização dos registros quantitativos. 

• Pesquisa sobre a execução e o impacto da Acolhida. 

• Implantação da Supervisão Técnica do Serviço de Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV 

(parâmetros da Resolução CNAS 06/2016 voltada aos profissionais de nível superior e nível médio) 

dos CRAS, CC e CCI na execução do SCFV. 

• Execução da primeira etapa da Supervisão Técnica do SCFV nas unidades da Proteção Social 

Básica (30 unidades) com o objetivo de apresentar proposta de trabalho, cronograma anual e 

levantar demandas a partir dos processos de trabalho para o desenvolvimento de habilidades e 

competências profissionais necessárias à execução do serviço. 
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• Realização da “Oficina do Brincar”, capacitação para educadores sociais, educadores físicos e 

facilitadores com o objetivo de desenvolver habilidades e competências para aprimorar a 

condução e a execução de atividades práticas do SCFV. 

Janeiro a março - anterior à Pandemia provocada pela Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(COVID-19): 

• Adaptação do planejamento e execução da Supervisão Técnica do PAIF em função da 

pandemia, com redirecionamento para as demandas específicas de readaptação da execução dos 

serviços da PSB. Foram realizados dois contatos com as equipes: o primeiro com o objetivo de 

alimentar um banco de dados sobre a organização e adaptação dos processos de trabalho; e o 

segundo, com a metodologia indutiva, tendo como objetivo a reflexão sobre a oferta dos 

benefícios eventuais como ação de proteção social durante a pandemia e a relação desta com as 

seguranças afiançadas. 

•  Criação de grupos de WhatsApp por unidade, administrado por duas técnicas da GRPSB, afim 

do estabelecimento e manutenção de um diálogo com os técnicos de nível superior. Os contatos 

foram agendados e aconteciam por meio de ligação telefônica (para a equipe no viva-voz) ou 

chamada de vídeo. 

• Adaptação do planejamento e execução da S.T. do SCFV com redirecionamento para as 

demandas específicas de readaptação da execução dos serviços da PSB: Foi construído o “Roteiro 

covid-19: SCFV REMOTO” com parâmetros e fundamentos técnicos para contribuir com a 

execução do serviço e padronizar a oferta do SCFV REMOTO nas unidades da proteção social 

básica. 

• Foram realizados contatos com as equipes para apresentação do “Roteiro covid-19: SCFV 

REMOTO” e dos principais pontos metodológicos na execução. Posteriormente, houve o 

levantamento de informações sobre a organização/ adaptação dos processos de trabalho e 

identificação das unidades que estavam ou iriam implementar o SCFV REMOTO, para alimentar 

um banco de dados. 

• Criação de grupos de WhatsApp por unidade (as que optaram executar o SCFV REMOTO), 

administrado por duas técnicas da GRPSB, para instituir canal direto com a equipe do SCFV, com o 

objetivo de garantir diálogo com os técnicos de nível superior e nível médio do SCFV. Os contatos 
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foram agendados e aconteciam por meio de ligação telefônica (para a equipe no viva-voz) ou 

chamada de vídeo. 

• Encontro virtual, por meio de chamada de vídeo e chamada de voz, para a proposição de novas 

práticas e técnicas profissionais, visando padronizar processos de trabalhos: prática da pesquisa 

com os pais para identificar quais famílias conseguem participar por meios tecnológicos do SCFV 

Remoto; reflexão sobre a participação do usuário por meio de contato telefônico, no caso de 

famílias que não tem acesso a smartphone; importância de enviar atividades socioeducativas 

segundo a finalidade do SCFV; ênfase no fortalecimento de vínculos familiares; prática do registro 

de dados do SCFV REMOTO. 

• Questionário de avaliação do SCFV Remoto elaborado por meio da plataforma Google Forms e 

enviado aos usuários das unidades que estão executando o serviço para avaliar o impacto do 

serviço no cotidiano dos usuários.  

•  Suspensão da Supervisão Técnica do PAIF e estruturação do Apoio Técnico durante a pandemia 

do COVID-19: estratégias de assessoramento, conhecimento e disseminação das normativas do 

SUAS em relação ao enfrentamento à pandemia, por meio de atendimento técnico (utilização dos 

grupos de WhatsApp para agendamento) e da utilização da plataforma Google Classroom para 

produção e disponibilização de materiais, cartilhas, cadernos e divulgação de orientações em 

Blogs, Sítios, entre outros. 

• Contribuição na construção do Plano Municipal de Educação Permanente. 

• Apoio no preenchimento do CensoSUAS 2020 das unidades da Proteção Social Básica. 

• Organização e realização do “Webinário: Ações da Proteção Social Básica na Pandemia”. 

Novembro a dezembro:  

• Supervisão Técnica SCFV REMOTO - reunião virtual com o objetivo de estimular reflexão sobre 

o papel da família no acompanhamento do SCFV Remoto e estratégias para trabalhar a dimensão 

relacional familiar, bem como a elaboração de estratégias para avaliar o alcance do trabalho com 

usuários e seus familiares: estimular o acompanhamento dos pais e/ou responsáveis; delimitar o 

papel dos pais no SCFV REMOTO; reforçar a prática do fortalecimento do convívio e vínculo 

familiar; analisar a participação familiar e pensar em estratégias para observar a dimensão 

relacional da família; estimular a execução da avaliação em conjunto com a família. 
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• Manutenção do Apoio Técnico durante com foco na reflexão e organização dos processos de 

trabalho durante a pandemia e no pós - pandemia. 

• Adaptação do planejamento e execução do acompanhamento às famílias do Programa Criança 

Feliz – PCF, em função da pandemia, o qual acontece remotamente por meio de grupos de 

WhatsApp e ligações telefônicas. 

• Elaboração do plano de ação 2021. 

 

• PARTICIPAÇÃO EM COMITÊS:  

• Comissão de fluxo de atendimento dos serviços e suas ofertas no âmbito da Secretaria 

Municipal de Assistência Social – CEFASO/SAS. 

• Comitê Gestor do Programa Criança Feliz. 

• Grupo de Trabalho dos direitos da pessoa idosa – DDPI. 

• Prevenção de mortalidade materna, infantil e fetal no município de Campo Grande – MS. 

• Comissão de Educação Permanente do município de Campo Grande no âmbito da Secretaria de 

Assistência Social – COEP/SAS. 

• Comissão municipal de monitoramento e avaliação/ CMMA do Plano Municipal de Educação. 

• Comissão de seleção e chamamento público das Organizações da Sociedade Civil – OSC para 

celebração de parcerias. 

• Comitê PETI. 

• Comissão MSE. 

• Fórum de Saúde Mental. 

 Avanços/ Aspectos Facilitadores: 

• Execução dos serviços PAIF e SCFV com o processo de trabalho sistematizado. 

• Técnicos de nível superior e médio com segurança na execução da metodologia dos serviços 

PAIF e SCFV. 

• Afiançamento das seguranças de Assistência Social durante a pandemia. 

• Padronização de fluxos e procedimento na oferta do SCFV-remoto. 

• Supervisão Técnica para técnicos de nível superior e médio das unidades. 

• Execução do SCFV por meio de percursos socioeducativos. 
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• Execução do Apoio Técnico. 

• Manutenção do vínculo com as equipes da Proteção Social Básica. 

• Apoio da Superintendência. 

• Comprometimento da equipe. 

• Recebimento de novos computadores. 

• Vínculo com as equipes da Proteção Social Básica. 

 Impacto Social/Resultados Obtidos:  

• Instrumentalização técnica e metodológica dos Técnicos de nível superior e médio em relação 

aos serviços; 

• A Assistência Social construindo e permanecendo com identidade e especificidade. 

• Experiência com a prática das ações dos serviços. 

• Trabalho do SCFV com a construção de Percursos Socioeducativos. 

• Constante progresso 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. 

• Afiançamento das seguranças de Assistência Social durante a pandemia. 

 Desafios/ Aspectos Dificultadores: 

• Estrutura física. 

• Falta de material de expediente. 

• Falta de equipamento de multimídia. 

 

 Órgãos Parceiros:  

• Conselho Tutelar/FUNAI/FUNESP/PSE/SEDHAST/ SEMJU/SEMU/SESAU 

 

Programa ligado à Gerência da Rede de Proteção Social Básica 

 

 Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz – PCF: 
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5.1.2 Unidades ligadas à Gerência da Rede de Proteção Social Básica 

 

a) Centros de Referência de Assistência Social – CRAS: 

 
 

CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DADOS QUALITATIVOS 

 

  Atividades realizadas no ano de 2020: 

• Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, de 0 a 6; 6 a 15; 18 a 59 anos e 

Idosos, de forma presencial e remota. 

• Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, de forma presencial e remota: 

Ações Comunitárias - temas diversos; Oficinas com Famílias em temas diversos; Reuniões com os 

Beneficiários do BPC - temas diversos; Reunião com os Beneficiários do Programa Bolsa Família 

(PBF) - temas diversos; Atendimentos individualizados no CRAS, via telefone e remota; Grupo de 

Acompanhamento Familiar, até fevereiro; Encaminhamentos; Visitas domiciliares do PAIF. 

• Atualização e inclusão no CadÚnico. 

• Busca Ativa de Beneficiários do BPC. 

• Busca ativa das famílias beneficiárias do PBF em descumprimento de condicionalidades até o 

início do mês de março e SICON. 

• Carteira de Viagem Intermunicipal Idoso e Pessoa com Deficiência – PCD. 

• Declaração de Viagem Interestadual. 

• Reunião de Referenciamento Técnico junto com Técnicos de nível superior, Educadoras Sociais, 

Facilitadores Sociais e Prof. Educação Física. 

• Visitas domiciliares para concessão de benefícios eventuais. 
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• Planejamento, estudo técnico e alimentação de banco de dados para implantação do SCFV 

remoto. 

• Intervenção Psicossocial: Pandemia, a organização dos processos de trabalho e os Vínculos no 

CRAS.  

• Grupo Focal com os Educadores Sociais: intervenção de estagiárias do curso de Psicologia junto 

aos educadores sociais, para abordar assuntos relacionados ao trabalho em equipe e à vivência 

profissional junto às crianças e adolescentes no SCFV. 

• Atendimento dos usuários do território no Telecentro e Inclusão Digital. 

• Ação socioemergencial em parceria da Proteção Social Básica com a Proteção Social Especial, 

para responder de forma imediata a demanda de Segurança Alimentar das famílias em 

vulnerabilidade social, no período de 08/06/2020 a 15/06/2020. 

• Concessão de máscaras. 

• Participação nas Supervisões Técnicas presencial e remota, bem como no Apoio Técnico 

Remoto.  

 

Atividades/eventos/ações relevantes que estão previstas para os meses de novembro e 

dezembro.   

• Início do SCFV Remoto e Acompanhamento PAIF Remoto. 

• Com parcerias, está prevista a entrega de brinquedos para as crianças do SCFV de 06 a 12 anos. 

• Finalização de relatórios. 

• Reunião com a Equipe Técnica e Coordenação para avaliação das metas, estratégias e 

resultados do ano de 2020. 

• Reunião com a Equipe Técnica e Coordenação para planejamento das atividades e serviços para 

o ano de 2021. 

    Avanços/ Aspectos Facilitadores: 

• Implantação das Oficinas com Famílias, com temática voltada aos Benefícios Eventuais. 

• Acolhida em Grupo na recepção.  

• Uso das redes sociais para divulgação das atividades e manutenção do vínculo com o território, 

antes e durante a pandemia. 



                                        

69 

 

• Flexibilização das ações e escalas de trabalho durante o período de pandemia. 

• Elaboração de instrumentais: Banco de Dados e organização do Fluxo para concessão de 

benefício eventual. 

• Recebimento de armários para o arquivamento e computadores, proporcionando assim melhor 

organização e segurança. 

• Equipe de funcionários comprometidos com o serviço, buscando atuar como facilitadores nas 

demandas apresentadas pelos usuários. 

• Prática da acolhida particularizada durante os atendimentos na unidade (presencial e/ou tele 

atendimento). 

• Trabalho em conjunto com a rede do território, buscando atender as demandas das famílias. 

• Mutirão da SAS com a presença de Técnicas de outras Unidades para auxiliar na distribuição de 

cestas básicas no período mais intenso da Pandemia, bem como disponibilidade de carros e 

motoristas para execução dos serviços de concessão de benefício segurança alimentar. 

• Apoio do Órgão Gestor e Equipe Técnica da SAS. 

•  Supervisões Técnicas e capacitações. 

• Reforma do CRAS Canguru. 

• Devido ao territorial do CRAS Estrela Dalva e a vulnerabilidade e risco social que enfrenta a 

região do Jardim Noroeste, desde o dia 06 de abril de 2020 o Centro de Convivência do Jardim 

Noroeste está funcionando as segundas, quartas e sextas, como extensão do atendimento 

ofertado pelo CRAS de referência. 

 Impacto Social/Resultados Obtidos:  

• Conscientização dos usuários sobre Benefícios Eventuais. 

• Participação ativa nas Acolhidas em grupo realizadas.  

• Informação e sócio educação sobre as políticas públicas municipais.  

• Acompanhamento e atendimentos remotos com uso de internet.  

• Ampliação no atendimento de casos de insegurança alimentar no território. 

• Garantia de acesso aos usuários, principalmente para aqueles que desconheciam a rede de 

proteção e que são público alvo de atendimento\ acompanhamento. 
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•  Vínculo obtido entre usuário e técnico nesse momento de fragilidade, proporcionando maior 

eficácia do atendimento e adesão das metas pactuadas pelo PAIF, propiciando a superação de 

vulnerabilidades. 

• Proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela Pandemia. 

 Desafios/ Aspectos Dificultadores: 

• Falta de recursos materiais, de escritório e pedagógico.  

• Infraestrutura a ser melhorada: Sala para atividade em grupo, Salão para eventos e ações, 

refeitório, sala atendimento Cadúnico, banheiros, internet e telefone. 

• Capacitação técnica para novos servidores.  

• Falta de recursos tecnológicos básicos como internet, celular, webcam e fone de ouvido. 

• Ausência de Guarda Municipal para a segurança patrimonial. 

• A pandemia impediu várias ações (individualizadas, coletivas e de trabalho em rede) que 

estavam previstas no Plano de Ação 2020. 

• Quantidade insuficiente de benefícios eventuais de Auxílio Natalidade que contemplassem a 

demanda existente no território. 

• Falta de inclusão digital de vários usuários do território, dificultando as ações socioassistenciais 

remotas durante a pandemia, tanto no PAIF quanto no SCFV. 

• Pouca adesão dos usuários às formas de atendimento coletivas e individualizadas por meios 

remotos. 

• A modalidade teletrabalho para os servidores da unidade, uma vez que os atendimentos 

remotos demandam equipamentos específicos para tal. 

• Desenvolver estratégias para manutenção e evasão das crianças e adolescentes do SCFV 

(principalmente pós pandemia). 

•   Desconhecimento, por parte do usuário, dos serviços oferecidos pelo CRAS, principalmente 

pelo fato de grande parte da população acessar a Assistência Social pela primeira vez, devido às 

consequências econômicas causadas pela pandemia da COVID 19. 

• A não definição do fluxo dentro da própria Política de Assistência Social, ou seja, entre Proteção 

Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) e consequentemente entre esta Política e as 

demais. 
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• Órgãos Parceiros:  

• Águas Guariroba; Amor Exigente; Associação Camille Flamarion; Associação de Amigos do 

Bairro; Caixa Econômica Federal; Casa da Mulher Brasileira; CEACA; CIEE; Conselho Tutelar; CPA; 

CREAS; DETRAN; DPGEMS; DPGEMS; ENERGISA; Escola Juliano Varela; Federação dos Deficientes 

Físicos de MS; FUNESP; FUNSAT; Hospital de Câncer de Barretos 

• Instituto Mirim NUDEM; PCMS; PROCON MS; Promotoria de Justiça de MS; SEDESC; SEMED; 

SESAU; SOLURB; UCDB; UFMS; UNIGRAN 

 

b) Centros de Convivência – CC:  

 
 Atividades realizadas no ano de 2020 até Março: 

Janeiro a março - anterior à Pandemia provocada pela Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(COVID-19): 

•  Cursos de geração e renda. 

• “Colônia de Férias” no mês de janeiro, visando recreação com atividades físicas, jogos, 

brincadeiras coletivas, dinâmicas e gincanas. 

• Teatro e exposição de materiais sobre a dengue em parceria com a SESAU. 

• Projeto CINOTERAPIA em parceria com a Guarda Municipal de Campo Grande, onde foram 

levados cães e viaturas do comando para demonstrações de trabalhos por eles realizados. 

• Ação comunitária de corte de cabelo masculino e infantil em parceria com a Escola de 

cabelereiro Fênix. 

• Identificação de famílias em situação de vulnerabilidade e inserção em programas sociais do 

Governo Federal e Estadual. 

• Orientação sobre direitos sociais, civis e políticos, fomentando o acesso aos serviços 

socioassistenciais e setoriais. 
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• Oficinas lúdicas que promovem o desenvolvimento das relações sociais no SCFV para as 

crianças e Adolescentes. 

• Palestras educativas com temáticas relevantes para a comunidade sobre Violência doméstica, 

DSTs, Saúde bucal, Dengue, etc. 

• Oficinas socioeducativas sobre bullying, drogas, gravidez na adolescência, mercado de 

Trabalho, etc.  

•  Violão, canto, habilidades manuais, ginástica e condicionamento físico, capoeira, dança, entre 

outras.    

• Atividades em alusão as datas comemorativas. 

• Reunião Bolsa Família com diversas temáticas. 

• Passeios ao Parque das nações, Museu da imagem e do Som (Oficina de cinema), ENERGISA de 

Campo Grande para crianças e adolescentes do SCFV. 

Planejamento das ações para eventual retorno.  

 Avanços/ Aspectos Facilitadores: 

• Atendimento à comunidade, divulgação dos serviços e ações realizadas no Centro de 

Convivência. 

• Aumento da procura pela comunidade para atendimentos e/ou para informações de acesso à 

rede de serviços e a benefícios eventuais. 

• Encaminhamentos para o CRAS de Referência. 

• Planejamento conjunto e supervisão sistemática das atividades e ações desenvolvidas pelos 

educadores no SCFV. 

• Fortalecimento das parcerias para desenvolver as ações, como palestras, cursos de geração de 

renda, eventos de socialização. 

• Aumento pela procura do SCFV. 

• Atividades de interação externas como passeios. 

• Implantação da coleta reciclável em parcerias com a SOLURB. 

•  Protagonismo das crianças e adolescentes no conhecimento dos seus direitos e deveres, 

contribuindo para o exercício da cidadania. 

•  Parceria com outras políticas públicas. 
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• Comprometimento dos usuários na participação das atividades desenvolvidas. 

• Fortalecimento do fluxo entre CC e CRAS. 

• Locação de espaço físico não compartilhado para o Centro de Convivência Anhanduí. 

 Impacto social/resultados obtidos:  

• Complementação e/ou geração de renda de usuários participantes dos cursos de geração de 

renda ofertados pelas unidades. 

• Inclusão de famílias no PBF, carteirinha do idoso, entre outros. 

• Atualização cadastral de beneficiários do PBF e BPC. 

• Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

• Assiduidade dos usuários. 

• Promoção do conhecimento e respeito às diferenças individuais. 

• Valorização do meio ambiente. 

• Desenvolvimento da autonomia. 

• Melhora da condição física e mental dos usuários por meio das atividades desenvolvidas na 

unidade. 

 

 Desafios/ Aspectos Dificultadores: 

• Readequação dos serviços e suspenção de atividades em decorrência da Pandemia. 

• Cancelamento de atividades e ações previamente agendadas. 

• Salas de atendimento impróprias para dias de intenso calor, sem ventilação, pouca iluminação. 

• Falta de espaços cobertos para atividade externa. 

• Computadores insuficientes e necessitando de manutenção. 

• Falta de materiais pedagógicos e esportivos para realizar as atividades do SCFV. 

• Falta de Recursos Humanos. 

• Falta de qualificação dos Educadores. 

• Pouca diversidade de cursos de Inclusão Produtiva. 

• Falta de recursos básicos tecnológicos como internet e telefone. 

• Ausência de sala de informática. 

• Falta de salas para dividir turma por faixas etárias. 
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• Ausência de recursos para as atividades como televisão, data-shows ou flip-sharts. 

 Órgãos Parceiros:  

AGETRAN;  AMJT; AS; Associações De Moradores: Tijuca I e II, Batistão, Serra Azul; CCEV ; CEPA; 

Comércio Local de Anhanduí; CRAS Moema; CREAS Norte; Cris- Decorações; ENERGISA; Escola 

Municipal de Educação Infantil- EMEI Botafogo; Escola Municipal Isauro Bento Ribeiro; Fênix 

Escola de Cabeleireiro ; FUNDAC; FUNESP; FUNSAT; Futura Tecnologia-Informática; Girassol 

Decoração; Guarda Civil Municipal; Guarda Municipal de Anhanduí; JB; Kleyton Willyans (professor 

de dança); LBV; OSC’S; Panificadora São José; Paróquia Santa Catarina; Pires Supermercado 

Pioneiros; PLANURB; Rosilma Salamoni(nutricionista); SAS; SDHU; SEMMU; SISEP; SOLURB; Sub 

Prefeitura de Anhanduí; UBS Coronel Antonino; UBS São Francisco; UBSF Botafogo; UBSF 

Itamaracá; UCDB - Curso de Agronomia; UFMS  

 

c) Centros de Convivência do Idoso – CCI:  

 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 

DADOS QUALITATIVOS 

 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

Janeiro a março - anterior à Pandemia provocada pela Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(COVID-19): 

• Atendimento Social. 

• Caminhada Orientada; alongamento; hidroginástica; pilates; ginástica Funcional; vôlei 

adaptado; dança recreativa; dança de salão; dança coreografada; academia ao ar livre; atividades 

de consciência corporal; malhação; natação; bocha; bingo criativo; jogos de mesa: Dama, Dominó, 
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Baralho, Bozó, Xadrez, Sinuca; oficina culinária; aulas de violão; musicalização; gincana; atividades 

manuais e criativas, dinâmicas de grupos e rodas de conversas; cantinho da beleza; dia do cinema 

no CINÉPOLIS e no CCI; passeio de socialização e lazer no ECO Parque Clube Aquático em parceria 

com profissionais de educação física e apoio da coordenação. 

 A partir de abril – durante a Pandemia provocada pela Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19): 

• Atividades do SCFV remotas por meio de aplicativos e redes sociais no CCI Elias Ladho; 

atividades em alusão as datas comemorativas. 

 Atividades previstas novembro e dezembro/2020  

• Conforme Decreto n. 14.518, de 30 de outubro de 2020 que dispõe sobre o retorno gradativo 

das atividades dos Centros de Convivência de Idosos e das Organizações da Sociedade Civil que 

executam Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Idosos, em Regime Especial de 

Prevenção à Covid 19, no âmbito do Município de Campo Grande. As atividades nos CCI Elias 

Ladho e CCI Vovó Ziza estão sendo retomadas gradativamente, respeitando as regras de 

biossegurança e o atendimento máximo de 30% de sua capacidade total. 

 Avanços/ Aspectos Facilitadores: 

• Contratação de novos profissionais para integrar equipe de trabalho. 

• Acesso à internet de algumas unidades, ainda que com certa dificuldade de funcionamento. 

• Participação e cooperação dos idosos em todas as atividades realizadas na unidade. 

• Comprometimento, responsabilidade e dedicação da equipe de trabalho. 

 Impacto Social/Resultados Obtidos:  

• Socialização. 

•  Envelhecimento saudável. 

• Idosos motivados. 

• Diminuição de medicamentos. 

• Melhora autoestima, autonomia e condicionamento físico. 

• Desenvolvimento de novas habilidades. 

• Reconhecimento e respeito as diferenças. 

• Conhecimento dos seus direitos. 
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• Participação no território e convivência comunitária. 

   Desafios/ Aspectos Dificultadores: 

• Falta de recursos financeiros para aquisições de materiais necessários. 

• Falta de materiais e equipamentos próprios para jardinagem. 

• Estrutura física: Banheiros antigos e em situação de deterioramento; falta de manutenção na 

quadra de esportes; interdição da piscina e do salão social. 

• Ausência de Psicólogo na unidade. 

• Falta de equipamentos de informática e multimídia próprio da unidade; falta de mobiliário 

adequado para arquivamento das fichas dos usuários e de recursos básicos tecnológicos como 

internet e telefone no CCI Elias Lahdo. 

• Ausência de Facilitadores sociais e Guarda Municipal todos os dias da semana. 

 Órgãos Parceiros:  

• ASSETUR; Associação Estrela Branca; Associação Irmãs Franciscanas de São José; Cinépolis; 

CRAS Aero Rancho; CRAS Guanandi; CREAS Sul; DETRAN; Eco Parque; FUNESP; PELC; Rede 

Feminina de Combate ao Câncer; SEAS; SECTUR; SEDHAST; SEMED; SEMU; SESAU; SISEP; 

Subsecretaria de Direitos Humanos e do Idoso/Moreninhas – UBSF; UBS Jockey Club; UFMS; 

UNIGRAN. 

 

5.2 Gerência de Gestão de Benefícios Socioassistenciais - GGBS 

 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

• PASSE SOCIAL: Concessão de passe gratuito aos portadores de HIV, aos renais crônicos e aos 

ostomizados para acesso ao transporte coletivo. Foram entregues 89.653 (oitenta e nove mil, 

seiscentos e cinquenta e três) vales transportes, distribuídos a 3.874 (três mil oitocentos e setenta 

e quatro) pessoas. (Verificar se está na tabela)  

• AUXÍLIO FUNERAL: Concessão deste benefício aos familiares que não possuem condições de 

arcar com o custo do funeral. O serviço da funerária inclui: preparação e conservação do corpo, 

oferecimento de uma urna funerária com véu e flores em seu interior, bem como velório, 

translado do corpo e sepultamento. Em decorrência da pandemia do COVID-19, e suas 
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repercussões nas finanças públicas no município, houve aumento em mais de 50% (cinquenta por 

cento) de atendimento do Auxilio Funeral, sendo atendido o total de 411 (quatrocentas e onze) 

pessoas.  

• GESTÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL: Distribuição, prestação de contas e controle dos benefícios 

eventuais ofertados nas unidades conforme a demanda de cada território; orientação de forma 

contínua a equipe técnica dos CRAS quanto à concessão dos benefícios. Em decorrência da 

pandemia houve grande aumento na demanda de atendimentos referentes aos benefícios 

eventuais, sendo distribuídas 21.701 (vinte e uma mil, setecentas e uma) cestas básicas para os 20 

CRAS, os quais executaram a entrega deste benefício para a população de cada região na sua 

abrangência territorial. Foram distribuídas também aos CRAS os benefícios para as pessoas em 

situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, sendo: 387 (trezentos e oitenta e 

sete) Colchões, 9.377 (nove mil trezentos e setenta e sete) Cobertores, 458 (quatrocentos e 

cinquenta e oito) Auxilio Natalidade/Kit enxoval, além do Auxilio Documento 1.148 (um mil e 

quarenta e oito) emissões gratuitas de segunda via de RG e 152 (cento e cinquenta e duas) 

certidões de nascimento, casamento e óbito.  

• PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL: Concessão de gratuidade e ou de desconto no Sistema de 

Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso do Sul, em 

benefício das pessoas idosas e ou com deficiência. Em decorrência da reforma no bloco da 

Proteção Social Básica, neste ano, além da redução deste atendimento devido à pandemia, a 

Gerência realizou apenas a entrega das carteirinhas já emitidas, além do envio destas aos CRAS, 

totalizando o envio e entrega de 1.703 (um mil setecentos e três carteirinhas intermunicipais).  

• PASSE LIVRE INTERESTADUAL: Concessão de gratuidade e ou de desconto no Sistema de 

Transporte Rodoviário. A carteira é gerada pela SAS apenas para pessoas com 60 anos de idade ou 

mais e que não tenham como comprovar renda individual, igual ou inferior a dois salários 

mínimos. Como houve a suspensão temporária deste atendimento aos idosos em virtude da 

pandemia COVID 19, foram emitidas somente 434 (quatrocentos e trinta e quatro carteiras 

interestaduais). 

• CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA: atenção integral, 

pronto atendimento, e prioridade no acesso e no atendimento aos serviços públicos e privados; 
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concessão da meia entrada em eventos culturais; cadastro da carteira por meio da Subsecretaria 

de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU), em parceria com AGETEC e por Organizações da 

Sociedade Civil - OSCs que representam as Pessoas com Deficiência; expedição da Carteira de 

Identificação (realizada somente pela SAS); a demanda atendida por meio desta gerência foi de 

113 (cento e treze) pessoas. 

• GESTÃO DO BPC NA ESCOLA: Foram aplicados e inseridos no sistema apenas 5 (cinco) 

questionários que estavam em aberto desde o ano de 2018. Em decorrência da pandemia, não foi 

disponibilizado pelo Ministério da Cidadania nenhum questionário para ser aplicado aos novos 

beneficiários do BPC na Escola, dessa forma não houve necessidade de capacitação para a equipe 

técnica. 

• ATENDIMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO JUIZADO FEDERAL 

PREVIDENCIÁRIO: Durante o ano de 2020 não houve encaminhamento do juizado para atender 

este termo de cooperação em decorrência à COVID 19. De acordo com informações via e-mail, 

enviado pelo próprio juizado, este atendimento está sendo realizado por sua equipe até o 

presente momento, devendo a SAS aguardar novas orientações para retorno ao atendimento. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

• Comprometimento da Equipe. 

• Articulação com as unidades da Proteção Social Básica satisfatória. 

• Melhoria dos veículos para os atendimentos. 

• Condições apropriadas de equipamentos de trabalho. 

• Proximidade / acesso com a gestão. 

• Agilidade do fornecedor na entrega dos benefícios. 

• Parcerias. 

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

• Avaliamos o trabalho desenvolvido como satisfatório, atendendo aos usuários, buscando 

amenizar a situação de vulnerabilidade socioeconômica dos mesmos através da concessão dos 

benefícios eventuais, dentre outros serviços ofertados através da Política de Assistência Social, 

possibilitando melhor qualidade de vida. Nesta perspectiva apresentamos abaixo a quantidade de 

pessoas beneficiadas no de 2020:  
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 Desafios/ aspectos dificultadores: 

• Ausência de um CRAS Central. 

• Falta de um profissional Assistente Social ou Psicólogo para assessorar tecnicamente a 

gerencia. 

• Falta de material permanente especifico para fazer carteirinhas (scanner para carteirinha 

intermunicipal, impressora para carteira interestadual e PCD).  

• Falta espaço adequado para atender às pessoas com deficiência, em especial pessoas 

com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

• Devido à reforma do bloco da proteção básica, a sala esteve temporariamente compartilhada 

com outras gerências em local de grande fluxo de pessoas em circulação. 

 Órgãos parceiros:  

SEMED; SESAU; SEJUSP; AGETEC; SEDHAST 

• Consórcio Guaicurus 

 

5.3 Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania - GTAC 

Unidade ligada à Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania:  

 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

 Cursos e Oficinas de Geração de Renda realizados presencialmente: 

• Beleza: Curso Escova e Hidratação. 

• Artesanato: Curso de Bordado em Chinelo; Curso de Peso de Porta; Curso de Patch Aplique; 

Curso de Cerâmica Básica. 

• Culinária: Oficina de Bolos da Vovó. 

• Confecção: Curso de Corte e Costura – Básico. 

 Cursos e Oficinas de Geração de Renda ofertados online: 

• Beleza: Curso de Designer de Sobrancelha; Curso de Escova e Hidratação; Curso de Coloração 

Básica. 

• Artesanato: Curso de Artes com Barbante.  
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• Culinária: Oficina de Ovo de Pascoa; Curso de Pizza Artesanal; Curso de Bolo Caseiro especial; 

Curso de Empadas. 

• Confecção: Curso de Máscaras; Curso de Cachecol e Touca. 

 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. 

• Prorrogação da contratação de instrutores que se dedicaram na confecção das máscaras para o 

auxílio no combate ao COVID-19, assim como para a gravação de vídeos aulas on line.  

• Parcerias realizadas com associações e instituições. 

• Parceria com o setor de Comunicação da SAS, que auxiliou no processo de gravação e 

disponibilização dos cursos on line.  

• Disponibilidade dos participantes na realização das atividades. 

 Impacto Social/Resultados Obtidos:  

• Certificação de 164 alunos por meio das Oficinas e Cursos realizados presencialmente. 

• 744 Pessoas capacitadas no Curso de Inclusão Produtiva on line. 

 Desafios/ Aspectos Dificultadores: 

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

Gerência. 

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

iluminação e ventilações 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. 

• 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:  

• Fundo de Apoio a Comunidade – FAC. 
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5.4 Gerência de Gestão do Cadastro Único - GGCU 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

• Organização e encaminhamento de 345 caixas de arquivo do Cadastro Único para 

eliminação, ano de referência 2006 a 2014. 

• Organização e sistematização do arquivo da Gerência de 2015 a 2020.   

• Acompanhamento e catalogação do patrimônio da Gerência. 

• Suporte e disseminação das informações à equipe do Cadastro Único, via telefone, 

WhatsApp, e-mail, entre outros, principalmente sobre Auxílio.  

• Emergencial, Programa Bolsa Família - PBF, Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE e BPC.    

• Atendimentos, orientações e encaminhamentos adaptados decorrentes da pandemia para 

famílias incluídas no Cadastro Único, especialmente aos beneficiários do Auxílio Emergencial. 

• Busca ativa via telefone, de famílias que tiveram o benefício do PBF concedido em abril.   

• Criação de termo de cooperação entre o Cadastro Único e a Águas Guariroba visando o 

atendimento da tarifa social da empresa. 

• Aumento de famílias beneficiárias da Tarifa Social incluídas no sistema do Cadastro Único. 

• Realização de duas capacitações, a primeira para entrevistadores e a segunda para técnicos e 

coordenadores dos CRAS. 

• Busca ativa das pessoas beneficiárias do BPC, principalmente por meio de ligações 

telefônicas.   

• Cessão de dados do Cadastro Único à FUNAI/regional Campo Grande.   

• Identificação mensal dos estudantes das Escolas Municipais, beneficiários do PBF, devido à 

entrega do kit merenda pela SEMED.  

• Realização do Apoio do Cadúnico às 25 Unidades que realizam o Cadastro, com orientações e 

informações in loco visando acompanhar a execução e oferecer todo suporte para melhoria do 

atendimento.   

• Atendimento de demanda de grupos tradicionais, indígenas e quilombolas, devido à 

concessão do Auxílio Emergencial. 

• Cadastro on line de famílias pertencentes a grupos de risco.  

• Digitação de cadastros oriundos das Unidades sem internet.   
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• Realização de visitas de averiguação para famílias com suspeita de irregularidades.   

 Avanços/ Aspectos Facilitadores: 

• Aprimoramento do processo de arquivamento do Cadastro Único em nível municipal, a partir 

da disseminação de orientações para organização dos arquivos dos CRAS e CC´s. 

• Conclusão da organização dos arquivos da Gerência até 2020 visando facilitar a localização 

de formulários sempre que necessário. 

• Zelo do patrimônio do público. 

• Suporte às equipes do Cadastro Único das unidades, visando atuar de modo assertivo no 

acesso dessas famílias aos programas e benefícios. 

• Ampliação dos canais de comunicação com o usuário (telefone, celular, WhatsApp e-mail e 

mídias sociais) possibilitando assim a disseminação de informações de forma segura.   

• Efetivação da Tarifa Social de água no município via Cadastro Único. 

• Fortalecimento e facilidade de acesso à equipe da Energisa. 

• Garantia da capacitação permanente de servidores da Proteção Social Básica, responsáveis 

pelo atendimento das famílias incluídas no Cadastro Único.   

• Parceria com o INSS. 

• Garantia do fluxo de busca ativa às pessoas beneficiárias do BPC pelas unidades da Proteção 

Social Básica. 

• Parceria com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

• O fortalecimento do Comitê Municipal Intersetorial do PBF. 

• Acompanhamento das Unidades in loco visando a condução do Cadastro Único em âmbito 

municipal, resultando o trabalho em 16 CRAS, realizando visitas semanais para cadastramento 

em domicílio de famílias mais vulneráveis ou com algum tipo de dificuldade de locomoção, 15 

CRAS apresentando avanço na organização dos arquivos de Cadastro e 8 CRAS realizando 

consulta da situação do Cadastro e benefício do Bolsa Família direto no sistema.   

• Priorização dos atendimentos das famílias pertencentes aos grupos tradicionais, indígenas e 

quilombolas. 

• Verificação constante das informações registradas no Cadastro Único com foco na 

qualificação dos dados. 
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• Garantia da inclusão de famílias com dificuldades de acesso e pertencentes ao grupo de risco 

devido aos protocolos de segurança contra a disseminação do novo Coronavírus.    

• Impacto Social/Resultados Obtidos:  

• Qualificação das equipes frente às demandas de acesso aos benefícios durante a pandemia. 

• Qualificação do atendimento ao público atendido pela tarifa social da Empresa Águas 

Guariroba com foco nas famílias inscritas no Cadastro Único.  

• Disponibilização do cadastramento remoto às famílias. 

• Outros impactos e resultados foram mensurados e sinalizados no campo dos dados 

quantitativos deste relatório. 

 Desafios/ Aspectos Dificultadores: 

• Falta de espaço físico na sede da SAS do município devido a reforma que está em 

andamento.   

• Dificuldade de supervisionar os bens públicos que estão armazenados em outra unidade. 

• Adaptação aos novos processos de trabalho durante a pandemia. 

• Contatos telefônicos das famílias desatualizados. 

• Impossibilidade de realizar ação social com foco na inclusão cadastral de novos beneficiários 

da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE e do BPC, em decorrência da pandemia.   

• Impossibilidade de continuação do cronograma das capacitações previstas para o ano de 

2020. 

• Dificuldade de adesão das orientações por parte de alguns CRAS, principalmente no que 

tange a realização de visitas para cadastramento em domicílio e organização dos arquivos. 

• Falta de acesso à internet em algumas unidades. 

• Limitação de atendimento ao público dos GPTE’s tendo em vista a atual situação da 

pandemia.   

• Dificuldade em localizar as famílias. 

• Divergências de informações entre os sistemas que compõe o Cadastro Único e o Programa 

Bolsa Família em relação ao pagamento do Auxílio Emergencial.   

 Órgãos Parceiros:  
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FUNAI; Águas Guariroba; Conselhos Tutelares CMAS; SEDHAST; ENERGISA; SEMED; SESAU; INSS; 

AGEHAB; Instituto Mirim; Programa Vale Universidade; Residência Inclusiva; Residência 

Terapêutica; SIRPHA; Asilo São João Bosco; Unidade de Acolhimento; CETREMI; Centro Pop; 

CEDAMI; DPU; 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@hotmail.com            

Fone: 3314-4482 ramal 6027 

  

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. 

As ações da Proteção Especial são diferenciadas conforme os níveis de complexidade 

(média ou alta) e mediante situação vivenciada pelo indivíduo ou família. Os serviços de Proteção 

Social Especial atuam diretamente ligados ao sistema de garantia de direitos, exigindo uma gestão 

mais complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, o Ministério Público e com outros órgãos 

e ações do Executivo. 

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

de Média Complexidade, tendo como atribuições o gerenciamento das unidades da Média 

Complexidade, que ofertam os 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 gerenciamento das unidades de Alta Complexidade que buscam garantir a 
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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; 01 Centro-Dia; 01 

Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População em Situação de Rua – CETREMI e 

01 Instituição de Acolhimento para Adultos e Famílias na modalidade de Casa de Passagem para 

Pessoas em situação de Rua, Migrantes e Estrangeiros; 02 Unidades de Acolhimento Institucional 

em Residências Inclusivas; e 04 Unidades de Acolhimento para Crianças e Adolescentes.  

Insta salientar que em decorrência à pandemia, foram instaladas provisoriamente duas 

unidades acolhimento – casa de passagem sendo elas: Padre Tomaz Ghirardelli e Doutor Plínio 

Barbosa Martins. 

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 

2020. 
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6.1.1 UNIDADES LIGADAS À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - DADOS QUANTITATIVOS 

 

Além dos dados produzidos pela Vigilância Socioassistencial por meio do monitoramento 

às unidades, apresentamos também os dados emitidos pela Superintendência de Proteção Social 

Especial, conforme seguem abaixo: 

CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS 

 

1. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS – 
PAEFI 

A. Volume de famílias em acompanhamento pelo PAEFI TOTAL 
Jan a out 

A.    1. Total de casos (famílias ou indivíduos) em acompanhamento 
pelo PAEFI 4760 

A. 2. Novos casos (famílias ou indivíduos) inseridos no 
acompanhamento do PAEFI 931 

 
 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS – PAEFI 
- Considerar a situação de calamidade pública e emergência – Novo Coronavírus (COVID-19) 

Volume de famílias em acompanhamento pelo PAEFI TOTAL 
Abril a Outubro 

Total de casos (famílias ou indivíduos) em acompanhamento pelo 
PAEFI por meio de teleatendimento e/ou aplicativos de 
videoconferência 

3353 

Novos casos (famílias ou indivíduos) inseridos no acompanhamento do 
PAEFI em decorrência à pandemia a partir de abril 700 

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

B.1. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 102 
B.2. Famílias com membros beneficiários do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) 126 

B.3. Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho 
infantil 1 

B.4. Famílias com crianças ou adolescentes em Serviços de 
Acolhimento 9 

B.5. Famílias cuja situação de violência/ violação esteja associada ao 
uso abusivo de substâncias psicoativas  67 

B.7. Famílias com adolescente em cumprimento de Medidas 
Socioeducativas em meio aberto 4 

Quantidade e perfil das pessoas vítimas de violência ou violações de direitos que 
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ingressaram no PAEFI durante o mês de referência (apenas novos casos) 
 
B.6. Quantidade de pessoas vitimadas 
que ingressaram no PAEFI durante o ano 
de 2020 (apenas para os novos casos) 

Total Sexo 0 a  12 
anos 

12 a 17 
anos 

18 a 59 
anos 

60 
anos 
ou 

mais 

1194 Masc. 171 58 100 202 
Fem. 220 92 101 250 

* Atenção! Os itens B1 a B5 buscam identificar apenas alguns “perfis” de famílias, portanto é normal que algumas famílias contadas no 
item A2 não se enquadrem em nenhuma das condições acima, enquanto outras podem se enquadrar simultaneamente em mais de uma 
condição; portanto a soma de B1 a B5 não terá, necessariamente, o mesmo valor relatado em A2 
* Atenção! O total informado em B6 não é necessariamente igual a A2, uma vez que em um novo caso (família/individuo) inserido no 
PAEFI poderá haver mais de uma pessoa vitimada. 
 
 

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

Total Sexo 0 a 6 
anos 

7 a 12 
anos 

13 a 17 
anos 

 C.1. Crianças ou adolescentes vítimas de 
violência intrafamiliar (física ou psicológica) 97 Masc. 13 9 15 

Fem. 17 23 20 
C.2. Crianças ou adolescentes vítimas de 
abuso sexual 46 

Masc. 1 3 3 
Fem. 16 16 7 

C.3. Crianças ou adolescentes vítimas de 
exploração sexual 14 

Masc. 2 4 1 
Fem. 1 5 1 

C.4. Crianças ou adolescentes vítimas de 
negligência ou abandono 337 

Masc. 85 47 25 
Fem. 87 44 49 

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

Total Sexo 0 a 12 
anos 

13 a 15 anos 

C.5. Crianças ou adolescentes em situação de 
trabalho infantil (até 15 anos) 2 F/M 1 1 

Atenção! Do item ”C” ao item “I” devem ser informadas as situações de violência ou violações de direitos identificadas entre as pessoas que 
ingressaram no PAEFI (novos casos). Uma mesma pessoa pode ter sido vítima de múltiplas violências/violações. 

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

Total Sexo 60 anos 
ou mais 

D.1. Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, 
psicológica ou sexual) 152 Masc. 46 

Fem. 106 
D.2. Pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono  209 Masc. 104 

Fem. 105 
 

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

Total Sexo 0 a 12 
anos 

13 a 
17 

anos 

18 a 
59 

anos 

60 anos 
ou mais 

 E.1. Pessoas com deficiência vítimas de 
violência intrafamiliar (física, psicológica ou 
sexual)  

28 
Masc. 1 0 20 0 

Fem. 0 0 7 0 
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E.2. Pessoas com deficiência vítimas de 
negligência ou abandono 22 

Masc. 0 0 11 0 
Fem. 0 0 10 1 

 
F. Mulheres adultas vítimas de violência intrafamiliar que 
ingressaram no PAEFI  

Total 

F.1. Mulheres adultas (18 a 59 anos) vítimas de violência intrafamiliar 
(física, psicológica ou sexual) 32 

 
G. Pessoas vítimas de tráfico de seres 
humanos que ingressaram no PAEFI 

Total Sexo 0 a 12 
anos 

13 a 
17 

anos 

18 a 
59 

anos 

60anos 
ou mais 

G.1. Pessoas vítimas de tráfico de seres 
humanos 1 Masc. 0 0 0 0 

Fem. 0 0 1 0 
 

H. Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual que 
ingressaram no PAEFI  

Total 

H.1. Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual 3 
 

I. Pessoas em situação de rua que 
ingressaram no PAEFI 

Total Sexo 0 a 12 
anos 

13 a 
17 

anos 

18 a 
59 

anos 

60anos 
ou mais 

 I.1. Pessoas em situação de rua 
2 Masc. 0 0 1 0 

Fem. 0 0 2 0 
 

2. ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CREAS ( Jan a março) 
M. Atendimentos realizados no ano de 2020 Total 
M.1. Total de atendimentos individualizados  2507 
M.2. Total de atendimentos em grupo  70 
M.3. Famílias encaminhadas para o CRAS  37 
M.4. Visitas domiciliares  1479 

 
 

ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CREAS Considerar a situação de calamidade pública e 
emergência – Novo Coronavírus (COVID-19) 
Atendimentos realizados (a partir de abril, considerando as normativas 
referentes à pandemia) 

Total 

Total de atendimentos individualizados (teleatendimento e/ou 
aplicativos de videoconferência) 3116 

Total de atendimentos em grupo (aplicativos de videoconferência) 0 
Famílias encaminhadas para o CRAS (teleatendimento e/ou aplicativos 
de videoconferência) 20 
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3. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA (LA/PSC) 
J. Volume de adolescentes em cumprimento de Medidas 
Socioeducativas 

Total 

 J.1. Total de adolescentes em cumprimento de Medidas 
Socioeducativas (LA e/ou PSC) 3056 

 J.2. Quantidade de adolescentes em cumprimento de Liberdade 
Assistida - LA 1678 

 J.3. Quantidade de adolescentes em cumprimento de Prestação de 
Serviços à Comunidade - PSC 1599 

Quantidade e perfil dos novos adolescentes inseridos no 
Serviço 

Total Sexo 

J.4. Total de novos adolescentes em cumprimento de Medidas 
Socioeducativas (LA e/ou PSC), inseridos em 
acompanhamento  

125 
Masc. 117 

Fem. 8 

J.5. Novos adolescentes em cumprimento de LA, inseridos em 
acompanhamento  83 Masc. 79 

Fem. 4 
J.6. Novos adolescentes em cumprimento de PSC, inseridos 
em acompanhamento 42 Masc. 39 

Fem. 3 
* 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). 

 
 
 

4. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 
K. Quantidade e perfil das pessoas 
abordadas pela equipe do Serviço 
de Abordagem no ano de 2020 jan. 
a out. 

Total Sexo 0 a 
12 

anos 

13 a 
17 

anos 

18 a 
59 

anos 

60 anos ou mais 

  K.1. Pessoas abordadas pelo 
Serviço de Abordagem Social  7 

Masc. 0 0 6 0 
Fem. 0 0 1 0 

Situações identificadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social 
no ano de 2020 

Total 

K.2. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 
anos) 0 

K.3. Crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual 0 
K.4. Crianças ou adolescentes usuárias de crack ou outras drogas 0 
K.5. Pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas 6 
K.6. Migrantes 2 

* Atenção! Em K1 cada pessoa deve ser contada uma única vez a cada mês, mesmo que tenha sido abordada várias vezes  durante este mesmo 
ano. 
* Atenção! Os itens K2 a K6 buscam identificar apenas alguns “perfis/condições” das pessoas abordadas, portanto é normal que algumas pessoas 
contadas no item K1 não se enquadrem em nenhum dos “perfis/condições” descritos, enquanto outras pessoas podem se enquadrar 
simultaneamente em mais de um; portanto, a soma de K2 a K6 não terá, necessariamente, o mesmo valor relatado no total de K1. 
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L. Volume de abordagens realizadas  Total 
Jan a out 

L.1. Quantidade total de abordagens realizadas (compreendida como 
número de pessoas abordadas, multiplicado pelo número de vezes em 
que foram abordadas durante o mês) 

7 

 
 

 

CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - 
CENTRO POP 
  
 1. ACOMPANHAMENTOS PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM 

SITUAÇÃO DE RUA 
A. Quantidade e perfil das 
pessoas abordadas pela 
equipe do Serviço de 
Abordagem, no ano de 2020 
(jan a out) 

Total Sexo 0 a 
12 

anos 

13 a 17 
anos 

18 a 59 
anos 

40 a 59 
anos 

60anos 
ou 

mais 

 A.1. Quantidade e perfil das 
pessoas em situação de rua 
atendidas 

1997 
Masc. 7 3 1033 604 101 

Fem. 2 0 157 83 7 
*Atenção! Em A1 cada pessoa deve ser contada uma única vez, mesmo que tenha sido atendida várias vezes durante este mesmo ano. 
 

B. Características específicas identificadas em pessoas atendidas no 
Serviço durante o ano de 2020 (jan a out) 

Total 

B.1. Pessoas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas 926 
B.2. Migrantes 614 
B.3. Pessoas com doença ou transtorno mental 143 

 

C. Cadastramento de pessoas em situação de rua (jan a out) Total 
C.1. Pessoas que foram incluídas no Cadastro Único para Programas 
Sociais 0 

C.2 Pessoas que realizaram atualização do Cadastro Único para 
Programas Sociais 0 

C.3. Pessoas com doença ou transtorno mental 100 
 

D. Volume total de atendimentos realizados em 2020 (jan a out) Total 
D.1. Quantidade total de atendimentos realizados (compreendida como 
a soma do número de atendimentos realizados a cada dia, durante o 
ano de 2020. 

2678 
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ATENDIMENTOS E AÇÕES DIVERSAS 

Itens Quantidade 
Total de famílias ou indivíduos atendidos na sede  64 
Total de atendimentos (orientação, suporte técnico) às unidades 
públicas e referenciadas da SPSE 22 

Total de atendimentos às unidades públicas e referenciadas da SPSE 
(orientação, suporte técnico por meio de teleatendimento e/ou 
aplicativos de videoconferência - a partir de abril, considerando as 
normativas referentes à pandemia) 

6 

Total de visitas domiciliares/ institucionais realizadas pela Gerência da 
Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 3 

Reunião on-line com a Defensoria Pública sobre a suspensão das 
Medidas Socioeducativas e retorno. 1 

Reunião on-line com o Tribunal de Justiça, Conselho Nacional de Justiça, 
Poder Judiciário, SAS/SEJUSP sobre o atendimento socioeducativo. 2 

 
CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS 

Itens Quantidade (de 
jan. até março) 

1. Total de famílias ou indivíduos que utilizaram o serviço de 
acompanhamento do Centro-Dia de Referência. 

64 

2. Total de famílias ou indivíduos que utilizaram o serviço de 
acompanhamento do Centro-Dia de Referência e possuem membros 
beneficiários do Benefício de Prestação Continuada pessoa com 
deficiência. 

33 

3. Total de famílias ou indivíduos que utilizaram o serviço de 
acompanhamento do Centro-Dia de Referência e são beneficiários do 
Programa Bolsa Família. 

03 

4. 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: 

 

Abandono / Negligência 07 
Alto grau de dependência 59 
Alto grau de estresse do cuidador / impedimento de inclusão produtiva 
do cuidador familiar 

12 

Desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa por parte dos 
cuidadores 

02 

Extrema pobreza 06 
Isolamento social / Confinamento / Cárcere Privado  
Maus tratos / Violência física e/ou psicológica 04 

Total a partir de abril, considerando as normativas referentes à pandemia. 
Total de famílias ou indivíduos atendidos por meio de teleatendimento 0 
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e/ou aplicativos de videoconferência  
Abandono / Negligência 07 
Alto grau de dependência 61 
Alto grau de estresse do cuidador / impedimento de inclusão produtiva 
do cuidador familiar 

59 

Desassistência de serviços essenciais (Educação, Saúde, Reabilitação) 64 
Desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa por parte dos 
cuidadores 

02 

Extrema pobreza 06 
Isolamento social / Confinamento / Cárcere Privado 04 
Maus tratos / Violência física e/ou psicológica 07 

 

UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
Quantidade de crianças e adolescentes acolhidos em 2020: 
Sexo/Idade 0 a 2 3 a 5 6 a 11 12 a 13 14 a 15 16 a 

18 

Total 

Feminino 22 09 19 24 27 20 121 

Masculino 19 08 32 36 15 20 130 

Total 41 17 51 60 42 40 251 

Quantidade de usuários (as) acolhidos (as) há mais de 12 meses 9 
Quantidade de usuários (as) inseridos (as) em 2020 184 
Quantidade de usuários (as) desligados (as) em 2020 174 

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

75 

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

13 

-Evasão                                                                                                  27 

- Transferências para outra Unidade/Abrigo 59 

-Adoção/Família Substituta 11 

Quantidade de egressos (as) atendidos (as) e/ou acompanhados (as) 
em 2020 

70 

Quantidade de usuários (as) com deficiência 13 

Quantidade de visitas domiciliares realizadas pela equipe 
psicossocial 

141 

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

107 

Quantidade de famílias acompanhadas e/ou atendidas pelo Centro 
de Referência de Assistência Social – CRAS 

86 
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Quantidade de famílias acompanhadas e/ou atendidas pelo Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 

47 

Fluxo de inserção dos usuários: 0 
Quantidade de usuários (as) encaminhados (as) de outros Municípios 10 

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

5 

Encaminhamentos para a rede socioassistencial: 0 
Quantidade de usuários (as) encaminhados (as) para serviços de 
saúde, educação, cultura e esporte 

194 

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:  24 

 

UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS 

Itens Quantidade  jan a 
out 

Quantidade de usuários que frequentaram o serviço 23 

Quantidade de usuários que receberam visitas de familiares 5 

Quantidade de usuários encaminhados de outros municípios 0 

Quantidade de famílias em acompanhamento pelo CRAS e/ou CREAS 2 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) em 2020 3 

Quantidade de encaminhamentos para a rede socioassistencial e ou 
demais equipamentos públicos 

409 

Quantidade de usuários beneficiários de PBF, BPC ou outros 19 

 

CENTRO DE TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO DO MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA - 
CETREMI 

Itens Quantidade 
Jan a março 

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

746 

Quantidade de famílias que frequentaram o serviço (migrantes) 18 

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

01 
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Quantidade de usuários (as) inseridos (as) em 2020 (migrantes e 
população de rua) 

226 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) em 2020 (migrantes) 250 

Quantidade de encaminhamentos para a rede socioassistencial: 

Quantidade de encaminhamentos para regularização de documentação 
pessoal 

51 

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

126 

Quantidade de encaminhamentos para o trabalho formal 64 

Quantidade de encaminhamentos para o trabalho informal 00 

Quantidade de outros encaminhamentos – Especifique: Outras 
Instituições de acolhimento (CEDAMI e Casa de Apoio São Francisco) 

458 

 

CENTRO DE TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO DO MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA - 
CETREMI  

Acolhimento organizado conforme a situação de calamidade pública e emergência – Novo 
Coronavírus (COVID-19) 

Itens Quantidade 
(a partir de abril) 

Quantidade de adultos que frequentaram o serviço (população em 
situação de rua) 1.092 

Quantidade de famílias que frequentaram o serviço (população em 
situação de rua) 

36 

Quantidade de usuários (as) com deficiência que utilizaram o serviço 
(população em situação de rua) 

12 

Quantidade de usuários (as) inseridos (as) em 2020 (população em 
situação de rua) 

604 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) em 2020 (população em 
situação de rua) 

760 

Quantidade de encaminhamentos para a rede socioassistencial: 

Quantidade de encaminhamentos para regularização de documentação 
pessoal 

176 

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

434 

Quantidade de encaminhamentos para o trabalho formal 98 

Quantidade de encaminhamentos para o trabalho informal 7 

Quantidade de outros encaminhamentos – Especifique: Outras 
Instituições de acolhimento  

1.017 
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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL II - ESCOLA MUNICIPAL PE. TOMAZ GHIRARDELLI 
Acolhimento provisório em decorrência de situação de calamidade pública e emergência – 

Novo Coronavírus (COVID-19) 

Itens Quantidade (a 
partir de abril) 

Quantidade de adultos que frequentaram o serviço (migrantes e 
estrangeiros) 498 

Quantidade de famílias que frequentaram o serviço (migrantes e 
estrangeiros) 51 

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

Quantidade de usuários (as) desligados (as) - (migrantes e estrangeiros) 61 
Quantidade de Idosos 37 
Quantidade de encaminhamentos para a rede socioassistencial: 

Quantidade de encaminhamentos para regularização de documentação 
pessoal 148 

Quantidade de encaminhamentos para a saúde, educação, cultura e 
esporte 102 

Quantidade de encaminhamentos para o trabalho formal 18 
Quantidade de encaminhamentos para o trabalho informal 20 
Quantidade de outros encaminhamentos – Especifique:  318 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL III - ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR PLÍNIO BARBOSA 
MARTINS 

Acolhimento provisório em decorrência de situação de calamidade pública e emergência – 
Novo Coronavírus (COVID-19) 

Itens Quantidade (a 
partir de abril) 

Quantidade de adultos que frequentaram o serviço (população em 
situação de rua) 

367 

Quantidade de famílias que frequentaram o serviço (população em 
situação de rua) 

05 

Quantidade de usuários (as) com deficiência que utilizaram o serviço 
(população em situação de rua) 

03 

Quantidade de usuários (as) desligados (as) - (população em situação de 
rua) 

228 

Quantidade de encaminhamentos para a rede socioassistencial: 

Quantidade de encaminhamentos para regularização de documentação 
pessoal 

12 

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

37 

Quantidade de encaminhamentos para o trabalho formal 00 



                                        

96 

 

Quantidade de encaminhamentos para o trabalho informal 11 

Quantidade de outros encaminhamentos – Especifique:  65 

  

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IV- CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA  
Acolhimento provisório em decorrência de situação de calamidade pública e emergência – 

Novo Coronavírus (COVID-19) 

Itens Quantidade 
(a partir de abril) 

Quantidade de pessoas idosas acolhidas 64 

Quantidade de pessoas idosas desligadas  01 

Quantidade de pessoas idosas transferidas 06 

Quantidade de pessoas idosas que evadiram 11 
Quantidade de pessoas idosas falecidas 03 

Quantidade de pessoas idosas que recusaram o acolhimento 03 

Quantidade de pessoas idosas reconduzidas 26 

Quantidade de pessoas idosas hospitalizadas 08 

Quantidade de pessoas com menos de 60 anos acolhidas 03 

Quantidade de encaminhamentos para a rede socioassistencial:  

Quantidade de encaminhamentos para o acesso à  programas e/ou 
benefícios sociais 

61 

Quantidade de encaminhamentos para a saúde  61 

Quantidade de outros encaminhamentos – Especifique:   

Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) 03 

Funsat 05 

Promotoria- 67 PJCG-MPMS 12 

Instituto de Identificação- Secretaria de Estado Justiça, Segurança 
Pública. 
 

13 

IMOL - Instituto de Medicina e Odontologia Legal 
 

01 

Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul 
 

04 

FUNESP - Fundação Municipal de Esporte 
 

01 

Junta de Serviço Militar 22 
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SDHU - Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos 
 

04 

Cartórios Extrajudiciais de Campo Grande MS 13 

Unidade de Resposta Rápida- URR/SESAU 18 
 

 

DADOS QUALITATIVOS 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  

 Atividades realizadas no ano de 2020: 
•   Reuniões: Reuniões com representantes das diversas Políticas Públicas no Fomento do 

trabalho intersetorial; reuniões online com Dr. Eduardo Candia nas Unidades CREAS Centro, Norte 

e Sul; Centro POP e Centro DIA; reuniões online com Dr. Nicolau nas Unidades CREAS Centro; 

Norte e Sul; reuniões online com Dr. Mauro Nering (juiz), em visita nas Unidades CREAS; reuniões 

online com Dra. Débora (defensora) MSE; reunião com Secretaria de Segurança Pública, traçar 

estratégias do Feriado de Finados; reunião online desenhar Fluxo de atendimento SAS e SESAU; 

reuniões com SESAU, fortalecimento do Projeto ATENDA; reuniões sobre a Rotina de Trabalho e 

acompanhamento Técnico da MSE e PAEFI, com ESTUDO de CASOS específicos; realização online e 

participação nas reuniões com COMITÊ de Medidas Socioeducativa; realização online e 

participação nas reuniões com COMITÊ da AEPETI; realização online e participação nas reuniões 

com COMITÊ POP RUA; reunião online com Técnicos de Medidas Socioeducativas, para 

alinhamento sobre  Medidas Socioeducativas no período de Pandemia; reunião online com 

Técnicos PAEFI das Unidades CREAS, e GAC sobre Procedimentos Técnicos para Acolhimento; 

Reunião online CREAS, Orientação e capacitação, ferramenta Online RMA e informativos; reunião 

com Equipe CENTRO DIA, sobre atendimento humanizado e especializado na Média 

Complexidade. 

• Elaboração do Plano de Retorno das Equipes do Serviço de Atendimento a Adolescentes em 

Cumprimento de Medidas Socioeducativas, referente aos atendimentos CREAS, tendo em vista a 

determinação de suspensão dos atendimentos pelo Juiz titular da Vara da Infância e Adolescência 

em decorrência à pandemia. 
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• Solicitação de dilação de prazos dos relatórios dos CREAS, assim como construção do Plano de 

retorno gradativo dos serviços em relação ao recebimento do Poder Judiciário e Ministério 

Público. 

• Construção do Fluxo e Protocolo de atendimento dos Serviços ofertados dentro da Gerência de 

Média Complexidade. 

• Construção de documento de orientações técnicas acerca do acolhimento de idosos e pessoas 

com deficiência em Instituição de Longa Permanência, Residência Inclusiva ou Residência 

Terapêutica, em parceria com a Gerência de Alta Complexidade.  

• Fomento e participação do Evento de Carnaval, 12 de junho e Finados, em alusão ao Combate 

do Trabalho Infantil e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.  

• Participações: Participação na Ação Integrada entre Segurança Pública, SESAU, SAS, nas vias 

públicas com maior concentração de pessoas em situação de rua, para aplicação de Teste COVID-

19, e oferta de nossos serviços; participação das Reuniões da CIMAS e CIB; participação em 

Conselhos de Direitos, Núcleo e Fóruns; participação no Comitê POP Rua e Comitê Medidas 

Socioeducativa; participação do Projeto Cuidando de Quem cuida; participação do Coordenadoria 

das Varas de execução de Medidas Socioeducativas – COVEMS; participação na Criação da 

Resolução Normativa SAS n. 03, de 19 de março de 2020, compondo o Comitê de Enfrentamento e 

Prevenção ao COVID - 19, objetivando monitorar, estabelecer e divulgar ações de enfrentamento 

e prevenção à transmissão do Novo Coronavírus – COVID 19. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

• Integração com a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários – AMHASF, com 

cadastramento e deliberação com prioridade a usuários da unidade que necessitam de residência, 

para que os mesmos deixem o aluguel e possam ter melhor condição de vida. 

• Trabalho Intersetorial tem ocorrido com a criação de canais de discussões, como o Comitê que 

discute vagas híbridas de acolhimento. 

• Equipes de trabalho do âmbito da Proteção Social Especial é um aspecto que facilita o trabalho, 

por serem competentes no entendimento da Política Pública de Assistência Social e respeitarem 

eticamente os colegas de trabalho.  

 Impacto social/resultados obtidos/quantas pessoas e/ou famílias beneficiadas:  
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• Projeto ATENDA, atendimento e internação de três (03) usuários, com transtorno mental grave, 

que estavam em situação de rua. Atualmente o Projeto tem uma demanda reprimida de vinte e 

nove (29) casos, todavia, mesmo com esse quantitativo, o trabalho realizado de busca ativa, 

intervenção com Ministério Público para internação compulsória, interlocução com SAMU, Corpo 

de Bombeiros e toda a rede intersetorial, tem feito com que o Projeto tire das ruas pessoas que 

historicamente sofriam a nulidade da ruas e que necessitam de internação e cuidados intensivos, 

tanto no âmbito da saúde como da Assistência Social, que concomitantemente trabalha a família 

e o território na iminência de uma possível reintegração familiar e social.  

• Acompanhamento às famílias por meio telefônico, realizando orientações e colocando à 

disposição para quaisquer eventualidades. 

• Visitas para construção de PIA (Plano Individual de Atendimento) para reintegração familiar nas 

Unidades de Acolhimento Institucional (criança, adolescente, adultos e famílias; População em 

Situação de Rua, Migrantes e Estrangeiros). 

• Parceria com a Rede Socioassistencial, especificamente com as Organizações da Sociedade Civil 

(OSCs). 

• Interlocução com as comunidades terapêuticas e CETREMI. 

• Implantação de atividades laborais para usuários e servidores, com profissionais de educação 

físicos cedidos pela Proteção Social Básica. 

• Reativação da Horta, com parcerias da UCDB, fornecendo o corpo técnico e a empresa 

Organoeste, doando adubo para o CETREMI. 

• Estreitamento da comunicação com a Vara da Infância, Juventude e Idoso, resultando na 

agilidade dos processos de reintegração familiar e inserção em família substituta em regime de 

adoção. 

• O envio de relatórios por e-mail, em decorrência do afastamento social, agilizando o trabalho 

da Equipe Psicossocial. 

• Oferta do cuidado individualizado em decorrência das orientações de afastamento social, 

promovendo a interação e o atendimento aos acolhidos.  

• Por conta do afastamento social e individualização dos atendimentos, observou-se que 

diminuíram significativamente as internações hospitalares das crianças acolhidas. 



                                        

100 

 

• Suporte necessário por parte da SAS por meio da superintendência e gerência de Média e Alta 

Complexidade. 

• Disponibilização de internet, telefone e impressora otimizando e qualificando o trabalho da 

equipe psicossocial. 

• Reintegração à comunidade de usuários assistidos nos serviços de acolhimento institucional a 

pessoa adulta e pelo Centro POP. 

• Sensibilização e conscientização de cuidados com a higiene pessoal frente à pandemia. 

• Orientações e organização na alimentação (maior variedade de frutas, legumes e verduras). 

• Aquisição de suprimento de novos mobiliários (armários, cadeiras e sofás). 

• Aquisição por meio da rede de apoio de Agasalhos, cama, mesa e banho, por meio de doações. 

• Maior agilidade nos atendimentos solicitados à gerência por meio de Comunicações Internas e 

contatos telefônicos. 

• Instalação de lavabo na entrada da unidade. 

• Adequação dos servidores para continuação da execução do serviço. 

• Ativação dos BPCs bloqueados e suspensos. 

• Acesso aos serviços de saúde por meio da Unidade Básica de Saúde – UBS. 

• Adequação dos dormitórios para acomodação dos residentes.  

• Parceria com o Ministério Público com doações de móveis, tais como: mesas, armários, 

cadeiras, fogão, geladeira, entre outros. 

• Parceria com a PLAENGE Empreendimentos com doações de materiais de construção, tais como 

louça sanitária, pisos, pastilhas, entre outros. 

•  Parceria com o Atacadão e demais parceiros que colaboram com o suporte para a realização de 

festas para os acolhidos nas Unidades Institucionais, tais como: fornecimento de alimentos. 

• Aumento do número de famílias cadastradas no Serviço em Família Acolhedora. 

• Melhor suporte para as famílias de origem acolhedora através de atendimentos personalizados. 

• Divulgação do serviço por meio das mídias sociais e visitas de apresentação em igrejas, 

entidades de classe e órgãos públicos. 
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• Viabilizamos e estreitamos os laços com o judiciário para avançar com o serviço e cadastrar 

mais famílias. 

• Elaboração do Plano de Ação, para atendimento da População em situação de Rua, com 

implantação emergencial de três unidades de Acolhimento, estando uma voltada para Migrantes e 

Imigrantes; uma para idosos em situação de Rua e uma para População em Situação de Rua.  

•  Elaboração e implementação de Banco de Dados direcionado às Unidades de Acolhimento à 

População em situação de Rua, o qual consegue integrar as informações dos quatro acolhimentos 

e fomentar tomadas de decisão por parte da chefia imediata.  

•  Implantação de três Unidades de Acolhimento Emergenciais à População de Rua, sendo: 

Unidade I-Escola Municipal Pe. Tomaz Ghirardelli, hoje instalado no CECAPRO para atender 

migrante e imigrante (homens mulheres e famílias); Unidade II- Acolhimento para Idosos; Unidade 

III- Escola Municipal Doutor Plínio Barbosa atualmente instalado na Escola Maria Regina de 

Vasconcellos para atender população em situação de rua. 

• Mobilização das OSCs, Universidades e Sociedade em Geral para doações de materiais de 

higiene, EPIs e roupas para atender os acolhimentos emergenciais, sendo que, recebemos doações 

da UCDB (75 frascos de álcool gel) e da LBV, também diversas doações, como materiais de higiene 

e limpeza, materiais para confecção de máscaras, lanches, roupas, agasalhos, dentre outros 

artigos. Recebemos também da Defensoria Pública a doação de kits de higiene e EPIs.  

• Os Acolhimentos Institucionais à População em situação de Rua, tem realizado diversas ações, 

atividades e desenvolvido o serviço socioassistencial, incumbidos na preservação da vida, 

fomentando o distanciamento e isolamento social, ressaltando as inúmeras reintegrações 

familiares e sociais do sujeito, ou seja, famílias sendo fortalecidas quando seu ente retorna ao lar 

e/ou a integração ao mundo do trabalho. 

• Os CREAS SUL, NORTE e CENTRO criaram novas estratégias de atendimento social com as 

famílias e adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas, atendendo os dispositivos 

dos Decretos Municipais e as orientações dos organismos de saúde sem deixar de atender a 

população, com ligação telefônica, busca em aplicativos midiáticos, interlocução sistematizada e 

ativa com a rede socioassistencial, dentre outras estratégias. 
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• Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS): intensificamos as Buscas Ativas e as 

Abordagens Sociais na área central, identificando e ofertando o serviço da assistência social, 

levando a perspectiva da saída de rua a essas pessoas e a prerrogativa da transformação social. 

 

 Desafios/ aspectos dificultadores 

• Melhorias na estrutura física das unidades. 

• Substituição da rede de internet com qualidade de sinal e a disponibilização de aparelhos 

telefônicos de acordo com a necessidade das unidades. 

• Distribuição correta do fluxo de atendimento solicitado, conforme orientações técnicas. 

• Disponibilização de material de expediente dentro das necessidades apresentadas pelas 

Unidades. 

• Morosidade dos processos licitatórios e compras, efetivando a desburocratização do serviço. 

• Recursos Humanos (Concurso Público nas áreas correlatas aos Serviços da Assistência Social), 

diminuindo assim, a precariedade na execução de serviços públicos.  

• Aumento da demanda para as Unidades CREAS, ou seja, situação de violação e direitos, 

necessitando trabalhar intersetorialmente a prevenção. 

• Aumento da demanda para Acolhimento Institucional, tanto dos Idosos como Pessoas com 

Deficiência (PCD), evidenciando a necessidade de mais uma Residência Inclusiva. 

• A falta de transporte disponível para a realização dos atendimentos.  

Órgãos parceiros:    

• 32ª Promotoria de Justiça de Saúde; 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; CAPS; Casa da Mulher Brasileira; CCEV; CCs; Centro Dia; Centro POP; CIEE; 

Comissão Intersetorial de Saúde Mental; Conselho Tutelar Centro; CRAS; CREAS; Defensoria da 

Infância e Juventude; Defensoria Pública e Promotoria; EMHA; Fórum de Saúde Mental; FUNSAT; 

FUNTRAB; Guarda Municipal; Instituto Mirim; Lar do Pequeno Assis; MP; NPV; OSC; SEAS; SECTUR; 

SED; SEDHAST; SEHAB; SEMED; SESAU; Subsecretaria de Direitos Humanos; UBS; UBSF; Vara da 

Infância e do Idoso.  
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6.2 Gerência da Rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade - GRPSEMC 
 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

 

Unidades ligadas à Gerência da Rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

 

a)       Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS:  

 
 Atividades realizadas no CREAS SUL no ano de 2020: 
 

• Acolhida, encaminhamentos, visitas domiciliares; visitas e contatos telefônicos institucionais. 

• Planejamento das Oficinas direcionadas para adolescentes/jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas. 

• Recebimento de processos judiciários, escuta qualificada, atendimento psicossocial, jurídico, 

entrevista conclusiva e acompanhamento familiar. 

• Elaboração do Plano Individual de Atendimento e elaboração do Plano de Acompanhamento 

Individual e/ou Familiar. 

• Relatórios de início de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, Relatórios 

Trimestrais, de Descumprimento, Conclusivos, Informativos e Resposta de Ofícios. 

• Oferta de Cursos Profissionalizantes para os adolescentes/jovens e suas famílias em parceria 

com entidades diversas, bem como das demais políticas públicas. 

Gerência da Rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade - GRPSEMC 
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• Ligações realizadas referentes à oferta gratuita no SENAI dos cursos de qualificação profissional 

de assistente administrativo, assistente de contabilidade e assistente de recursos humanos.  

• Estudo de caso e repasse para rede de atendimento por meio de pequenas reuniões ou 

colóquios. 

• Implantação da Biblioteca para atender aos socioeducandos da MSE. 

• Planejamento das atividades do retorno da MSE. 

• Orientações via telefone sobre suspensão da MSE e orientações conforme demandas 

apresentadas. 

• Elaboração de Informes conforme solicitação do juizado. 

• Implantação da Biblioteca para atender aos socioeducandos da MSE. 

• Reunião online com a Coordenação da Proteção Social Especial. 

• Acolhida e atendimento na unidade de usuários por livre demanda, obedecendo aos critérios 

de biossegurança frente à pandemia. 

• Visitas domiciliares e institucionais, obedecendo aos critérios de biossegurança relativas à 

pandemia. 

• Escutas psicossociais, orientações e encaminhamentos para a Rede de Proteção. 

• Articulação e intermediação de serviços que ofertem apoio às famílias e cuidadores familiares. 

• Participação em audiências judiciais referentes aos atendimentos realizados. 

• Contatos telefônicos para agendar atendimentos na unidade, para oferecer orientações e 

coletar informações dos casos atendidos pela equipe técnica PAEFI, conforme demandas. 

• Elaboração de relatórios dos atendimentos e acompanhamentos realizados. 

• Ação realizada – Violência contra a mulher e ações Estratégicas do Programa de Erradicação do 

Trabalho infantil (AEPET) no CRAS Rosa Adri. 

• Ação referente ao dia 12 de junho de 2020: “Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil” – realizada 

através de vídeo-conferência no dia 08/06/2020 – tema: Papel do CREAS na luta contra o Trabalho 

Infantil. 

• Atuação dos técnicos da Média Complexidade – PAEFI e MSE - junto às ações emergenciais 

referentes à Pandemia do COVID – 19.  
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• Rede de Proteção Social Básica - Articulação com a rede para atendimento à população (Receita 

Federal, Defensoria Pública, Tribunal Regional Eleitoral, Segurança Pública, Rede de Atenção 

Psicossocial e Atenção Básica); e Ação de segurança alimentar: entrega de cestas básicas a 

população necessitada. 

• Rede de Proteção Especial de Alta Complexidade: acolhimento, cadastro para acesso a auxílio 

emergencial, documentação e passagem. 

• Estudo de caso com a Rede de Proteção por meio de reuniões (Segurança Pública, Promotorias, 

Secretaria Municipal de Saúde – CAPS - Proteção Social Básica e Especial - GAC). 

•  Reuniões intersetoriais a fim de discutir o trabalho em rede: NASF e Casa da Mulher Brasileira. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 
 

• Disponibilidade de veículos e equipamentos; 

• A equipe técnica e a coordenação interagem de forma propositiva; 

• Participação de mais parceiros na Comissão Intersetorial de Acompanhamento e execução das 

Ações Previstas no Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo no Meio Aberto; 

• Oferta de vagas de cursos Profissionalizantes da FUNSAT como proposta do Plano Municipal 

Decenal de Atendimento socioeducativo em Meio Aberto;   

• A composição das equipes PAEFI E MSE para a viabilização adequada dos serviços ofertados; 

• A participação conjunta da equipe técnica e gestão para a implementação do Plano de retorno 

da MSE em 2020; 

• Trabalho em equipe com as unidades da Proteção Social Especial; 

• Disponibilidade dos técnicos para as ações de articulação com a rede; 

• Bom relacionamento entre equipes e coordenação facilita o desempenho do trabalho; 

• Articulação e diálogo com a rede; 

 Impacto social/resultados obtidos: 
• Os trabalhos contínuos realizados pelas equipes do CREAS Sul impactaram positivamente na 

vida dos atendidos, diminuindo a incidência de violações de direito e/ou redução de danos. 

• Foram Disponibilizados cursos “on line” para os servidores em decorrência da pandemia. 

• Apresentamos maior mobilização entre os técnicos a fim de atender as demandas 

socioassistenciais da unidade, ampliando capacidades sociais e profissionais;  
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• Até o presente momento está suspenso o serviço de Medida Socioeducativa MSE; 

• Em decorrência da pandemia por COVID 19, incidiu na suspensão da medida em meio aberto, 

na qual impossibilitou o cumprimento da medida; 

• Cursos online aos técnicos e demais servidores. 

• Efetividade dos encaminhamentos realizados às famílias e indivíduos à Rede de Proteção; 

• Apesar da crise provocada pelo COVID-19, o PAEFI manteve a execução de suas atividades, 

oferecendo suporte às famílias e seguindo todos os protocolos de biossegurança; 

• Orientação às famílias quanto aos serviços ofertados durante o período da pandemia; 

 Desafios/ aspectos dificultadores 
 

• Decreto n. 14.195, de 18 de março de 2020 que decreta situação de emergência no Município 

de Campo Grande e define medida de prevenção e enfrentamento à COVID-19. 

• Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, e Resolução 314, de 20 de abril de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça; 

• Considerando a decisão proferida nos autos do Pedido de Providências nº 126.625.0021/2020, 

registrado e autuado na Secretaria de Corregedoria – Geral de Justiça. Resolve: Art. 1º Fica 

suspenso, em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, cumprimento das medidas socioeducativa 

sem meio aberto (liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade). 

O avanço imprevisto da disseminação do vírus (COVID/19). 

• Em razão da pandemia vários servidores de grupo de risco estão em tele trabalho, e/ou cedidos 

a outras unidades, aumentando a demanda; 

• Agendamento dos atendimentos, impedindo o andamento do serviço; 

• Falta de aparelho celular para o PAEFI utilizar durante as visitas domiciliares; 

• Falta de credencial de identificação para equipe técnica (crachá); 

• Órgãos parceiros:  

• 32ª Promotoria de Justiça da Saúde Pública; 33ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude; 

44ª Promotoria de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; 67ª Promotoria de Justiça de Campo 

Grande; Casa da Mulher Brasileira; CCI – Centro de Convivência do Idoso; CIEE; Comissão 

Intersetorial de Saúde Mental;  Conselho Tutelar Anhanduizinho e Bandeira; CRAS (Moreninha, 
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Itamaracá, Canguru, Los Angeles, Dom Antônio, Tiradentes, Guanandi e Aero Rancho); Defensoria 

Pública da Infância e Juventude;  EMHA; Entidades Filantrópicas/OSCIPS ( Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público); FUNSAT; FUNTRAB; GUARDA MUNICIPAL; INSTITUTO MIRIM; 

LAR DO PEQUENO ASSIS; REDE INTERSETORIAL; REDE SOCIOASSISTENCIAL; Secretaria Municipal de 

Saúde (CAPS, UBS/ UBSF, CCEV E NPV); SED- Secretaria Estadual de Educação; SEDHAST; SEMED;  

Subsecretaria de Direitos Humanos; Vara da Infância e Juventude e do Idoso; SECTUR; Conselho do 

Idoso. 

REDE DE PROTEÇÃO: Saúde, Justiça e Assistência Social – posto que, devido à pandemia, 

muitos serviços da rede foram suspensos e poucos protocolos de fluxo assertivos foram 

construídos, o que dificultou a eficácia do atendimento, acompanhamento e encaminhamentos 

junto aos usuários pelo PAEFI. 

 

 Atividades realizadas no CREAS NORTE no ano de 2020: 

  – jan. a out.: 
 

• Na Gestão dos Processos de Trabalho no CREAS temos como processos que viabilizam facilitar o 

trabalho:  

1. Planejamento do trabalho no CREAS;  

2. Coordenação dos recursos humanos e trabalho em equipe interdisciplinar;  

3. Reuniões em equipe;  

4. O desenvolvimento do trabalho social;  

5. Acolhida;  

6. Acompanhamento Especializado;  

7. Articulação em rede;  

8. Articulação no âmbito do SUAS;  

9. Articulação para a integração entre serviços, benefícios e transferência de renda no âmbito do 

SUAS; 10. Articulação Intersetorial com a rede das demais políticas públicas;  

11. Articulação com os órgãos de defesa e direitos;  

12. Registro de informações;  

13. Informações sobre o acompanhamento das famílias e indivíduos;  
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14. Informações para monitorar e avaliar ações e serviços. Nestes termos, nem todos foram 

possíveis de serem contemplados em plenitude ou efetividade, onde a maior dificuldade foi 

adequar a rotina de trabalho aos métodos e meios de prevenção do contágio da COVID – 19, 

seguem abaixo as atividades realizadas: 

• Janeiro a Outubro/2020 – alimentação e manutenção do banco de dados dos atendimento e 

acompanhamentos no CREAS Norte o qual possibilitou uma visão macro e micro acerca dos 

territórios e da gestão do trabalho neste Centro de Referência; 

• Janeiro a Março/2020 – 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; 

• Abril a Outubro/2020 – As reuniões com os profissionais continuaram, contudo de forma 

personalidade para avaliação constante do desempenho das atividades realizadas. 

• Ações do SEAS, de Janeiro a Março/2020, em conformidade com a Tipificação dos Serviços 

Socioassistenciais na Rodoviária e em outros pontos da cidade com concentração de população 

em situação de rua; divulgação e orientação quanto as atribuições do referido serviço nas 

unidades descentralizadas das políticas públicas de saúde e educação das Regiões Prosa e 

Segredo; de Abril a Outubro/2020 a educadora social foi cedida para o CENTRO POP e a técnica de 

referência faz parte do grupo de risco da COVID-19 estando trabalhando no regime de 

teletrabalho. 

• Ações do PAEFI na primazia do acompanhamento das famílias residentes e domiciliadas nas 

regiões urbanas Prosa e Segredo. Contudo, no mês de Abril/2020 os atendimentos foram 

realizados por meio de contatos telefônicos e de Maio a Outubro/2020, a rotina de visitas 

domiciliares retornaram, mas com restrições e regras no sentido de prevenção do contágio da 

COVID-19. 

• Ações do serviço de MSE até Março/2020 foi realizado normalmente, a partir de Abril/2020 

foram realizados contatos telefônicos para atualização dos prontuários dos adolescentes/jovens e 

auxílios aos familiares. 
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 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

• PAEFI – adequação da equipe às demandas que surgiram junto à população e às orientações 

das autoridades em saúde pública; 

• MSE – adequação da equipe às demandas que surgiram junto à população e às orientações das 

autoridades em saúde pública e, total apoio da equipe no atendimento da demanda do PAEFI, haja 

vista que a logística de atendimento dos adolescentes/jovens, em razão da pandemia da COVID-

19, foram suspensas. 

 Impacto social/resultados obtidos:  

• O maior impacto e resultado obtido foi o controle e manutenção da demanda advinda após o 

início das ações aliadas à prevenção do contágio da COVID-19 tendo a equipe do CREAS discutido e 

apoiada as ações. 

 Desafios/ aspectos dificultadores: 

• Nova logística para continuidade das atividades do CREAS Norte norteados pelos critérios de 

prevenção do contágio da COVID-19; 

• Organização do espaço cedido do CC Columbia, a partir de Junho/2020 para as ações do CREAS 

NORTE, pois a sede encontra-se até o presente momento em reforma. 

 Órgãos parceiros:  

• DPU; Promotoria de Justiça; UFMS 

 

 Atividades realizadas no CREAS CENTRO no ano de 2020: 

 jan. a out.: 
 

Data Atividades 

06/01/2020 
PALESTRA – Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e 

Adolescentes, realizado na Empresa Santo Onofre; 

30/09/2020 Reunião “on line” – Gerência com equipe do PAEFI; 

16/10/2020 Reunião “on line” – Gerência com equipe da MSE; 
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Oficinas Socioeducativas CREAS Centro  

Data Atividades 

27/02/2020 OFICINA Socioeducativa – Tema: Projeto de Vida. 

 

3.2. Aspectos Facilitadores:  

• 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; 

• Equipe Técnica capacitada técnica e metodologicamente;  

• A equipe CREAS Centro mantém boa relação entre si e com a coordenação; 

• Disponibilidade de veículo e motorista para as visitas domiciliares. 

3.3. Avanços Obtidos: 

No decorrer desse ano de 2020 ouve vários momentos de discussão e reordenamento 

dos serviços de Medidas Socioeducativas, PAEFI e Serviço Especializado de Abordagem Social, em 

razão da pandemia da Covid-19. O cumprimento das medidas socioeducativa foram suspensas, 

durante os meses março e abril, até os dias atuais. Também foram suspensas as visitas e 

atendimentos presenciais do serviço do PAEFI, ficando apenas atendimentos remotos, por 

telefone. Atualmente, as atividades do PAEFI retornaram, seguindo as notas técnicas de 

biossegurança. 

Houve disponibilidades de cursos “on line” para os servidores em decorrência da 

pandemia. Também houve uma mobilização maior entre os técnicos a fim de atender as 

demandas socioassistenciais da unidade, sendo desenvolvidas habilidades sociais e profissionais 

relacionadas à resiliência e enfrentamento de situações adversas, no geral. 

3.4 Impactos Social/Resultados Obtidos/Quantas pessoas e/ou famílias beneficiadas: 

Os trabalhos contínuos realizados pelas equipes do CREAS Centro impactaram 

positivamente na vida dos atendidos, tendo como objetivo principal a diminuição da incidência de 

violações de direito e ou redução de danos. Houve vários depoimentos de usuários no sentido de 

os atendimentos recebidos terem melhorado suas vidas. Os impactos sociais esperados estão 
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relacionados com a reestruturação dos vínculos afetivos e físicos das famílias atendidas, bem 

como pela garantia de direitos sociais, previstos em leis e políticas públicas específicas das áreas 

de educação, assistência social, saúde, seguridade social, habitação, transporte, dentre outras.   

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.  

 

Desafios/ aspectos dificultadores: 

• Os serviços de manutenção precisam ser periódicos e efetivos na solução de reparos e 

pequenas reformas, sendo que o tempo de reparo costuma ser demorado, gerando atrasos nos 

relatórios, já foi solicitado mais computadores; 

• Os materiais de uso de 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 que a Unidade possa aumentar o número de famílias acompanhadas e diminuir a verificação 

de veracidade de fatos; 

• Organização e melhor distribuição de combustível; no mês de agosto/setembro e outubro 

houve acúmulo de serviço decorrente da falta de carro e motorista;  

• Em razão da pandemia vários servidores de grupo de risco estão em tele trabalho, e/ou cedidos 

a outras unidades, aumentando a demanda reprimida, sendo necessário pagamento de horas 

extras aos servidores; 

• Esta unidade necessita de adequação às exigências do Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária e 

acessibilidades; 

• Limpezas periódicas nos aparelhos de ar-condicionado; 

• Com aumento das demandas, o espaço físico não comporta adequadamente os servidores, 

sendo necessário providenciar novo prédio para o CREAS Centro; 

• Necessidade de aparelhos celulares para equipe técnica, a fim de aperfeiçoar o trabalho; 
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• Liberação de ponto com mais uma linha telefônica na sala do PAEFI, para garantir o sigilo 

profissional; 

• Liberação de ponto com mais uma linha telefônica na sala do MSE, para garantir o sigilo 

profissional e atendimento da demanda represada; 

• Necessidade de mais salas de atendimento ao público, a fim de amenizar a aglomeração de 

pessoas na sala de recepção; 

• Reuniões frequentes e periódicas entre a equipe técnica, a coordenação e a Gestão dos 

serviços socioassistenciais oferecidos por esta unidade de atendimento; 

• Oferecimento de capacitação continuada aos servidores a fim de atualizar conhecimentos e 

técnicas para a melhoria do trabalho prestado; 

• Melhoria da comunicação intersetorial na SAS; 

• Pagamento de horas extras para os servidores técnicos a fim de dirimir a demanda reprimida 

desta unidade. 

 Órgãos parceiros:  

São realizadas parcerias com diversos setores do Município e Órgãos da Justiça e OSCs. 

Destaca-se entre eles:  

• 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; Casa da Mulher Brasileira; Centro de Convivência Tijuca; Centro Dia de Referência 

para Pessoas com Deficiência; Centro Pop; CIEE; Comissão Intersetorial de Saúde Mental; 

Conselho do Idoso; Conselho Tutelar Centro, Lagoa  e 5º conselho; CRAS (Indubrasil, Aeroporto, Zé 

Pereira, Popular, São Conrado e Vila Gaúcha, dentre outros); CREAS Norte e Sul; Defensoria 

Pública da Infância e Juventude; EMHA Fórum Intersetorial de Saúde Mental Infanto-juvenil; 

FUNSAT; FUNTRAB; Guarda Municipal; Instituto Mirim; Lar do Pequeno Assis; OSCs; SAS – 

Secretaria Municipal de Assistência Social; SEAS; Secretaria Estadual de Educação; Secretaria 

Municipal de Saúde ( UBS/ UBSF, CCEV E NPV); SECTUR; SEHAB; Subsecretaria de Direitos 

Humanos; Vara da Infância e Juventude; Vara da Infância, Juventude e Idoso. 
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b)      Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População de Rua “Claudio 

Gilberto Botter” – Centro POP:  

 
 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

• Atendimento e acolhida à População em Situação de Rua; 

• Atendimento as necessidades básica, como higiene e alimentação;   

• Alimentação elaborada com maior aproveitamento nutricional por cozinheira especializada nas 

artes culinárias; 

• Consultório de Rua, atendendo os usuários inseridos no Serviço Especializado para Pessoa em 

Situação de Rua por meio de palestras, curativos, triagens, encaminhamentos para consultas e 

confecções do Cartão do SUS;    

•  Comitê Intersetorial de Acompanhamento das Políticas Públicas para População em Situação 

de Rua – Comitê PopRua, em prol da promoção na qualidade do atendimento para População em 

Situação de Rua; 

• Projeto ATENDA/PSICÓTICO – Uma parceria entre Saúde e Assistência Social no Atendimento 

Intersetorial de Pessoas em Situação de Rua com Transtornos Psiquiátricos Graves;  

• Reunião sobre Ação de Carnaval, planejamento e prevenção da violação de direitos das crianças 

e adolescente; 

• Ação Carnaval, realizando a conscientização social no que diz respeito à violação de direitos das 

crianças e adolescente; 

• Devido ao período de pandemia da Covid19, o Centro de Referência Especializado para 

População em Situação de Rua – Centro POP, se organizou da seguinte forma:  
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• Foi mantido atendimento para a população em situação de rua no que se refere à alimentação, 

higiene e os devidos encaminhamentos.  

• Fornecimento de álcool gel e sabonete para os usuários, mesmo que não desejassem ir para os 

acolhimentos.   

• Disponibilização aos servidores e, terceirizados e demais colaboradores, de equipamentos de 

proteção individual: máscaras descartáveis, protetor facial, luvas e álcool em Ge e/ou 70%; 

• Orientação aos usuários e colaboradores referente a não aglomeração (todos os locais de 

acesso da unidade); 

• Foi mantida uma distância de 1,5 metros; 

• No Atendimento técnico, um usuário por vez, com distanciamento das mesas; 

•  A equipe técnica manterem as janelas e portas abertas proporcionando maior ventilação 

(garantindo a inviolabilidade do trabalho e o sigilo profissional); 

• Os servidores que apresentaram alguns dos sintomas da Covid19, foram dispensados do 

trabalho. Observação, bem como, por orientação da Secretaria de Municipal de Assistência Social 

(SAS), os servidores com familiares que testaram positivo; 

• Os usuários que apresentaram alguns dos sintomas da Covid19 foram encaminhados para 

Unidade de Saúde;   

• Foram repassadas orientações aos usuários do Centro POP referente a importância de manter a 

higiene pessoal, mantendo sempre as mãos higienizadas com água e sabonete/sabão e álcool gel.  

  

• Elaboração do novo Plano Individual de Atendimento (PIA) com fins de melhor entendimento e 

proposta de ação na complexidade e individualidade apresentada por cada ser. Objetivando a 

promoção da efetiva cidadania;   

• Análise das demandas dos usuários; 

• Encaminhamento dos usuários à rede socioassistencial, demais políticas públicas e órgãos de 

garantia de direitos; 

• Encaminhamentos para acesso a documentação pessoal (Certidão de Nascimento, RG, CPF, 

Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, Cadastro Único, Programa Bolsa Família, entre outros); 
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• Parcerias com fins da inserção no mercado de trabalho com a Fundação Social do Trabalho 

(FUNSAT) e Fundação do Trabalho (FUNTRAB); 

• Visitas domiciliares; 

• Estudo de caso;   

• Encaminhamento para os Acolhimentos no CETREMI, nas Escolas Plínio Barbosa Martins; Maria 

Regina Vasconcelos Galvão; Nazira Anache; Centro Dia; Casa de Apoio São Francisco; Casa de 

Apoio Resgate, CEDAMI; Comunidades Terapêuticas, entre outros; 

• Relatório de Planejamento; 

• Abordagens sociais por meio de busca ativa, denúncia e solicitação por parte da população e 

demais órgãos.  

• Para os meses de novembro de dezembro, pretendemos: 

• Promover a capacitação à Equipe Técnica e Educadores Sociais, para fomentar os objetivos da 

Política da Assistência; 

• Reunião com a Coordenação, Equipe Técnica e Educadores Sociais para aprimoramento do 
fluxo de atendimento da unidade; 
• Cine POP - Desenvolver ações motivacionais, formativas e informativas para o crescimento 
pessoal, com a perspectiva da construção de novos objetivos de vida em direção da efetiva 
cidadania; 
• Confraternização de Natal, para promover a valorização da vida, reflexão, resgate da cidadania 
e comemoração do encerramento do ano.   
 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

• Subsídio e respaldo da Superintendência de Proteção Social Especial – SPSE e Gerência da Rede 

de Proteção Social Especial de Média Complexidade - GMC; 

• Atendimento no Pontilhão da Avenida Ernesto Geisel com Avenida Manoel da Costa Lima, 

através de orientações com o objetivo de resguardar a integridade física e a vida dos mesmos, 

ofertando os serviços da Assistência Social, em parceria com a ONG ANJOS DA RUA, que resultou 

no encaminhamento de pessoas para Comunidade Terapêutica, possibilitando a esses usuários, o 

resgate da efetiva cidadania;   

• Atendimento a um idoso em situação de rua, o qual tinha uma barraca como moradia na rua 

Arthur Jorge com a rua Amazonas, há aproximadamente nove anos, onde através do trabalho de 

orientações, oferta de serviços da Assistência Social, o usuário aceitou ser conduzido para o 
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Acolhimento no Centro Dia, onde obteve novas perspectivas de vida, tratamento de saúde em sua 

integralidade, com profissionais nas áreas de nutrição, educação física, oftalmologia, odontologia, 

entre outros. Ressignificando a vida do usuário, resgatando valores, construindo uma nova 

caminhada a qual a Política da Assistência Social propõe.    

• Localização de um jovem deficiente auditivo, apelidado pela população de “mudinho”, em 

situação de rua há aproximadamente seis anos nesta capital. Foi localizado em ação conjunta com 

os Direitos Humanos do Paraná, o qual enviou a denúncia para UFMS. A referida denúncia foi 

repassada para Gerência da Rede de Proteção Especial de Média Complexidade e também para 

Superintendência de Proteção Social Especial – SPSE, e posteriormente ao Centro POP, onde 

através do Serviço Especializado de Abordagem Social - SEAS, o jovem foi localizado, e seus 

familiares com muita emoção, alegria e gratidão, vieram do Paraná para levá-lo; 

• Parceria com a Rede de Saúde - Para realização do teste da Covid19; 

• Ampliação do número de Comunidades Terapêuticas conveniadas, proporcionando mais 

condições para o encaminhamento das pessoas que manifestaram interesse em realizar o 

tratamento das dependências de substâncias químicas;  

• Parceria com a Defensoria Pública, facilitando a emissão da Certidão de Nascimento.  

• Parceria com o Instituto de Identificação para emissão do Registro Geral (RG) com maior 

agilidade; 

• Parceria com a Fundação Social do Trabalho (FUNSAT), para o encaminhamento ao Mercado de 

Trabalho, por meio do Programa de Inclusão Profissional – PROINC; 

• Parceria com a Guarda Civil Metropolitana, que colaborou com a preservação da vida, nas 

ações de orientação, conscientização e oferta de serviços da Assistência Social, aos usuários que 

violam os seus próprios direitos; 

• Instalação de ar condicionado nas dependências do Centro POP e SEAS, o qual resultou em 

ambiente com estrutura mais adequada para realização dos atendimentos aos usuários, e 

melhores condições de trabalho para os servidores deste local; 

 Impacto social/resultados obtidos:  
 
• Construção da efetiva cidadania; 

• Redução das violações de direitos; 
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• Proteção Social as famílias e indivíduos; 

• Redução de danos; 

• Construção de novos projetos de vida; 

• Encaminhamento de relatório de usuários com indícios de transtorno mental a Política de 

Saúde, Ministério Público e Direitos Humanos; 

• Acesso à emissão de documentos com maior agilidade; 

• Inserção no mundo do trabalho; 

•  Fortalecimento de vínculos familiares e redução dos usuários em situação de rua ao convívio 

familiar; 

• Mais vagas para ofertar aos usuários em situação de rua, com a ampliação do número de 

acolhimentos institucionais, devido ao período de pandemia da covid-19, resultando na 

preservação da vida, acesso a garantia de direito e novas oportunidade;      

• Ampliação do número de acolhimentos institucionais devido ao período de pandemia da Covid 

19, resultando  

• Apoio da Guarda Civil Metropolitana, junto à equipe de Abordagem Social (SEAS) e Centro POP. 

 Desafios/ aspectos dificultadores 
 

• Número reduzido de servidores para realização dos atendimentos; 

• Frota de veículos insuficiente para realização dos trabalhos necessários e fundamentais no 

cotidiano; 

• Melhoria na infraestrutura dos acolhimentos; 

• Capacitação dos servidores para melhor prestação de serviços aos usuários; 

• Garantir acesso à qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho; 

• Solicitar providências referentes aos imóveis abandonados no município (SEMADUR); 

• Provocar a Política de Habitação em âmbito Municipal para implementar o que preconiza a 

Política Nacional para inclusão Social da População em Situação de Rua (2008), e aos demais 

atores, tais como: Direitos Humanos, Trabalho e Emprego, Desenvolvimento Urbano e Habitação, 

Assistência Social, Educação, Segurança Alimentar e Nutricional e Cultura. Portanto, as políticas 

públicas e a sociedade civil. 
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 Órgãos parceiros:  
 

• Acolhimentos: Escolas Municipais Nazira Anache; Plínio Barbosa Martins;  Maria 

Regina Vasconcelos Galvão; Centro Dia; Padre Tomaz Ghirardelli e no Centro de Capacitação e 

Formação Profissional -CECAPRO;  Associação de Reabilitação Parceiros da Vida – ESQUADRÃO DA 

VIDA;  Associação de Reeducação Social e Reintegração no Trabalho – PROJETO JABOQUE; CADRI; 

CAPS AD; Casa de Apoio São Francisco de Assis; Casa de Passagem Resgate; CEDAMI; CERTA; 

COMTAPS; Comunidade Terapêutica Desafio Jovem Peniel; Comunidade Terapêutica; CREAS; 

CETREMI;  CRS Coophavila; CTA; DEPAC/Centro; GCM; Mercado do Produtor; MP; ONG Anjos da 

Rua; Projeto Atenda Psicótico; SESAU. 

c) Centro-Dia de Referência para Pessoas com Deficiência, em situação de Dependência e 

suas Famílias. 

  
 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

 

Com o intuito de evitar a propagação do COVID-19, o atendimento presencial ofertado às 

pessoas com deficiência e suas famílias pelo Centro Dia fora suspenso temporariamente.  Em 

virtude da Lei Nacional da Quarentena nº13.979/20 que dispõe sobre medidas de isolamento 

social e da publicação do DECRETO n. 14.208, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre as 

medidas temporárias complementares para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do COVID-19, todos os usuários foram orientados a 

permanecer em isolamento social, uma vez que fazem parte do grupo de risco. 

• O atendimento aos 68 (sessenta e oito) usuários PcDs, porém, ocorre remotamente, via contato 

telefônico, realizado pela equipe multiprofissional de referência, composta por Assistente Social, 

Psicólogo e Terapeuta Ocupacional, na tentativa de manter a garantia de direitos, por meio de 

orientações, possíveis articulações entre os serviços socioassistenciais e demais políticas públicas;  
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• Concessão de benefícios eventuais com entrega no domicílio; 

• Considerando a necessidade do isolamento social, o Centro Dia tem realizado atendimentos no 

domicílio; que consiste na prática de atividades, orientações e encaminhamentos desenvolvidos 

por terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo e cuidador social, que por meio de estudo 

de caso, identificam as necessidades de cada família para subsequentemente serem atendidas; 

• Assinatura do contrato do Programa Habitacional Credihabita, por meio de articulação com as 

67 Promotoria de Justiça de Campo Grande MP/MS e Agência Municipal de Habitação e Assuntos 

Fundiários- AMHASF; 

• Realização de curso para auxiliar administrativo, desenvolvido por meio de articulação com a 

Fundação Social do Trabalho de Campo Grande-FUNSAT, com vagas exclusivamente destinadas às 

pessoas com deficiência e suas famílias atendidas pelo Centro Dia (primeira turma do curso de 

auxiliar administrativo que ocorreu de 26 a 30 de outubro de 2020).  

• Estudo de caso entre equipes do Centro Dia, GAC e GMC. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

• Criação de estratégias para o atendimento remoto às famílias; 

• Implementação do serviço de atendimento no domicílio com atividades de cuidados pessoais 

desenvolvidas pelo cuidador social; 

• Ampliação do número de concessão de benefícios eventuais, como medida de proteção social 

para prevenir e enfrentar situações de vulnerabilidade. 

 Impacto social/resultados obtidos:  
 
• Contribuição para a construção da autonomia; 

• Promoção do empoderamento e do papel protetivo da família por meio de orientações e 

intervenções da equipe técnica; 

• Promoção da garantia de direitos através de encaminhamentos e orientações junto aos órgãos 

competentes, bem como a inserção em Programas Sociais-Bolsa Família, Vale Renda, Auxílio 

Emergencial- entre outros; 

 Desafios/ aspectos dificultadores: 

Considerando a pandemia de COVID-19, houve:  
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• o agravamento da situação de vulnerabilidade social;  

• o agravamento da situação de saúde tanto das PcDs, quanto dos familiares, devido a  

suspensão dos atendimentos em reabilitação e saúde; 

• o agravamento das situações de risco devido ao isolamento social e alto nível de estresse do 

cuidador familiar; 

• o aumento no número de comportamentos atípicos nos autistas devido a falta de interação 

social; 

• o aumento dos sintomas que indicam a presença de transtornos mentais devido ao isolamento 

social e a vivencia do luto no contexto familiar; 

• dificuldade em readaptar-se a uma nova rotina;  

• o aumento da solicitação de acolhimento institucional em Residência Inclusiva; 

• a falta de transporte disponível para a realização dos frequentes atendimentos no domicílio e 

entregas de benefício eventual, é um evidente aspecto dificultador. 

 

 Órgãos parceiros: 

Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários- AMHASF; Centro de Atenção Psicossocial 
III “Marley Maciel Elias Massulo” – CAPS III Vila Margarida; Centro de Atenção Psicossocial III 
Álcool e Drogas “Fátima M. Medeiros” – CAPS AD III; CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL III Vila 
Almeida; CER/APAE; Clínica Escola da Universidade Católica Dom Bosco; Clínica Escola UNIDERP; 
CRAS Tiradentes; CRAS Vida Nova; CREAS Centro; CRS Tiradentes; FUNSAT; Hospital DIA; Hospital 
Regional; Hospital Santa Casa; HU; Junta de Serviço Militar; SESAU; UBS Dom Antônio Barbosa; 
UBS Jockey Club e UBS Vila Nasser; UBS Pioneiros; UBS Vila Carlota; UPA Moreninhas. 
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6.3 Gerência da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - GRPSEAC 
 

Unidades ligadas à Gerência da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

 

a) Unidades de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - UAICAs:  

 
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL I – (BERÇÁRIO) 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

• Ações recreativas na Unidade com parceiros da sociedade civil; 

• Atividades de estimulação precoce seguindo orientações da equipe do Programa Criança Feliz; 

• Realização de atividades escolares, com as crianças inseridas em EMEI, devido à suspensão das 

aulas escolares, em decorrência da pandemia COVID-19 (Equipe Técnica e cuidadores); 

• Auxílio no processo de alfabetização, com acolhido em idade escolar (11 anos) (Equipe Técnica 

e cuidadores); 

• Atividades diárias de atendimento especializado em razão da deficiência auditiva para acolhido 

de 04 anos – em parceria com funcionários voluntários da SEMED; 

• Realização de festa junina (confraternização e interação de todos) funcionários e acolhidos;  

• Sugestões e orientações de atividades lúdicas, de estimulação e massagens para os cuidadores 

aplicarem aos acolhidos (Equipe Técnica);  

• Exibição de filmes, sugerindo reflexão sobre o papel do cuidador no desenvolvimento dos 

acolhidos (Equipe Técnica); 

• Aplicação de Dinâmicas de grupo junto aos cuidadores visando o fortalecimento das relações 

interpessoais e a reflexão sobre a situação dos acolhidos (Equipe Técnica); 
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• Palestra sobre “Setembro Amarelo”, visando à conscientização e esclarecimento de dúvidas 

sobre a prevenção de depressão e suicídio (Equipe Técnica); 

• Vídeo explicativo e roda de conversa sobre Outubro Rosa – Detecção precoce do câncer de 

mama (Equipe Técnica); 

• Realização de brincadeiras diversas, de forma que tanto os bebês quanto as crianças sintam-se 

acolhidas e assistidas pelos cuidadores, pois o desenvolvimento de ambos depende do contato, 

das ações e atitudes dos adultos para lhes oferecer segurança e pertencimento; 

• Audiência concentrada realizada na Unidade com a presença da Juíza da Vara da Infância e 

Idoso; Assistente Social e adotante com vistas à inserção dos acolhidos em família substituta; 

• Audiência concentrada via Google Meet, com vistas à reintegração familiar; 

• Para os meses de novembro e dezembro: 

• Roda de conversa e atividades interativas com cuidadores; 

• Vídeo explicativo e roda de conversa sobre Novembro Azul (Equipe Técnica); 

• Confraternização de final de ano (cuidador/acolhido), aplicação de dinâmica. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

• Desenvolvimento dos acolhidos, principalmente os bebês, onde são observados ao longo dos 

primeiros meses de vida as habilidades e desenvolvimento cognitivo, bem como os movimentos 

de sustentação do pescoço, cabeça e tórax, que acontecem através das atividades de estimulação 

e/ou massagens realizadas pelas cuidadoras com orientação técnica da Assistente Social, Psicóloga 

e Terapeuta Ocupacional.; 

• Fortalecimento do vínculo cuidador/acolhido, favorecendo o desenvolvimento afetivo e 

psíquico corretamente;   

•  Com o impacto da pandemia COVID-19, os cuidados referentes à higiene tornaram-se mais 

rigorosos, bem como diminuiu o número de acolhidos, o que possibilitou que ficassem um 

cuidador para cada acolhido, dessa forma evitou que ocorressem as contaminações cruzadas de 

vírus e bactérias havendo evolução positiva na saúde dos acolhidos e cuidadores; 

 Impacto social/resultados obtidos:  

• Oferecemos um ambiente continente e afetivo, contribuindo na reintegração dos acolhidos 

junto à convivência familiar, ou na falta destes em família substituta em regime de adoção, 
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propiciando uma convivência em ambiente saudável e longe de substâncias nocivas conforme o 

que preconiza o ECA; 

• Efetivação e agilidade na realização das atividades, agendas e atendimentos em geral junto aos 

órgãos parceiros. 

 Desafios/ aspectos dificultadores 

• No início do ano de 2020 a Unidade não possuía telefone para realização de contatos com 

familiares dos acolhidos, não possuía internet, impressora o que dificultava a realização do 

trabalho naquela ocasião; 

• Dificuldade de realização de visitas domiciliares em decorrência da necessidade de um carro 

extra, já que o veículo da Unidade permanece a maior parte ocupado com consultas e 

atendimentos aos acolhidos; 

• Em decorrência da pandemia da COVID-19 e o decreto Municipal de afastamento social para 

prevenção do alastramento da doença a equipe psicossocial está impossibilitada de realizar visitas 

domiciliares (exceto casos de urgências, nos quais a Equipe Técnica embora com todos os 

cuidados e equipamentos de proteção, se expõe ao risco); 

• Em decorrência da pandemia COVID-19, ficamos impossibilitados de receber visitas das 

Unidades e pessoas parceiras, que nos auxiliavam no atendimento e atividades realizadas com os 

bebês e crianças acolhidas; 

• No início do ano estávamos com um número elevado de acolhidos e com poucos cuidadores 

para atender a demanda, na ocasião ocorriam diversos problemas de saúde como quadros virais, 

bronquiolite, entre outros ocasionando internações frequentes dos acolhidos; 

• Necessidade de um telefone celular funcional, que possa atender as famílias dos acolhidos, 

através de vídeo chamadas, contatos telefônicos para informações diversas. 

 Órgãos parceiros:  

• CAP´S; CEDIP; CEMED (Centro de Especialidades Médicas – Universidade UNIDERP); CRAS; 
CREAS; CRS Tiradentes; Escola Municipal de Ensino Infantil – EMEI; Hospital Regional 
• Hospital Santa Casa; Hospital Universitário; NASF; Projeto Padrinho; Projeto Respira; SEMED; 
UBS Carlota; UBS Nova Bahia; UBSF Estrela Dalva; UFMS. 
 
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL II – (CRIANÇA) 
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 Atividades realizadas no ano de 2020: 
• Acompanhamento e Orientação psicossocial junto aos acolhidos;  

• Contatos telefônicos com familiares e instituições parceiras; 

• Acompanhamento familiar nos casos de reintegração familiar; 

• Elaboração dos Planos Individuais de Atendimento das crianças acolhidas; Relatórios 

Informativos; Relatório de Acompanhamento; 

• Realização de tarefas escolares, atividades recreativas, atividades pedagógicas, leituras, filmes, 

jogos educativos; 

• Serviço de refeições diárias (café da manhã, lanche das 9h da manhã, almoço, lanche da tarde, 

janta e ceia); 

• Higiene dos acolhidos (banho, higiene bucal, arrumar roupas...); 

• Atividades recreativas na praça do bairro; 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

• Avaliamos os aspectos facilitadores como satisfatório, 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 e resultando em evolução positiva na saúde 

dos acolhidos.  

 Impacto social/resultados obtidos:  

• Reintegrações familiares; 

• Socialização entre os acolhidos e fortalecimento de vínculos afetivos; 

• Convivência comunitária e desfrute do lazer, por meio de passeios e atividades recreativas; 

• Orientação aos familiares e cuidadores no sentido de conhecerem seus direitos e buscarem 

apoio da rede social de atendimento; 

• Articulação com a Rede Socioassistencial. 

 Desafios/ aspectos dificultadores 

• Falta de material de expediente tais como cadernos, canetas, borrachas, lápis de cor, 

apontador; 

• Falta de alguns medicamentos na rede pública de saúde; 
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• Necessidade de capacitação permanente para as equipes de Cuidadores; 

• Rotatividade e insuficiência no quadro de funcionários específicos para o cargo de Cuidadores.  

 Órgãos parceiros:  

 Fundação Municipal de Esporte; Liga do Bem; Projeto Momentos felizes, aula de natação, no 

momento suspenso, devido à pandemia do COVID-19; Projeto Padrinho. 

 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL III (FEMININO) 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 
• Aniversariante do mês; 

• Anjos da Saúde – Neurologista; 

• Areno Odontologia - Ortodontia; 

• Artesanato; Artesanato – aula de bijuteria; 

• Aulas de Educação Física – professor da SAS; 

• Bingo da UAICA III, realizado com objetivo de recreação; 

• Cacau Show – doação ovo de páscoa; 

• CAPSIJ – acompanhamento psicológico e psiquiatra mensal com algumas acolhidas; 

• Ceia de Ano Novo; Ceia de Natal; 

• Cruz Vermelha – acompanhamento psicológico e psiquiatra mensal com algumas acolhidas; 

• Cursos Online;  

• Devido a pandemia Covid 19 foram suspensos visitas das famílias e vários atendimentos para 

com as acolhidas, contato com a família apenas vídeo chamada e telefônico; 

• Dr. Fabio – psiquiatra; 

• Entrega de presentes por parceiros; 

• Filhas de Jó – presentes e lanche - Dia da mulher; 

• FUNESP; 

• Jantar Mão Amiga; 

• Liga do bem – atividade recreativa; 

• Passeio na Praça do Peixe; 

• Projeto mão amiga – Dia da mulher – Dia da Beleza realizado cortes, pintura, maquiagem; 
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• Tribunal de Justiça - doação ovo páscoa; 

• UBS Carlota – palestra na unidade - orientações sobre Covid 19; UBS Carlota - 

acompanhamento médico e odontológico; 

• Vacinação H1N1 na UAICA III, atividade realizada na unidade em parceria com a UBS VILA 

CARLOTA; 

• Visita Ministério Público; 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

• Estão sendo realizados cursos online/virtual com as acolhidas; 

• Auxilio nas atividades escolares; 

• Foi desenvolvido um maior cuidado com higiene das acolhidas e colaboradores da unidade de 

acolhimento, na prevenção da saúde, com uso de máscara, álcool em gel e uso de água sanitária 

para limpeza dos ambientes; 

• Presença de profissionais de Educação física, desenvolvendo atividades recreativas (educação 

física) com as acolhidas; 

• Audiências, através de vídeo conferência, desenvolvido pelo judiciário.   

 Impacto social/resultados obtidos:  

• Oferecemos um ambiente continente e afetivo, contribuindo na reintegração das acolhidas 

junto à convivência familiar;    

• Efetivação e agilidade na realização das atividades, agendas e atendimentos em geral junto aos 

órgãos parceiros; 

•  Oferecemos rodas de conversas e individuais, desenvolvendo o cognitivo das acolhidas. 

     Desafios/ aspectos dificultadores 

• Devido à pandemia, foram suspensas as visitas familiares, aumento de uso de ligações através 

de vídeos chamada e telefônica com as famílias; 

• Diminuição das visitas domiciliares por parte da equipe técnica, dificultando reintegrações e 

acompanhamentos das famílias;  

• Ociosidade do acolhido devido isolamento social. 

 Órgãos parceiros:  
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Cacau Show; CAPSIJ; CCIEE; Filhas de Jó; FUNESP; Igreja Católica; Igreja Verbo da Vida; Instituto 

Mirim; Liga do Bem; MP; Projeto Aqueça Seu Irmão; Projeto Padrinho; TJ; UBS Carlota; Voluntários 

Anônimos. 

 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IV (MASCULINO) 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

• Projeto “Sonho de Campeão” na FUNESP, realizado até o mês de março de 2020 e suspenso 

devido a pandemia COVID 19; 

• No tocante ao esporte e lazer, no mês de agosto até o mês de outubro a SAS disponibilizou um 

técnico de atividades sócio cultural que estava vindo à instituição de acolhimentos três vezes por 

semana e ministrou as aulas de capoeira, basquete, treino com pesos e jogos de queimada; 

• Corrida matutina com o cuidador Thiago; 

• Comemoração aos aniversariantes do mês, com funcionários e acolhidos; 

• Festa Junina na Unidade; 

• “Projeto Capelania” com o Pastor Heraldo, suspenso devido a pandemia COVID 19; 

• Visita da equipe Liga do Bem, suspenso devido a pandemia COVID 19; 

• Jogo de Futebol no Parque das Nações Indígenas, suspenso devido a pandemia COVID 19; 

• Dia de Beleza, suspenso devido a pandemia COVID 19; 

• Visita ao Shopping dos Ipês (Vitinho Park), suspenso devido a pandemia COVID 19; 

• Vídeo Game oportunizado pela equipe de cuidadores do plantão noturno/diurno para todos os 

acolhidos; 

• Corte de cabelo dos acolhidos com cabelereiros parceiros e cuidadores; 

• Sessão Cinema com todos os acolhidos na Unidade oportunizados pela equipe de cuidadores do 

plantão diurno para todos os acolhidos; 

• Auxílio nas atividades escolares e cursos profissionalizantes online oportunizados pela equipe 

técnica e de cuidadores para os acolhidos devido a pandemia COVID 19; 

• Impressão de desenhos para pintura e caça palavras, oportunizados pela Terapeuta 

Ocupacional da Gerência da Alta Complexidade da SAS; 
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• Contatos telefônicos com os familiares dos adolescentes no período da pandemia COVID 19, 

buscando o fortalecimento dos vínculos familiares. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

• Por meio de orientações diárias da equipe da unidade os adolescentes de acordo com suas 

especificidades vão aos poucos sentindo que pertencem ao grupo e precisam ajudar e colaborar 

para o bom andamento da casa, bem como favorecem a percepção da vida em comunidade e os 

relacionamentos sociais e pessoais, contudo, há alguns acolhidos que mantêm o comportamento 

inadequado na casa, como o fato de não acatar as regras da instituição, bem como, desacato a 

cuidadores e neste sentido, há trabalho sistemático com os mesmos para sensibilização e 

entendimento referente ao comportamento indisciplinado.; 

• Atividades esportivas, lazer e cultura corroboram na melhoria da saúde física e mental e na 

ocasião da pandemia, é proporcionado lazer aos acolhidos de forma que a maioria participe, com 

intuito de coesão no grupo. A Unidade contou durante dois meses com um profissional de 

educação física que três vezes semanais ministrou aulas de capoeira, basquete, treino com pesos e 

jogo de queimada para todos os adolescentes acolhidos. Atualmente os adolescentes estão 

fazendo corridas matinais com o cuidador Thiago. 

 

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

• Atividades esportivas, lazer e cultura corroboram na melhoria física e mental; 

• As atividades realizadas com os adolescentes favorecem a convivência entre eles, com 

percepção da vida em comunidade e relacionamentos sociais; 

•  Cada adolescente de acordo com suas especificidades aos poucos apresentam o sentimento de 

pertencimento ao grupo e precisam ajudar e colaborar para o bom andamento da casa; 

• A inserção no mercado de trabalho proporciona autonomia, aprendizagem para a vida 

financeira e acesso a informação. 

 Desafios/ aspectos dificultadores 

• Falta de medicação na rede pública de saúde; 

• Necessidade de capacitação permanente para as equipes de Cuidadores; 
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• Poucos recursos para o desenvolvimento das atividades propostas, principalmente uma sala 

equipada com computadores para os acolhidos para acompanhamento dos cursos 

profissionalizantes e pesquisas escolares; 

• Carro incompatível com a demanda da Unidade; 

• Falta de profissional de pedagogia para auxiliar e acompanhar de forma sistemática as 

demandas e as dificuldades escolares, bem como controlar as atividades escolares dos 

adolescentes, a fim de minimizar o baixo nível de alfabetização dos adolescentes e os possíveis 

déficit devido ao uso prolongado de substâncias psicoativas. 

 

 Órgãos parceiros:  

 Cruz Vermelha/MS para acompanhamento psicológico dos adolescentes; Escolas próximas a 

unidade para acompanhamento sistematizado de educação para os acolhidos; Unidades Básicas 

de Saúde para atendimento das demandas; Centro de Atenção Psicossocial – CAPS/IJ no 

atendimento às demandas; FUNDAC; FUNESP; FUNSAT; Parceria com a rede privada Unidade 

CASSEMS, CIEE, COMPER, ZORTEIA e Multicasa; Instinto Mirim de Campo Grande – IMPCG; SENAC:

  

 

b)    Unidades de Acolhimento Institucional em Residências Inclusivas: 

 
RESIDÊNCIA INCLUSIVA I (PCD) 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 
• Reuniões com a equipe técnica de referência para discussão e aprimoramento do trabalho 

visando ações para promover o bem-estar dos residentes;  

• Revisão/atualização e publicação do Regimento Interno; 

• Emissão de certidão de nascimento (tardia), Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF) dos residentes;  
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• Articulação com Juizado Especial da Fazenda Pública para aquisição de fraldas geriátricas, dieta 

enteral e medicamentos; 

• Realização de atividades de educação física e recreativas na unidade; 

• Articulação com a rede de saúde pública do território de abrangência e atendimento domiciliar 

do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF;  

• Instalação de lavatório na entrada da unidade; 

• Instalação de dispenser de álcool em gel; 

• Comemoração de aniversários e Festa Junina (interna); 

• Ações de sustentabilidade (separação do lixo); 

• Festa de final de ano – Natal e Ano Novo. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

• Publicação do Regimento Interno das Unidades de Acolhimento Institucional em Residência 

Inclusiva; 

• Inserção do cuidador de referência; 

• Contratação de cuidador surdo; 

• Aquisição de fraldas geriátricas, dieta enteral e medicamentos; 

• Regularização dos Benefícios de Prestação Continuada;  

 Impacto social/resultados obtidos:  

• Reintegração à comunidade; 

• Retorno ao convívio materno; 

• Nenhum dos residentes contraiu COVID-19; 

• Estabilidade do estado de saúde dos residentes; 

 Desafios/ aspectos dificultadores 

• Pandemia do Novo Corona vírus (COVID-19); 

• Morosidade dos processos de curatela dos residentes; 

• Ociosidade devido ao cumprimento de quarentena dos residentes; 

• Dificuldade no desenvolvimento de atividades escolares à distância;  

 

 Órgãos parceiros:  
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* Centro Dia para Pessoas com Deficiência; Associação Pestalozzi de Campo Grande; Centro 

Especializado em Reabilitação da APAE de Campo Grande; Centro Atenção Psicossocial-CAPS Afrodite 

Dóris Contis e Álcool e Drogas; Unidade Básica de Saúde Coronel Antonino; Fundação para Estudo e 

Tratamento das Deformidades Crânio-Faciais-FUNCRAF; Escola Municipal Plínio Mendes; Barbearia 

Baruk; Asilo São João Bosco. 

 

RESIDÊNCIA INCLUSIVA II (PCD) 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

• Comemorações de aniversários de Residentes e Funcionários; 

• Banhos de piscina – Residência Inclusiva II; 

• Atividades lúdicas: jogos, brincadeiras, pinturas, colagens, bingo e filmes. 

• Dia de beleza (cortes de cabelo e embelezamento das unhas) – Residência Inclusiva II; 

• Curso de Capacitação de Novos Servidores e Cursos e Serviços De Alta Complexidade para 

equipe técnica; 

• Reunião com equipe GAC/SAS; 

• Comemoração da Festa Junina da Residência II; 

• Comemoração do Natal 

• Comemoração de Ano Novo 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

• 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: 

• Maior independência dos residentes nas AVDs; 

• Maior participação nas atividades rotineiras da Residência Inclusiva; 

• Melhora da autoestima; 

• Melhora no cuidado pessoal; 
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• Descoberta de potencialidades; 

• Maior participação dos acolhidos nas atividades externas; 

 Desafios/ aspectos dificultadores 

• Veículo disponível para atendimento não possui espaço suficiente para o transporte dos 

cadeirantes, acamados e são necessárias várias viagens para transportá-los; 

• O veículo em referência apresenta semanalmente graves problemas de ordem mecânica, 

comprometendo severamente a qualidade do transportes e cronograma junto às escolas, 

consultas médicas, tratamentos médicos, farmácias, supermercados, agências bancárias entre 

outros; 

• Computadores disponíveis necessitam de manutenção/formatação ou substituição, pois não 

funcionam de maneira adequada e prejudicam as atividades administrativas diárias e 

consequentemente prejudicando o trabalho da equipe técnica. Já foi aberto chamado para 

solução do problema, porém sem sucesso. 

 Órgãos parceiros:  

• ASEADEM; Associação Pestalozzi; C.P.A; CENTRO DIA; CER/APAE; Cotolengo; SESAU 

  

 

c)     Centro de Triagem e Encaminha 

mento do Migrante e População de Rua – CETREMI: 

 
 Atividades realizadas no ano de 2020:   

 

Comunicamos que, o Centro de Triagem do Migrante e Encaminhamento da População em Situação de Rua 

– CETREMI estava localizado na Escola Municipal Nazira Anache, sito à Rua Hanna Anache, s/n - Jardim 

Anache, devido a reforma da Unidade. 
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Informamos ainda que, mediante o requerimento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul – 

TRE, a Escola Municipal Nazira Anache será polo de pleito eleitoral, sendo necessária a transferência deste 

acolhimento.  

Diante ao exposto, informamos que o Centro de Triagem do Migrante e Encaminhamento da População em 

Situação de Rua – CETREMI foi transferido para o OSC Guerreiros do Amanhã, sito à R. Romeu Alves 

Camargo, 73 – Bairro Tiradentes, no dia 06 de novembro de 2020, visando dar continuidade prevenção à 

transmissão do vírus (COVID-19), o isolamento social e a construção do processo de saída das ruas às 

pessoas em situação de vulnerabilidade social.    

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

• Apolo psicossocial através de Instituições religiosas que promovem atividades em grupo e aos 

acolhidos que partilham da mesma crença, no intuito de melhorar as relações sociais e 

emocionais; 

• Orientações e encaminhamentos relacionados a prevenção e cuidados com a saúde através de 

projeto Consultório na Rua; 

• Implantação da biblioteca (Livros e Revistas doados); 

• Cultivo de Hortaliças Leguminosas; 

• Projetos Sociais com parceiros/Sociedade Civil, através de Doação de Material de Higiene, Corte 

de Cabelo; 

• Atividades Laborais e Esportivas, Torneiros de Futebol de Saldo, valorizando o convívio em 

grupo; 

• Comemoração do Natal, com ceia, promovendo a melhora no relacionamento dos acolhidos. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

• Melhora na qualidade do serviço de Internet; 

• Menor reincidência de drogadição; Maior socialização entre os usuários e os funcionários; 

• Elaboração e aplicação de instrumentais, auxiliando na normatização, das atividades; 

• Elaboração e aplicação de instrumentais, auxiliando na normatização das atividades técnicas. 

 Impacto social/resultados obtidos:  

• Maior inserção no mercado de trabalho; 

• Melhora na conduta das normas sociais, 

• Aumento da situação de emprego formal; 
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• Melhores condições de saúde dos usuários; 

• Aumento de atendimento com a população em situação de rua; 

• Aumento dos encaminhamentos para documentação pessoal; 

• Aumento na construção de novo projeto de vida. 

 Desafios/ aspectos dificultadores 

• Maior controle dos usuários; 

• Falta de estrutura física e material de consumo; 

• Reordenamento do Serviço; 

• Demandas de outras Autarquias Informatização adequada obter Informações fidedigna do 

usuário. 

 Órgãos parceiros:  

CAPS; Casa de Apoio São Francisco; Casa Resgate; CEDAMI; Centro Pop; Chácara Tratamento 

Certa; Clínica da Alma; Comunidade Terapêutica; CRAS Tiradentes e Vida Nova; CRS Tiradentes; 

Defensoria Pública; Direitos Humanos; Esquadrão da Vida; Fórum Civil e Criminal; FUNSAT; 

FUNTRAB; Guarda Civil Municipal; INSS; OAB/MS; Polícia Civil; RC VIDAS; SEDESC; SESAU; UCDB; 

UEMS; UFMS 

 

d) Acolhimento Institucional II - ESCOLA MUNICIPAL PE. TOMAZ GHIRARDELLI (acolhimento 

provisório): 

Comunicamos que, mediante o requerimento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul 

– TRE, o acolhimento provisório para a população em situação de rua Escola Municipal Pe. Tomaz 

Ghirardelli, sito à Rua Lucia dos Santos nº 578 – Bairro Dom Antônio Barbosa, será polo de pleito 

eleitoral. 

Diante ao exposto, solicitamos a cedência do Centro de Capacitação e Formação Profissional – 

CECAPRO, sito à R. Evelina Figueiredo Selingardi, 1440 Bairro Parque do Sol, visando dar 

continuidade prevenção à transmissão do vírus (COVID-19), o isolamento social e a construção do 

processo de saída das ruas às pessoas em situação de vulnerabilidade social.           

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

• Palestra da necessidade da saúde mental (facilitadores e enfermagem); 
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• Ação contra o inimigo invisível COVID”, orientando a forma de proteção e higienização 

contra o COVID (fotos), circuito de atividades (fotos), karaokê e história de forma lúdica 

confeccionada junto aos acolhidos; 

• Cine Acolhimento, Torneio de futebol, torneio de dominó, confecção de tapete de retalho, 

xadrez, palavra amiga com Deus (acolhidos), bingo. ”, Ação H1N1 com enfermagem do 

território”; 

• Dinâmicas grupais, cine acolhimento, torneio de dominó, torneio de futebol, arraia dos 

acolhidos, corte de cabelo, bingo”; 

• Atividade cultural: 26 de agosto “Aniversário da nossa morena, contando história confecção 

do carro de boi e história de forma lúdica”; 

• “Ação Setembro Amarelo (palestra e dinâmica de conscientização a saúde mental”, 

Independência do Brasil (atividades recreadoras em comemoração à data); 

• “Criança Acolhida e feliz” (atividades pedagógicas, contando minha história, atividades 

lúdicas e brincadeiras diversas”. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

• No que se referem avanços e aspectos facilitadores, durante o período em que o 

acolhimento provisório implantado pelo município, houve um olhar humanizado no 

convencimento dos acolhidos para o processo de saída das ruas e em trânsito. Abrindo 

exceções para agilidade na questão documental home office e remoto. Neste sentido houve 

mobilização e construção coletiva com vários encaminhamentos no que se refere à política 

pública de assistência social e as demais políticas públicas (acesso a documentos, 

encaminhamentos ao mercado de trabalho, reinserção familiar e quando necessário e 

voluntário encaminhamos para saúde mental, haja vista que temos um número expressivo de 

usuário que fazem uso de substâncias psicoativas e etílicas). Porém essas demandas foram 

muito bem aceitas e reciproca pelos acolhidos, uma vez que estão sensibilizados com a atual 

situação pandêmica no mundo. Houve sensibilização também da população e parceiros tendo 

maior compreensão deste público alvo. 

 Impacto social/resultados obtidos:  

• A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2 ou Novo Coronavírus, vem 
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produzindo repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, 

mas também repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem 

precedentes na história recente das epidemias. Foi observando que as pessoas em trânsitos em 

sua maioria são pessoas que perderam emprego e ficaram em situação de vulnerabilidade, sem 

renda em busca de trabalho. 

• Obtivemos grande procura de mercado formal, uma vez que neste momento que o mundo 

vivencia desemprego, porém nesse acolhimento obtivemos números significativos de trabalho 

formal. 

 Desafios/ aspectos dificultadores 

• A pandemia de Coronavírus tem atravessado todo o tecido social, não poupando praticamente 

nenhuma área da vida coletiva ou individual, com repercussões na esfera da saúde mental. Em 

situações de pandemia, o número de pessoas psicologicamente afetadas costuma ser maior que o 

de pessoas acometidas pela infecção, sendo estimado que um terço a metade da população possa 

apresentar consequências psicológicas e psiquiátricas caso não recebam cuidados adequados; 

• Em relação a outro grupo socialmente vulnerável, migrantes, estrangeiros, população em 

situação de rua e em trânsito as recomendações se baseiam na abordagem humanizada na própria 

rua e no acolhimento institucional para fins de quarentena e isolamento, sendo necessárias 

estratégias de baixa exigência, no sentido de acolher e fortalecer laços afetivos e principalmente 

fazer com que eles se sintam acolhidos. 

 Órgãos parceiros:  

Afrodite/AD e Aero Rancho; CAPS; Cras Dom Antônio; CREAS Centro; CREAS Sul; CRS Aero Rancho; 

CRS Coophavila II; FUNSAT; FUNTRAB; Junta Militar; LBV; Polícia Federal; Receita Federal; Receita 

Federal; SEJUSP; SESAU; UBSF do Parque do Sul. 

 

e) Acolhimento Institucional III – Escola Municipal Doutor Plínio Barbosa Martins (acolhimento 

provisório): 

Comunicamos que, mediante o requerimento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul 

– TRE, o acolhimento provisório para a população em situação de rua Escola Municipal Doutor 
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Plínio Barbosa Martins, sito à Rua São Pio de Pietrelcina, 430 - Jardim das Macaúbas, será polo de 

pleito eleitoral. 

Diante ao exposto, informamos que o atendimento deste acolhimento está sendo transferido para 

a Escola Municipal Prof.ª Maria Regina de Vasconcelos Galvão, sito à Rua José Pedrossian, 1270 - 

Parque Novo Século, em 14 de outubro de 2020, visando dar continuidade prevenção à 

transmissão do vírus (COVID-19), o isolamento social e a construção do processo de saída das ruas 

às pessoas em situação de vulnerabilidade social.           

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

• Palestra SAÚDE; 

• No mês de novembro, data ainda por definir, será realizado palestra sobre DST/Aids e modos 

de prevenção, ministrado pela Enfermeira Jullyeth Aparecida Delmondes de Oliveira Mendes da 

Unidade Básica de Saúde da Família “Dra. Alda Guedes Garcia de Oliveira” – UBSF – Azaléia; 

• Fundação do Trabalho que também palestrou sobre a inserção no Mercado de Trabalho; 

• Confraternização de Final de Ano.  

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

• As atividades realizadas iniciaram este ano e já apresentaram avanços significativos, apontando 

fatores que contribuíram para o melhor desenvolvimento dos acolhidos. 

 Impacto social/resultados obtidos:  

• Os usuários chegam ao acolhimento debilitados, fragilizados, com vínculos familiares rompidos 

e com alto grau de dependência química; 

• Com o objetivo de intervir nas questões apresentadas pelos usuários, através de 

encaminhamentos para agilização de documentação, consultas, entrevistas de emprego, 

concessão de passagens e cedência de funcionários, e para tanto, contamos com o apoio da 

Secretaria de Assistência Social, (CREAS, CRAS, CCI, CENTRO DIA, CECAPRO, CETREMI, SEAS, POP e 

Mirim) FUNSAT, FUNTRAB (PROINC, SESOP, Carteira de Trabalho) Secretária de Saúde (CAPS, 

UBSF, UPA, Psiquiatra) Comunidades Terapêuticas, SEMED, Defensoria Pública, Secretária de 

Justiça Pública, Guarda Civil Metropolitana, Voluntários e contamos com o apoio da Comunidade. 

Através destes colaborados obtivemos oportunidades de emprego, Benefícios Eventuais, 
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agendamentos de consultas, e acolhimento em Comunidades Terapêuticas para tratamento do 

vício. 

 Desafios/ aspectos dificultadores 

• Informar as dificuldades encontradas na realização das atividades, bem como fatores que 

impediram ou atravancaram o desenvolvimento das atividades do setor. (Em forma de itens, 

utilizando o marcador); 

• Ressaltamos que a maior dificuldade é na construção da ressocialização dos usuários em busca 

de torna-los cidadãos ativos, que podem contribuir com a sociedade, se tornando protagonista de 

sua própria história, se responsabilizando por suas escolhas e condutas e não se limitando e se 

posicionando como vítimas, os quais se beneficiam de ganhos secundários. Percebemos também 

a dificuldade e persistência no tratamento da dependência química.  

• A execução de documentação sempre é realizada, portanto, no próximo atendimento os 

usuários já não possuem mais seus documentos pessoais, dificultando assim no recebimento de 

seu benefício. Apresentamos também a dificuldade de disponibilidade de carro. Por motivo do 

acolhimento ser afastado da região central; 

• Também encontramos muita dificuldade em relação a disponibilidade de um aparelho de 

celular para a Unidade, posto que os usuários solicitam para contato com seus familiares. 

 Órgãos parceiros:  

 Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS; Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS; Centro de Convivência do Idoso – CCI; Centro-DIA; Centro de 

Capacitação e Formação Profissional – CECAPRO; Centro de Triagem e Encaminhamento do 

Migrante e População de Rua – CETREMI; Serviço Especializado de Abordagem Social – SEAS; 

Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua – Centro POP; Instituto 

Mirim; 

• Fundação Social do Trabalho de Campo Grande – FUNSAT; Fundação do Trabalho – FUNTRAB; 

Programa de Inclusão Profissional – PROINC; Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas – 

SESOP; Carteira de Trabalho; Secretária de Saúde; Centro de Atenção Psicossocial CAPS; Unidade 

Básica de Saúde da Família – UBSF; Unidade de Pronto Atendimento – UPA; Comunidades 

Terapêuticas; Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 
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f) Acolhimento Institucional IV- Centro DIA (acolhimento provisório): 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

          Atividades realizadas respeitando as normas para prevenção do Coronavírus, sendo estas: 

Uso indispensável de máscara para servidores e acolhidos; uso de luvas descartáveis para os 

servidores; disponibilização de locais para lavar as mãos com frequência; distanciamento de 1,5 

metros entre pessoas; dispenser com álcool em gel na concentração de 70%; toalhas de papel 

descartável; ampliação da frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta e banheiros com 

álcool 70% ou solução de água sanitária; 

• Caminhadas matinais diárias com grupo de idosos acolhidos; 

• Atividades recreativas (piscina e bolas), cognitivas e jogos de mesa; 

• Testagem para Covid 19, realizada por meio de parceria com a Unidade de Respostas Rápidas-

URR/SEAU; 

• Vacinação contra H1N1 Influenza, realizada por meio de parceria com a Unidade básica de 

Saúde da Vila Carlota; 

• Estudo de caso entre equipes (GAC, GMC, CREAS Centro e Centro Pop); 

• Bingo semanal; 

• Festa dos anos 80; 

• Festa caipira; 

• Festa da primavera; 

• Comemoração de aniversariantes da semana; 

• Roda de conversa realizada por profissionais de psicologia e terapia ocupacional 

quinzenalmente; 

• Roda de conversa realizada pelo grupo dos Narcóticos Anônimos - NA; 

• Grupo operativo realizado por profissional de terapia ocupacional semanalmente; 

• Roda de conversa sobre prevenção ao suicídio “Campanha setembro amarelo” realizada pela 

Professora e Psicóloga da Universidade estadual de Mato Grosso do Sul; 

• Atendimento otorrinolaringológico na Clínica Escola UCDB; 

• Visita semanal da equipe de saúde da Unidade Básica de saúde da Vila Carlota; 
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• Visitas quinzenais da equipe do consultório na Rua/SESAU; 

• Atendimento odontológico com aquisição de prótese dentária (gratuito); 

• Atendimento oftalmológico com aquisição de óculos (gratuito); 

• Emissão de segunda via de RG; 

• Regularização de Cadúnico no CRAS Tiradentes; 

• Atendimento periódico com médico psiquiatra voluntário; 

• Cadastramento na FUNSAT para vagas de emprego; 

• Avaliação e acompanhamento periódico de marca passo (realizado no acolhimento por técnico 

da Santa Casa); 

• Inserção no mercado de trabalho via SAS/PROINC- (totalizando 04 (quatro) acolhidos 

trabalhando em unidades da SAS); 

• Regularização de CPF, Título de eleitor, CTPS e Passe livre do Idoso; 

• Reintegrações familiares; 

• Reconduções para lugar de origem; 

• Dia de lazer no CCI Vovó Ziza. 

 Avanços/ Aspectos facilitadores: 

• O serviço temporário de acolhimento para idosos em situação de rua, criado em caráter 

emergencial em virtude da pandemia de COVID-19, obteve como avanços:  

• A criação de um acolhimento específico para pessoas idosas em situação de rua, organizado em 

ciclo de vida e devidamente adaptado para atender a pessoa idosa; 

• Aquisição de dispositivos de tecnologia assistiva, tais como, andadores, bota ortopédica, 

cadeiras de banho, de rodas e órteses; 

• Prevenção do contágio de Covid-19 e a superação da abstinência em álcool e drogas por meio 

do isolamento social e atendimentos especializados; 

• A promoção à inclusão e interação social dos acolhidos. 

 Impacto social/resultados obtidos:  

• Nenhum caso confirmado de contágio de Coronavírus dentro do acolhimento; 

• Inclusão social por meio da reintegração familiar; 

• Efetivação do exercício da cidadania por meio da regularização de documentos; 
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• A inclusão produtiva de 04 (quatro) acolhidos por meio do PROINC/SAS; 

• Superação da situação de rua por meio do pertencimento social; 

•  Diminuição da vulnerabilidade social, por meio do reconhecimento dos direitos, alinhado as 

necessidades e singularidades dos idosos;  

•  Fortalecimento e/ou reestruturação da autoestima por meio da garantia ao acesso à higiene 

pessoal; 

• Extinção da situação de vulnerabilidade à violência; 

• Ressignificação da história de vida; 

• Emancipação social por meio da garantia ao acesso a informação;  

• Promoção da saúde com o tratamento de doenças infectocontagiosas por meio de 

atendimento especializado; 

• Acolhimento definitivo de 08 (oito) idosos em Instituições de Longa Permanência para idosos-

ILPI. 

 Desafios/ aspectos dificultadores 

• Suspensão de serviços essenciais devido à pandemia; 

• Adequação dos recursos humanos lotados na unidade para trabalho em escala de plantões 

12hx36h;  

• Insuficiência da quantidade de equipamentos de segurança-EPI; 

• Superação da abstinência de álcool e drogas e da situação de isolamento social. 

 Órgãos parceiros: 

AMHASF; Centro de Atenção Psicossocial III “Marley Maciel Elias Massulo” – CAPS III Vila 

Margarida; Centro de Atenção Psicossocial III Álcool e Drogas “Fátima M. Medeiros” – CAPS AD III; 

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL III Vila Almeida ; CER/APAE; Clínica Escola da Universidade 

Católica Dom Bosco; Clínica Escola UNIDERP; CRAS Tiradentes; CRAS Vida Nova; CREAS Centro; CRS 

Tiradentes; Fundação Social do Trabalho de Campo Grande-FUNSAT; Hospital DIA; Hospital 

Regional; Hospital Santa Casa; HU; Junta de Serviço Militar; Secretaria Municipal de saúde-SESAU; 

UBS Dom Antônio Barbosa; UBS Jockey Club e UBS Vila Nasser; UBS Pioneiros; UBS Vila Carlota; 

Unidade de Pronto Atendimentos-UPA Moreninhas. 
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7. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVA E PELAS GERÊNCIAS A ELA VINCULADAS 

 

Superintendente: Thelma Fernandes Mendes Lopes 

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

Fone: (67) 3314-4482 ramal 6008 

 

A Superintendência de Gestão Administrativa possui dentre suas competências a 

execução das políticas sociais, econômicas, de recursos humanos e administrativos; 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; a Gerência de 

Serviços de Manutenção; a Gerência de Patrimônio e Almoxarifado; a Gerência de Controle de 

Documentos; a Gerência de Alimentação e Nutrição; a Gerência de Gestão de Transporte e a 

Gerência de Suprimentos e Compras . 

Apresentamos, a seguir, as principais atividades desenvolvidas pela Superintendência, 

bem como dados quantitativos e qualitativos de atendimentos realizados no exercício do ano de 

2020. 

 

7.1 Gerência de Gestão de Pessoas – GGP 

 

 Atividades realizadas no ano de 2020:  

• Realização de admissões, desligamentos, remanejamentos de servidores, conferência mensal 

das folhas de pagamento;  

• 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 

mailto:sas@sas.campogrande.ms.gov.br
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de curso de formação decorrente de concurso público, averbação de tempo de serviço, contagem 

de tempo de serviço e aposentadoria;  

• Remanejamento e organização do quadro de servidores da SPSB durante a pandemia para as 

unidades de acolhimentos SPSE; 

• Grande demanda de marcação de perícia para os servidores que apresentaram os atestados 

com suspeita e confirmação do Covid-19; 

 Avanços: 

• Readequação dos quadros de servidores contratados; 

• Organização dos arquivos funcionais; 

• Encaminhamento dos servidores para a Gerência de gestão do trabalho que foram 

diagnosticados com Covid-19 para acompanhamento; 

• Capacitação para utilização do novo EBOMEP. 

 Desafios: 

• Manter a lotação dos servidores atualizada, tendo em vista a grande rotatividade. 

• Realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação, sendo os cargos de: merendeira, 

auxiliar de manutenção, motorista, auxiliar administrativo e financeiro, educador social, cuidador 

social, técnico de atividades socioculturais, entrevistador social, visitador, supervisor, assistente 

social, psicólogo, advogado e terapeuta ocupacional, facilitador social; 

• Contratação e organização do quadro de novos servidores e remanejamento para duas novas 

unidades de acolhimento SPSE. 

 

7.2 Gerência de Serviços de Manutenção – GSM 

      Atividades realizadas no ano de 2020: 

Neste ano foram protocolados 780 documentos nesta gerencia, entre Comunicações Internas e 

Ofícios, com solicitação de manutenção hidráulica, elétrica, acabamento básico, tecnologia da 

informação, auto fossa, dedetização, desinfecção contra a pandemia do covid-19, manutenção de 

freezer, geladeira, bebedouro, fogão, ar-condicionado e documentos de cunho informativo.  

 Todos os serviços são atendidos mediante recebimento de Comunicações Internas e/ou Ofícios 

e, através desses documentos são geradas as ordens de serviço e agendados para atendimento, 
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sendo priorizados os atendimentos de urgência e emergência, onde é acionada a equipe de 

manutenção para o pronto de atendimento. Também são atendidas as solicitações de serviço via 

telefone, que não são contabilizadas, sendo geradas ordens de serviço e incluídas no cronograma 

de atendimento. O agendamento via telefone, visa desburocratizar serviços, agilizando as 

execuções. 

 Os serviços relativos a manutenção de fogão, ar condicionado, ventilador e demais serviços de 

refrigeração estão sendo realizados através desta Gerência de Serviços de Manutenção, que 

dispõe da mão de obra especializada e, quando necessita de materiais que não tem no estoque, a 

aquisição dos mesmos fica na responsabilidade do setor que solicitou os serviços. 

ATENDIMENTO/MÊS – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

AN EV AR BR AI UN UL GO ET UT OV EZ 

1 2 5 1 4 23 31 9 2 2 0  

 

 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI:  

Foram realizados por este setor 167 atendimentos através de solicitações de comunicações 

internas e 23 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 de 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. 

EMPENHOS EM ANDAMENTO 

SERVIÇO NÚMERO DO EMPENHO 
VALOR DO 

EMPENHO 

SALDO 

DISPONÍVEL 

AUTO FOSSA 677/2019 17.704,84 3.250,00 

AUTOFOSSA 678/2019  9.241,64 9.241,64 

EXTINTORES 117  7.679,00 2.553,44 
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 Avanços: 

 Em continuidade ao trabalho realizado no ano de 2019, este ano foi feito o aperfeiçoamento da 

equipe técnica para atender uma maior demanda de trabalho. A equipe hoje é composta por 14 

funcionários, onde a mão de obra é completa, todos as demandas são atendidas, tais como: poda 

de grama e árvore, limpeza interna e externa, retirada de lixo, limpeza de piscina e caixa d’agua, 

jardinagem, construção, serra e solda, reparos prediais, manutenção elétrica em geral, conserto 

hidráulico, vazamentos, refrigeração (freezer, geladeira, bebedouro e ar condicionado), pintura e 

demais reparos pequenos. 

 Os atendimentos são agendados pela equipe administrativa assim que recebidos, em parceria 

com os coordenadores e logo após, de acordo com a complexidade do serviço, é designado uma 

equipe para ir junto ao motorista realizar o atendimento. Diariamente são formadas equipes para 

atendimento da agenda do dia seguinte. 

 Aperfeiçoamento da equipe administrativa, melhoria na gestão e divisão de tarefas. 

 Neste ano em especial, foi realizado um trabalho em combate ao Corona Vírus.  

O plano de contenção ao covid-19 surgiu dentro da SAS (Secretaria municipal de Assistência 

Social), tendo em vista o alto crescimento de registro nos casos confirmados na capital e MS. O 

projeto foi idealizado visando coibir a transmissão do vírus SARS-CoV-2, que tem como causa a 

COVID 19, que teve início na China e se espalhou muito rapidamente pelo mundo.  

Com base em dados confiáveis e cuidadosamente analisados, a Gerência de serviços de 

manutenção, se reuniu para buscar uma forma de se precaver contra o avanço da transmissão da 

corona vírus, que, apesar de ser muito difícil conter a disseminação do vírus, alguns cuidados 

podem e devem ser adotados como medida de prevenção. Preocupados em fazer algo que 

pudesse proteger os colaboradores, a princípio, foi criado na SAS, um plano emergencial de 

contenção, onde foram discutidas e adotadas algumas medidas que estão sendo de grande 

importância nesta luta diária contra um vírus que tem ceifado milhares de vidas pelo mundo afora.  

Abaixo, algumas das medidas que foram adotadas como meio de prevenção;  

1°- Fechamento dos portões de acesso, devendo permanecer aberto apenas o portão principal 

que dá acesso ao estacionamento, desta forma, conseguimos direcionar todo o fluxo para apenas 

um local, assim, além de controlar a entrada de usuários, é possível orientá-los, a fim de evitar o 

acesso sem máscaras de proteção e sem higienização das mãos.  
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2°- desinfecção do pátio com água sanitária diluída de acordo com as normas do Ministério da 

Saúde (Resolução Nº 55 Diluições da água sanitária são capazes de eliminar o novo Coronavírus 

(SARS-CoV-2). A água sanitária diluída para 0,5% pode ser utilizada para desinfecção de pisos e 

superfícies, já a diluição de 0,05% pode ser utilizada para a limpeza das mãos (apenas na falta de 

álcool em gel ou água e sabão).  

3°- Distribuição de cartazes com informações sobre a importância de se proteger.   

4° - Disponibilizar álcool em gel no portão de acesso e nas principais entradas de setores. 

5° - Instalação de recipiente para uso de álcool em gel nas principais entradas dos blocos.  

6° - Instalação de saboneteiras liquida a fim de evitar o uso de sabonete em barra.   

7° - Sinalizar com cartazes os locais com álcool em gel para higienização das mãos. 

8°- Desinfecção de áreas de contato, como mesas, teclados e maçanetas com álcool 70% 

reduzindo assim o risco de contágio.  

 

2.0 Projetos em ação nas unidades  

Com o reflexo positivo e resultados satisfatórios dentro da Secretaria (SAS), o projeto foi 

expandido às unidades, tendo em vista a confirmação de casos do vírus.  

Ao dia, cerca de oito unidades passaram por esse processo de desinfecção a base de água sanitária 

conforme (RESOLUÇÃO Nº 55, Diluições da água sanitária são capazes de eliminar o novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2). A água sanitária diluída para 0,5% pode ser utilizada para desinfecção 

de pisos e superfícies).  

O trabalho foi realizado por meio de agendamento. A desinfecção abrangia todo o ambiente, 

tanto interno como externo, priorizando os locais de maior fluxo, assim como toda a superfície, 

paredes, portas, maçanetas e corrimão. Durante o atendimento foi reforçado algumas orientações 

para que fossem mantidos os cuidados diariamente pelos próprios funcionários a fim de manter a 

contenção ao vírus. 

 Desafios: 

 A falta de transporte foi sem dúvida o maior de todos. Contamos com um caminhão que ficou 

parado para manutenção por meses a fio e ainda se encontra na oficina, uma Kombi 

extremamente desgastada, que também não atende o setor por ficar a maior parte do tempo 



                                        

147 

 

encostada aguardando reparo. Sem contar, que quando volta da oficina, como foi o que aconteceu 

nesse último conserto, ela rodou apenas alguns quilômetros, deixando a equipe sem condução. 

 Para realizar os serviços, temos que mandar nossos funcionários nos carros das unidades, vindo 

assim buscar na secretaria e trazer de volta ao término do trabalho. Quando a unidade não podia 

enviar o motorista, o serviço era cancelado, por não ter carro à disposição do setor. Por vezes, os 

colaboradores faziam trabalho usando o próprio veículo para fazer alguns serviços. As poucas 

vezes que conseguíamos carro, nem sempre era suficiente, pois dependendo do tamanho do 

carro, não cabiam os materiais de trabalho, como roçadeira, maquinas de corte, tijolos, pedra, 

areia, cimento entre outros. 

 Durante este ano de 2020, não foram liberadas nenhuma das ATAS de serviço de materiais, tais 

como: serviço de vidraceiro, de chaveiro, de refrigeração, de conserto de fogões, conserto de ar 

condicionado, compra de materiais de construção, pintura, serralheria, etc.; deixando deficitário o 

serviço prestado por esta gerencia de serviços de manutenção. 

 

7.3 Gerência de Patrimônio e Almoxarifado – GPA: 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

• Inicio do levantamento patrimonial de 2020. 

• Inicio de inventário dos materiais de consumo 2020.  

• Readequação do espaço físico do depósito da Gerência. 

• Aperfeiçoamento nas técnicas de controle de mercadoria. 

• Recebimento de materiais de moveis. 

• Recebimento e distribuição das cestas básicas. 

• Distribuição de EPI’s ‘as unidades descentralizadas. 

• Recebimento e controle de doações de alimentação. 

 Avanços: 

• Manutenção e reparo dos aparelhos de ar-condicionado. 

• Aumento no quadro funcional. 

 Desafios: 

• Instalação de sanitários masculino e feminino. 
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• Aquisição de um caminhão ¾ furgão. 

• Aquisição de um veículo de passeio. 

•  Pintura em geral, (escritório, depósito e piso do depósito). 

•  Reformulação do sistema NXVIEW. 

•  Conserto, troca ou reforço das portas internas e externas do escritório da GPA. 

• Troca do forro do escritório da GPA. 

• Substituição dos ventiladores do depósito. 

• Troca do mobiliário (cadeiras, microcomputadores, mesa) 

• Aquisição de um climatizado industrial para o depósito  

7.4     Gerência de Controle de Documentos – GCD 

 Atividades realizadas no ano de 2020:  

A Gerência de Controle de Documentos, subordinada a subordinada a Superintendência de Gestão 

Administrativa, compete: realizar 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, 

receber e controlar as solicitações de informações e documentos relacionados aos assuntos da 

Secretaria, observando os prazos a serem cumpridos; receber conferir e encaminhar as 

informações e documentos enviados pelos setores da Secretaria para outros órgãos; desempenhar 

outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 

ATIVIDADES EFETUADAS NO 1° e 2° SEMESTRE 

 Avanços: 

• Reforma do departamento 

• Arquivos organizados 

• Catalogação dos arquivos 

• Registro de entrada e saída de documentos do arquivo 

• Reestruturação do Protocolo para melhorias no atendimento 

• Centralização de correspondências com a implantação do sistema Sigep Web 

• Estruturação de equipe 
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• 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  

 
7.5 Gerência de Gestão de Transporte – GGT 

A Gerência de Gestão de Transporte, subordinada a Superintendência de Gestão Administrativa, 

compete: organizar e manter atualizado o cadastro e a documentação dos veículos sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social; estabelecer mecanismos e 

instrumentos de acompanhamento e controle da manutenção, conservação e utilização dos 

veículos; controlar a distribuição das viaturas oficiais à disposição da Secretaria. 

           Mantendo registros diários atualizados dos usuários, destinos e consumos de combustíveis, 

custos operacionais e outras informações que julgar necessárias; coordenar, executar, monitorar e 

avaliar as atividades de administração de recursos humanos na função de motorista; - articular-se 

com os demais setores, visando uma ação integrada para consecução dos objetos da Secretaria; 

emitir parecer de suas ações; 

 Avanços: 

Nossa Gestão de maneira aplicada e relevante, enfrentou de maneira equilibrada, as dificuldades 

encontradas no enfrentamento da pandemia global do Covid-19, mesmo com as dificuldades 

iniciais da falta de conhecimento da doença, a falta de estrutura, falta de equipamentos de 

prevenção, falta de recursos, falta de apoio técnico e profissional da equipe de saúde, falta de 

profissionais psicológicos, falta de treinamento no agir e cotidiano dos servidores, para tratar dos 

assuntos relacionados ao Covid-19 de maneira pratica. Nossa gestão Administrativa, utilizou de 

habilidades Gerenciais, para adequar, reorganizar escalas dos motoristas da SAS, e das atividades 

desenvolvidas em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, no enfrentamento da Pandemia, 
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nosso quadro funcional de servidores teve uma diminuição de 30% do nosso efetivo, pelos 

Decretos municipal de Afastamento Social, para os servidores acima de 60 anos e do Grupo de 

Risco, ainda teve os casos dos nossos servidores que pegaram o Covid-19 e os casos dos servidores 

que estavam com a suspeita do Covid-19, mesmo com as dificuldades encontradas, os serviços 

essenciais deram continuidade em todas as unidades de funcionamento desta Secretaria. 

• Aquisição de 01 microcomputador para o Administrativo do Setor de Transportes 

• A contratação de 02 lavadores de Carros pelo (proinc). 

• A Contratação de 06 Agentes Patrimoniais; 

• Uniformes para os motoristas; 

• Construção da varanda coberta para o Setor de Transportes 

• Aquisição e colocação de pia e tanque. 

 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; 

• Aquisição de 01 carro para serviços de Socorro (Pick-up, Saveiro, Strada ou Fiat Toro) 

• Aquisição de um bebedouro; 

• Aquisição de Uniformes para os Servidores; 

• Aquisição de 2 mesas de escritório; 

• Aquisição de 4 Cadeiras poltronas Giratórias; 

• Aquisição de 2 poltronas Longarinas 

• Aquisição de 2 sofás para descanso; 

• Aquisição de 1 mesa para refeitório, 

• Aquisição de 8 armários fechados; 

• Aquisição de 8 armário com prateleiras; 

• Aquisição de 1 Aparelho de Celular;  

• Manutenção na parte elétrica da troca de tomadas e interruptores; 

• Aquisição de 01 quadro de chave;  
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• Aquisição de 01 Compressor; 

• Aquisição de 01 jogo de Chaves para mecânica; 

• Aquisição de 01 macaco jacaré grande; 

• Aquisição de 02 macaco jacaré pequeno. 

• Aquisição de um motor bomba d’agua. 

 

 

7.6  Gerência de Alimentação e Nutrição – GAN 

Atividades realizadas no ano de 2020: 

• Planejamento e Elaboração de cardápios: Realizados semanalmente, enviados 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 refeições equilibradas e variadas conforme 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. 
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• 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. 

• Acompanhamento do controle de estoque nas Unidades da SAS. Realizado mensalmente. 

Excepcionalmente devido à pandemia não foi realizado através de visitas in loco em cada unidade. 

Encaminhado via e-mail por um responsável em cada unidade, entre os dias 25 a 30 de cada mês, 

uma planilha com o quantitativo de gêneros para verificação dos estoques. 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 frequência na Gerência de Nutrição. Atualização dos dados no sistema de 

cálculos para as requisições. Devido à pandemia os Centros de Convivência e os CRAS enviaram 

suas frequências somente com o número de funcionários, permanecendo sem alteração somente 

os serviços de acolhimento. 

• 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 
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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. Devido à pandemia foram realizadas visitas somente nas 

unidades que apresentaram algum tipo de intercorrência. 

• Abertura de três unidades de acolhimento temporário. Em decorrência da pandemia, três 

novos locais de acolhimento foram abertos para abrigar pessoas em situação de rua. A Gerência 

de Nutrição atende os usuários oferecendo 4 refeições diárias durante todos os dias da semana, 

como forma de garantir uma alimentação balanceada e equilibrada que reforce a imunidade e 

saúde dos acolhidos. 

 

 Desafios: 

 A área técnica (nutricionistas) teve dificuldade em manter a rotina mensal de visitas às 

unidades devido à pandemia. O atendimento nas unidades se resumiu aos serviços de 

acolhimento. 

 

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- 4482 - ramal 6014 
    

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


                                        

154 

 

 

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, Gerência de Execução Orçamentária, Gerência de 

Gestão dos Fundos Especiais de Assistência, e a Gerência de Controle de Convênios e Parcerias - 

Público e Privado. 

Apresentamos, a seguir, as principais atividades desenvolvidas pela Superintendência, 

bem como dados quantitativos e qualitativos de atendimentos realizados no exercício do ano de 

2020. 

 

8.1 SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO FINANCEIRA 

 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

• Participação em reuniões com o Gabinete e demais Superintendências da SAS, bem como com 

a Secretaria de Planejamento e Finanças para tratar de assuntos correlatos as demandas do setor. 

• Supervisão da elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2021. 

• Supervisão dos processos de pagamentos pertencentes ao FMAS, FMIS, FMIA e FMI, de 

fornecedores e parcerias com as OSC. 

• Elaboração das respostas às notificações recebidas do Tribunal de Contas de MS. 

• Supervisão e acompanhamento das atividades das Gerências subordinadas a Superintendência 

de Gestão Financeira. 

 Avanços: 

• Cumprimento de prazos referentes às obrigações correlatas à Superintendência de Gestão 

Financeira. 

 Desafios: 

• Adequação às novas legislações devido a pandemia causada pelo COVID-19. 
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8.2 Gerência Financeira – GF 

 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

•      Liquidação e pagamento de processos de restos a pagar e processos do exercício de 2020, 

entre fornecedores, subvenções e folha de pagamento de pessoal. 

 

Atividades realizadas em instâncias de representatividade 

(Comissões, Comitês, Núcleos, Grupo de trabalho, Conselhos) 

Nome Membro Identificação da 
instância que 

representa 

Quant. de 
reuniões ou 
ações que 
participou 

Ações 

Geusa da Silva 
Marques 

Titular 

Núcleo de Educação 
Permanente do 

município de Campo 
Grande, no âmbito 

da Secretaria 
Municipal de 

Assistência Social - 
NEP-CG/SAS 

(2) 
Presenciais 

(1) 
Remota 

Construção do Plano 
de Educação 

Permanente da SAS e 
Regimento Interno do 

NEP-CG/SAS 

  Comissão Setorial de 
Gestão dos Planos 

de Carreiras - 
COGEPLAN 

(3) 
Presenciais 

(4) 
Remotas 

Criação do Plano de 
Cargos e Carreiras da 

SAS. 

 Avanços: 

• Não houve nenhum avanço, devido o serviço ser de demanda de pagamento. 

 Desafios: 

• Oscilação da internet e do Sistema do SICONT. 

• O atraso dos Recursos repassados pelo Governo Federal. 

 

8.3 Gerência de Execução Orçamentária – GEO 

 

 

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

Abaixo demonstração das solicitações realizadas: 
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UG DOTAÇÃO FONTE OBJETIVO 
1630S 08.244.24.4023 249 Aquisição de Material 

1630S 08.244.24.4022 249 Aquisição de Material  

1630S 08.244.24.4017 249 Aquisição de Material 

1630S 08.244.24.4016 229 Para atender o SUAS 

2900S 08.122.27.2024 101 Aquisição de Material 

1630S 08.244.24.4022 101 Prestação de Serviços 

1630S 08.244.24.4023 101 Prestação de Serviços 

8.4 Gerência de Gestão dos Fundos Especiais da Assistência – GGFEA 

   

 Atividades realizadas no ano de 2020: 

• Liquidação e pagamento de processos de restos a pagar e processo do exercício de 2020, entre 

fornecedores, subvenções e folha de pagamento de pessoal. 

•  Lançamento e acompanhamento das Receitas. 

• Entrega junto à Receita Federal da Declaração de Benefícios Fiscais referente às doações 

realizada ao Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência – FMIA e ao Fundo Municipal do 

Idoso – FMI, durante o exercício de 2019. 

• Prestação de contas anual através do Balanço referente ao exercício de 2019 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 e Controladoria Geral do 

Município.  

• Prestação de contas mensal com a apresentação dos Balancetes do Fundo Municipal de 

Assistência Social – FMAS, Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS, Fundo Municipal para a 

Infância e a Adolescência – FMIA e Fundo Municipal do Idoso – FMI, junto aos respectivos 

Conselhos e Controladoria Geral do Município. 

•  Prestação de contas junto ao Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS referente aos 

recursos recebidos no exercício de 2019. 
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• Prestação de contas junto ao Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS referente aos 

recursos recebidos no exercício de 2019 a ser finalizada no mês de novembro/2020. 

 Avanços: 

• Demandas do setor atendidas, superando as dificuldades encontradas. 

• Cumprimento de prazos. 

• Adequação às novas legislações. 

• Regularização dos envios do SICOM ao Tribunal de Contas de MS dos exercícios de 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 e 2020 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. 

 Desafios: 

• Cumprir todas as exigências e legislações decorrentes da pandemia causada pelo COVID-19. 

8.5 Gerência de Controle de Convênios e Parcerias/ PP – GCCP/PP 

 
 DIA 

13/08/2020 

DIA 

13/08/2020 

DIA 

13/08/2020 

DIA 

13/08/2020 

DIA 

13/08/2020 

DIA 

13/08/2020 

HOMOLOGADOS 164 processos 168 processos 180 processos 177 processos 181 processos 188 processos 

TRAMITANDO 466 processos 467 processos 431 processos 397 processos  378 processos  548 processos 

IRREGULAR 13 processos 07 processos 08 processos 10 processos 10 processos  14 processos 

ASEEJUR P/ 

HOMOLOGAÇÃO 

56 processos 72 processos 102 processos 140 processos 158 processos 195 processos 

ENTIDADE NÃO PRESTA 

(+) SERVIÇOS 

33 processos 33 processos 33 processos 33 processos 33 processos 35 processos 

PENDÊNCIAS 28 processos 29 processos 29 processos 29 processos 26 processos 85 processos 
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9.0 ANEXOS 

FOTOS DURANTE O ANO DE 2020 ANTES E PÓS PANDEMIA CORONAVÍRUS 
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SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO SUAS 

 

     

 
 

        

 

 

 

 

 



                                        

160 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 
 

 

Reunião remota                                                          Equipe Gerência Proteção Social Básica 
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SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 

Equipe Proteção Social Especial 

 
              

 

 

     Equipe Medidas Socioeducativas                           Equipe Família Acolhedora 
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SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

                        Pintura muro da SAS                                     Sanitização na entrada da SAS 

    
 

Construção Varanda CCI Jaques da Luz 
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SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SAS 

 

Oficinas de crochê / antes da Pandemia Coronavírus 

 
 

                                                                                        Curso primeiro socorros com servidores 

 
 

 

 

 

 

 

 

WEBNÁRIO: AÇÕES DA PSB NA 

PANDEMIA DO COVID-19 
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Benefícios Eventuais 

   
 

 

Curso online Inclusão Produtiva 
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