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APRESENTAÇÃO

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é

integrado pelos entes federativos, pelos respectivos
conselhos de assistência social e pelas entidades e
organizações

de

assistência

social

abrangidas

conforme definido pelo § 2° do artigo 6° da Lei Federal
n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993

Lei Orgânica

da Assistência Social (LOAS), atualizada pela Lei
Federal n° 12.435, de 06 de julho de 2011. A Rede
Socioassistencial do SUAS é uni conjunto integrado
de ações de iniciativa pública e privada, que ofertam e
operam benefícios, serviços, programas e projetos, o
que supõe a articulação entre todas estas unidades de
provisão de proteção social básica e especial e ainda
por níveis de complexidade.
Neste contexto e com uma

história

nacional e

municipal de dez anos do SUAS, o município de
Riacho de Santana retrata, através deste documento,
um pouco das nossas vivências: o produto desta
história.

Tito Eugênio Cardoso de Castro

Prefeito Municipal
Margareth Fernandes Cardoso de Castro

Secretaria Municipal de Assistência Social
Henrique Magalhães Souza

Conselho Municipal de Assistência Social
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INTRODUÇÃO

A gestão da assistência social brasileira é acompanhada e avaliada tanto pelo
poder público quanto pela sociedade civi!3 igualmente representados nos conselhos:
nacional no Distrito Federal, estaduais e municipais de assistência social.
Esse controle social consolida um modelo de gestão transparente em relação
às estratégias e ã execução da política. A transparência e a universalização dos
acessos aos programas, serviços e benefícios socioassistenciais, promovidas por
esse

modelo

de

gestão

descentralizada

e

participativa,

vem

consolidar,

definitivamente, a responsabilidade do Estado brasileiro no enfrentamento da
pobreza e da desigualdade, com a participação complementar da sociedade civil
organizada, através de movimentos sociais e entidades de assistência social.
Nesta perspectiva, define-se atribuições e sistemáticas de financiamento para
as esferas: federal, estaduais e municipais, conforme o porte dos municípios e a
capacidade de gestão. Adota como especificidade de intervenção as demandas
societárias identificadas pelas situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social,
estruturando um rol de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais
que asseguraram a proteção social, subdividida em básica e especial. Estabelece,
ainda, a responsabilização dos entes federados na estruturação e coordenação do
referido

Sistema ern seu

âmbito de atuação,

por

intermédio

do

eixo

de

aprirnoramento da gestão.
O

Secretaria

de Assistência

Social, assume

a função

de efetivar

a

coordenação do Sistema Municipal da Política de Assistência Social, no processo de
ordenamento do Sistema Único de Assistência Social

SUAS. O SUAS está

organizado por intermédio de um arcabouço jurídico, tais como a Política Nacional
de Assistência Social

PNAS/04, a Norma Operacional Básica

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos

NOB-SUAS/05, a

NOB-RH/06 e demais

instrumentos e normativas legais que lhe conferem legitimidade política, técnica,
administrativa e jurídica para implantar e implementar a Política de Assistência
Social

em

todo

o território

nacional,

tendo

como

eixos

estruturantes

a

matricialidade sócio-familiar e a territorialização. Diante disto, elaboramos o
presente documento que trata de uma síntese e avaliação qualitativa acerca das
ações programáticas da Política Municipal de Assistência Social, executadas pela
Secretaria Municipal de Assistência Social de Riacho de Santana.
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RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gestão da Assistência Social

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

BPC

Descrição:
Benefício amparado pela Constituição Federal de 1988 e LOAS, que e consiste
no pagamento de 01 (um) salário mínimo mensal a pessoas com 65 anos de
idade ou mais e a pessoas

com deficiência incapacitante para a vida

independente e para o trabalho. Em ambos os casos a renda per capita familiar
seja inferior a % do salário mínimo.
Quantitativo de encaminhamentos: 100
BPC NA ESCOLA
Técnico Assistente Social:
Dayane Antunes Macêdo_ CRESS N° 5.901 /5a Região
Descrição:

O programa é uma ação interministerial que envolve os ministérios da
Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, além da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, em parceria com municípios, estados
e com o Distrito Federal, que tem por objetivo realizar o acompanhamento e
monitoramento do acesso e da permanência na escola das pessoas com
deficiência, beneficiárias do BPC, até 18 anos, por meio da articulação das
políticas de educação, saúde, assistência social e direitos humanos.
Atividades Desenvolvidas:

Replanejamento das ações do Plano de Ação Intersetorial que retraía: educação
(Garantir a matrícula dos beneficiários na rede de ensino regular]; Assistência
Social

(Ampliar o acesso

do beneficiário

e sua

família

aos

serviços

socioassistenciais e Capacitar os profissionais de assistência social sobre a
inclusão

de beneficiários corn deficiência nos serviços da rede); Ações

Estratégicas para o Município (Fomentar o diálogo permanente intersetorial,

n*aita Munkjpãr c
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Promover campanhas de sensibilização sobre a questão da deficiência); Defesa
de Direitos (Fortalecer o relacionamento com as instituições de defesa dos
direitos da pessoa com deficiência, Promover campanhas de divulgação dos
direitos das pessoas com deficiência); Infra-Estrutura Escolar (Garantir o
acesso aos materiais didáticos especializados e ao mobiliário adequado, Propor
ações de acessibilidade nos ambientes físicos da escola (sala de aula, banheiro,
sala

de

recreação / pátio,

ginásio/quadra/s ala

de

educação

Permanência na Escola
Especializado

refeitório / cantina,
física

e

laboratório

de

biblioteca/sala

informática,
de

leitura);

(Ampliar a oferta do Atendimento Educacional

AEE, Capacitar os profissionais da educação sobre a inclusão de

alunos com deficiência no ambiente escolar, Implantar salas de recursos
multifuncionais, Promover a gestão escolar inclusiva); Saúde (Capacitar os
profissionais da Saúde sobre o atendimento da pessoa com deficiência na rede
de serviços); Transporte Escolar (Capacitar os profissionais do transporte
escolar (motorista e monitor).
- Suporte Técnico junto ao grupo gestor local;
- Administração e monitoramento do sistema do BPC na escola/ MDS;
- Acompanhamento e encaminhamento dos 91 usuários do Programa BPC na
escola;

CARTEIRA DO IDOSO

Técnica Responsável: Dayane Antunes Macedo/ CRESS N° 5.901 /5aRegião
Descrição:

A carteira do Idoso é o instrumento de comprovação para o acesso ao benefício
estabelecido pelo artigo 40 da Lei no. 10.741, o Estatuto do Idoso. Que garante a
gratuidade no transporte interestadual. Destinados a Idosos a partir de 60 anos
de idade não tern como comprovar a renda igual ou inferior a 2 ( dois) salários.
Atividades desenvolvidas:
-

Atendimentos

dos

quais

os

idosos

tiveram

orientação,

informação

e

esclarecimentos, sobre o direito ao acesso para usufruto, pelos idosos, de
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desconto e gratuidade no sistema de transporte coletivo interestadual, nos
termos da Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003;
-

Dentre os

atendimentos

mencionados, quando

necessário, expede-se

declarações provisórias para usufruto, pelos idosos, de desconto e gratuidade no
sistema de transporte coletivo interestadual, nos termos da Lei n° 10.741, de 1°
de outubro de 2003;
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Descrição: Os Benefícios eventuais compõem junto com o Benefício de Ação
Continuada conjunto de benefícios assistenciais no âmbito da Política de
Assistência Social destinado a indivíduos em situação de vulnerabilidade social.
Amparados pela Lei Municipal N° 118/2009, a Assistência Social concede
Auxílio Cesta Básica, Auxílio Viagem, Auxílio Documentação, Auxílio Natalidade,
Auxílio Moradia, Auxílio Funeral além de passagem para andarilho, aluguel
social, entre outros.
Foram concedidos 638 Benefícios Eventuais.
CASA PROSSAUDE RURAL
Direção: Neuzete Fernandes Neves
Descrição:
Serviço que organiza o acolhimento de moradores da comunidade rural em que
buscam a sede do município para tratamento de saúde e que não possuem local
para pernoitar quando necessário. O serviço é o responsável por prover
hospedagem e alimentação. Para a execução dos serviços é locado um imóvel
com estrutura adequada para a garantia do conforto dos usuários.
Quantidade de usuários: 313
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PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Técnico Responsável: Reinan Guerra Santos
Descrição: Através do programa de Habitação e Interesse Social a Secretaria de
Assistência Social objetiva promover o acesso ã moradia digna, viabilizando o
exercício da participação cidadã, promovendo a melhoria de qualidade de vida
das famílias atendidas, e mediante trabalho educativo favorecer a organização
da'população, a educação sanitária e ambiental, e a gestão comunitária.
»
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CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Técnico responsável: Nazilda Neves
Através

do

Centro

de

Geração

de

Emprego

e

Renda

oferta

cursos

profissionalizantes para jovens, adultos e mulheres como uma oportunidade de
geração de emprego e renda visando inserção no mercado de trabalho.

Cursos Ofertados: Corte e Escova, Pintura em Tecido, Doces e Salgados,
Bombons e Trufas, Bolo Artístico, Manicure e Pedicure, Cabeleireiro.
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PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, DE GÉNERO E
COMUNIDADES TRADICIONAIS
Responsável: Maria Soledade Pereira do Carmo
Descrição: Serviço responsável pela elaboração e execução de políticas voltadas
para a promoção da igualdade de raça e de género. As ações do departamento
contribui também para o combate a pobreza, a diminuição das desigualdades
sociais, a integração de políticas de emprego e proteção social, o respeito aos
direitos fundamentais e o fortalecimento do diálogo social, buscando o
fortalecimento das políticas públicas que visem a eliminação da discriminação
racial e de género no mercado de trabalho e a redução das desigualdades
s o cio económicas entre brancos e negros, com atenção especial à situação das
mulheres negras, em especial nas comunidades tradicionais.
Comunidades Tradicionais/n0 de famílias
Largo da Vitória: 36 famílias _180 pessoas
Rio do Tanque: 35 famílias _142 pessoas
Sambaíba:51 famílias _258 pessoas
Paus Preto de Vesperina: 21 famílias _107pessoas
Mata do Sapé:46 famílias __271 pessoas
Agrestinho:55 famílias _224 pessoas
Agreste: 61 famílias _243 pessoas
Gatos de Vesperina:67 famílias _271 pessoas
Duas Lagoas: 54 famílias _244 pessoas
Atividades desenvolvidas:
Visitas às Comunidades Quilombolas (Região da Serra e Baixio);
Realização de palestras nas Comunidades Quilombolas junto com Equipes

Volantes;
Implementação do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial com
participação das Comunidades Quilombolas;
Oferta de Cursos Profissionalizantes com 21 participantes;

Realização do Novembro Negro;
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PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Gestora: Patrícia Guedes Leão
Descrição:
O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com
condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, de
acordo com a Lei 10.836, de 09 de janeiro de 2004 e o Decreto n° 5.209, de 17 de
setembro de 2004.
No Município RIACHO DE SANTANA/BA, o total de famílias inscritas no Cadastro
Único em novembro de 2015 era de 7.849 dentre as quais:
•
«
•
•

5.461 com renda per capita familiar de até R$77,00;
471 com renda per capita familiar entre R$77,00 e R$ 154,00;
1.265 com renda per capita familiar entre R$ 154,00 e meio salário mínimo;
652 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda
que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O
PBF beneficiou, no mês de dezembro de 2015, 5.074 famílias, representando uma
cobertura de 115,5 % da estimativa de famílias pobres no município. As famílias
recebem benefícios com valor médio de R$ 200,80 e o valor total transferido pelo
governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 1.018.858,00 no mês.

Quantidade de Atendimentos na sede do órgão gestor: 7.355
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PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS _ PAA
Modalidade Compra com doação Simultânea
Responsável: Reinan Guerra Santos

„
.Descrição:

O

•
•

A Compra com Doação Simultânea tem como finalidade o atendimento de

9
£

demandas locais de suplementação alimentar, promovendo o Direito Humano à

9

Alimentação Adequada. A Modalidade incentiva que a produção local da

'

agricultura familiar atenda às necessidades de complernentação alimentar das

A

entidades da rede socioassistencial, dos equipamentos públicos de alimentação

Q

e nutrição e, ern condições específicas definidas pelo Grupo Gestor do PAA, da

9
A

^9

rede pública e filantrópica de ensino.
Entidades Proponentes:
Associação dos Produtores Rurais da Associação de Pau Branco
Associação do Movimento de Mulheres Camponesas
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Santo António

»

•
£

Entidades Recebedoras:

CRAS Maria Augusta
CRAS Eremita Cardoso

•
M
*~

Associação da Pastoral do Negro e do índio

£

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

0

Clube de Mães de Riacho de Santana

w

v

Associação Família Esperança
ABEPARS
AECOFABA

A
t

N° de Famílias Beneficiadas: 800

9

•
»

•
*
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SETOR ADMINISTRATIVO
• Alimentação no SISC (Sistema do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculo) com cadastro, inserção trimestral de participação dos usuários e
atualização de dados;
• Registro do RMA

Relatório Mensal de Atendimento dos CRAS e do CREAS no

Sistema da Rede SUAS;

• Preenchimento e envio do Acompanhamento Físico (AF) ao Fundo Estadual da
Assistência Social, com dados quantitativos de famílias atendidas/beneficiadas
com os serviços co-financiados pelo Estado, conforme Plano n° 325/2015.
• Preenchimento no SUAS WEB do Demonstrativo Físico 2014 e do Plano de Ação

2015, após apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social
(CMAS);
• Elaboração, preenchimento e encaminhamento do Demonstrativo Sintético da
Execução Físico Financeiro 2014 e Plano de Ação 2015 ao Governo do Estado da
Bahia;
•

Preenchimento do CENSO SUAS 2015 referente ao Órgão Gestor e redes de
serviços;

•

Coleta de dados e elaboração de Relatório da Gestão 2014;

>

Participação no Capacita SUAS na Cidade de Barreiras/BA com o tema: gestão e
Financiamento da Assistência Social
APRIMORAMENTO DE GESTÃO

Capacita SUAS „ Janeiro de 2015
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ASSESSORIA JURÍDICA
Descrição:

É a modalidade de atendimento assistência! destinada a famílias e indivíduos
que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de
violação de direitos. Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de
mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades

e a

participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas em situação de
pobreza. O serviço deve contribuir com a promoção do acesso à justiça e
inclusão social através da oferta de assessoria jurídica.
Quantidade de Atendimentos: 1.197
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA
Descrição:
O CRAS é um equipamento social público, responsável pela oferta de serviços
continuados de Proteção Social Básica de Assistência Social às famílias, grupos
e indivíduos em situação de vunerabilidade social. É a unidade efetivadora da
referência e contra-referência do usuário na rede socioassistencial do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) e, também, unidade de referência para os
serviços das demais políticas públicas.
Todas as ações desenvolvidas pautaram-se em articular a rede socioassistencial
de proteção social básica cujos serviços têm caráter preventivo, protetivo e
proativo,

e visam

potencializar a família como unidade

de referência,

fortalecendo seus vínculos internos e externos, através do protagonismo e
autonomia de seus membros.
Serviços Ofertados:
CRAS Maria Augusta

Coordenadora: Cleide Márcia Oliveira
Realizou-se no 1° semestre, inscrições e atividades para os Serviços de
Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para crianças, adolescentes e jovens,
mulheres e idosos e também no Grupo de Gestantes de modo a garantir aquisições
progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de
complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de
risco social, através de palestras, dinâmicas, diálogos, atividades culturais, atividade
físicas, etc.
A equipe do CRAS Maria Augusta pode também colaborar e participar de forma
direta na realização de eventos como o Idofolia, comemoração ao Dia das Mães e do São
João, Conferências e pré-conferências municipais da Assistência Social e do Conselho
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Municipal da Criança e do Adolescente- CMDCA, reuniões com a equipe de trabalho da
Assistência Social, e com os Agentes de Saúde, palestras em escolas e nos SCFV e
participação na caminhada em defesa ao Abuso e Violência Sexual contra crianças e
adolescentes, e condução no estudo com os orientadores dos SCFV.
No segundo semestre de 2015, além da continuidade os serviços de práxis., como
o PAIF e os grupos dos SCFV, conseguimos realizar novas atividades e ações que
contribuíram para fortalecer e aprimorar os respectivos serviços ofertados.
Iniciamos o referido semestre corn uma reunião de avaliação e planejamento corn
todos os profissionais do CRAS Maria Augusta, no dia 23/07/2015. Avaliamos, a partir
do plano de ação, o que conseguimos realizar, os resultados alcançados, bem como, as
ações não desenvolvidas e os objetivos não atingidos. A partir dessa

avaliação

discutimos e planejamos as ações prioritárias para serem desenvolvidas no segundo
semestre.
Umas das ações previstas foi à divulgação e esclarecimento da função do CRAS
nas unidades da rede intersetorial, em especial PSFs situados no território de
abrangência do referido CRAS. Nessa perspectiva, reunimos com a equipe do PSF
Alexandrina no dia 12/08/2015 e com o PSF da comunidade de Santa Rita no dia
14/09/2015.
Ainda no mês de agosto de 2015, promovemos no SCFV para crianças a
confecção de lembranças, no dia 08/08/2015, a serem entregues em comemoraçãoao
dia dos pais; participamos da comemoração da semana do excepcional com atividades
educativas (palestra e dinâmicas) com alunos, pais e funcionários da APAE, no dia
24/08/2015;erealizamos a pré-conferência, em preparação para a conferência da
Mulher, no SCFV para mulheres, na sede e na comunidade de Boqueirão das Pombas,
em ambos os serviços discutimos o eixo Sistema Nacional de Política para as mulheres:
subsídios e recomendações,em 26/08/2015.
Durante o mês de setembro foram realizadas viagens com os participantes dos
SCFV com o intuito de favorecer momentos de lazer e fortalecimento de vínculos. Essas
viagens foram acompanhadas pela coordenação do CRAS juntamente com outros
membros da equipe, para garantir o apoio e a tranquilidade dos participantes. No dia
03/09/2015, ocorreu uma viagem ao Barbado corn o SFV para adolescentes da sede;
no dia 06/09/2015, foi a viagem para as mulheres do SCFV da sede, para Correntina; e
no período de 16 a 20/09/2015, foi realizada a viagem para Trindade com os idosos do
SCFV do grupo da sede e também da zona rural.
Ainda em setembro, aconteceu a Conferência da Mulher, promovida pela
Secretaria de Assistência Social, no dia 02/09/2015, com a presença de todos os
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funcionários do CRAS Maria Augusta; no dia 09/09/2015 iniciou-se o atendimento de
inclusão e atualização cadastral do Cadúnico, no espaço do respectivo CRAS; também
no referido mês aconteceu o curso do Programa de Educação Ambiental em Saúde
(PEAS) promovido pelo Instituto Aliança, no período de 21 a 25/09/2015, coma
participação de 04 funcionários do CRAS, com o objetivo de aprimorar as ações
educativas e preventivas junto a crianças, adolescentes e familiares participantes dos
SCFV.
Entre as ações já citadas promovidas com o intuito de fortalecer os serviços
ofertados, houve investimento material nos SCFV, no período dos meses de julho a
setembro de 2015, como: entrega de uniformes no grupo de mulheres da sede e nos
grupos de idosos das comunidades de Santana e Boqueirão das Pombas; entrega de
cadeiras para os grupos de idosos de Santa Rita e Santana, e no grupo de crianças,
mulheres e gestantes da sede.
No mês de outubro, os funcionários do CRAS Maria Augusta, participaram
diretamente do Projeto Criança Feliz desenvolvido em comemoração ao Dia das
Crianças, com atividades recreativas e entrega de brindes, na sede e nas comunidades
rurais de Laguna, Brejo de São José, Santa Rita e Boqueirão das Pombas, as quais
fazem parte do território de abrangência do referido CRAS, no período de 05 a
09/10/2015, bem como, do evento Semana do Bebe do município de Riacho de
Santana com o tema: segurança do Bebe, através da realização de palestras nos
SCFVda sede, com o objetivo de discutir e orientar sobre as ações necessárias à
segurança das crianças de zero a seis anos de idade, no período de26 a 30/10/2015.
Também no mês de outubro ocorreu a comemoração do Halloween com os SCFV de
adolescentes da sede e da zona rural, no dia 23/10/2015, e mais uma viagem dessa
vez,

para Jaborandi com os participantes do SCFV para idosos da sede no dia

25/10/2015. Vale ressaltar, que todos os eventos foram promovidos pela Secretaria de
Assistência Social, mas, contou com a participação efetiva de funcionários do CRAS,
pois, os mesmos foram direcionados aos usuários dos serviços oferecidos por esta
unidade pública.
O CRAS Maria Augusta promoveu a partir do mês de outubro uma campanha
solidária, através da divulgação em carro de som e da emissora de rádio, Cidade FM,
com objetivo de receber doações de mobílias, calçados e roupas, novas e usadas para
serem repassadas às famílias em situação de emergência social, identificadas e
acompanhadas pela equipe técnica. No dia 29/10/2015, aconteceu uma reunião no
espaço do CRAS, com a equipe técnica e todos os facilitadores e coordenares do SCFV,
para crianças, adolescentes, mulheres e idosos, da sede e zona rural, com a finalidade
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de discutir estratégias para atualizar e organizar os dados pendentes dos participantes
desses serviços no SISC. Na oportunidade foi entregue as fichas para atualízação
cadastral e agendado as visitas da equipe técnica (Assistente Social e Psicóloga) nos
grupos do SCFV para realizar o cadastramento dos respectivos participantes no
prontuário do SUAS, e consequentemente, a identificação das prioridades para que
fossem emitidos os pareceres técnicos.
Durante o mês de novembro aconteceram as visitas dos técnicos (Assistente
Social e Psicóloga) nos SCFV de idosos, mulheres e adolescentes da zona rural para
realizar o cadastramento dos respectivos participantes no prontuário do SUAS, e o
atendimento aos participantes dos grupos da sede no espaço do próprio CRAS. Essa
mobilização favoreceu a organização e atualização dos dados no SISC da grande maioria
dos usuários.
Ainda em novembro, foi promovida a comemoração ao Dia da Consciência Negra,
em

17/11/2015, nas comunidades quilombolas da região da Serra, e no dia

18/11/2015 na sede do município com a participação de alunos das escolas públicas
municipais, e dos participantes do SCFV; reunião com os novos conselheiros do
Conselho Tutelar com a coordenação e a equipe técnica do CRAS Maria Augusta no dia
25/11/2015 para dialogar sobre a função do mesmo e as demandas do trabalho em
parceria entre ambas as unidades da rede socioassistencial. Na oportunidade foi
entregue uma mini cartilhaa qual continha dados específicos da referida unidade
(CRAS), como: endereço, nome e atribuição de cada funcionário, principais serviços,
área de abrangencia, localização dos SCFV, bem como, a função e os objetivos de cada
serviço ofertado; também aconteceu no dia 30/11/2015 a participação de representante
do CRAS no encontro do PSF de Santa Rita sobre a campanha do Novembro Azul.
No mês de dezembro, especificamente no dia 07/12/2015, realizamos uma
reunião no espaço do CRAS com todos os funcionários, corn vistas a avaliar o trabalho
realizado durante o 2° semestre de 2015, bem como, elaborar ações e metas para o
plano de ação do ano de 2016. Também no referido mês, participamos do Projeto Natal
Solidário, promovido pela SMAS, com apresentações e entregas de brindes a todos os
participantes dos SCFV, da sede e das comunidades rurais de Botuquara, Santana e
Santa Rita no dia 11/12/2015, data em que aconteceu o evento na sede, bem como,nas
comunidades rurais que compõe a área de abrangencia do respectivo CRAS, Serra
08/12, Boqueirão das Pombas 09/12,Laguna 15/12e Brejo de São José 17/12/2015.
Além das atividades e ações descritas acima, garantimos durante o período do 2°
semestre de 2015 a participação nas reuniões da SMAS; as palestras nos SCFV da sede
e da zona rural;a entrega de enxovais para gestantes participantes do grupo que
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acontece no espaço do[ próprio CRAS; as visitas domiciliares;o trabalho em parceria com
a rede s o cio assistência! e intersetorial; o acompanhamento

familiar

do PAIF;

acompanhamento à estagiários;e o atendimento diário no espaço do CRAS com
acolhida,escuta, orientações, encaminhamentos, concessão de benefícios, atualização e
inclusão cadastral no Cadunico.
Entre as ações que foram desempenhadas pela equipe do CRAS I no referido
período, tanto pela equipe do CRAS de referência quanto pela equipe do CRAS volante
estão especificadas a seguir com o respectivo quantitativo de público beneficiado.
Entre as ações que foram desempenhadas pela equipe fixa e equipe volante do CRAS no
referido período, estão especificadas a seguir com o respectivo quantitativo de público
beneficiado.
Famílias em acompanhamento pelo PAIF

625

Acolhimento

2.383

Acompanhamento de estagiários

08

Atendimento psicossocial ao idoso

144

Atividades Comunitárias

06

Atividades com grupos intergeracionais

51

Atividades no Grupo de Gestantes

11

Atividades

no

de

56

Serviço de Convivência e Fortalecimento de

26

Serviço de Convivência e Fortalecimento

Vínculos - Idosos
Atividades

no

Vínculos - Mulheres
Atividades no
Vínculos

Serviço de Convivência e Fortalecimento

de

05

de

05

Adolescentes e Jovens

Atividades no

Serviço de Convivência e Fortalecimento

Vínculos - Crianças
Cadastro de famílias do CRAS

prontuário SUAS

178

Capacitações

02

Elaboração de relatórios sociais

20

Encaminhamento para atendimento psicoterapéutico

17

Encaminhamento

para

cadastramento

em

Programas

de

12

Qualificação Profissional
Encaminhamento para documentação

13

Encaminhamento para o BPC

72

Encaminhamentos para atualização no Cadunico

345

Encaminhamentos para benefícios eventuais

158

Encaminhamentos para inclusão no Cadunico

85

Encaminhamentos para o CREAS

10
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Encaminhamentos para o Ministério Público

02

Encaminhamentos para serviços intersetoriais

43

Entrevista para declaração

124

de renda

aos beneficiários do

Programa Bolsa Família
Entrega de Enxovais para recém-nascido

32

Estndos sociais- jurídicos

08

Organização e assessoramento para formação de cooperativas e

05

associações
Oferta de cursos profissionalizantes nas Comunidades

01

Quilombolas
Passe livre

34

Reuniões de planejamento e avaliação do CRAS

06

Visita às instituições

30

Visitas domiciliares

229

CRAS Eremita Cardoso
Coordenação: Carla Cristina Ledo

No ano de 2015, o referido órgão aumentou significativamente a sua demanda, como
também

o quantitativo de usuários na busca dos serviços ofertados, como nos

Grupos de Convivência para fortalecimentos de vínculos, fazendo o diferencial tanto
para os técnicos, funcionários e toda equipe, como principalmente aos usuários que
vem usufruindo de forma significativa de todas as demandas/ações que lhes são
oferecidos, tais corno:
Famílias acompanhadas: 219
S

CAPACITA SUAS 2015 (19 a 23/01/2015)

S 7° Idofolia (01/02/2015);
V Comemoração do Dia das Mães (06/05/2015);
•S Festa Junina dos Grupos de Convivência da Sede do Município (18/06/2015
Praça Edvaldo Cardoso);
•/

Festa Junina da Comunidade de Vesperina;

S Festa Junina da Comunidade de Agreste);
•S Formação

Continuada

dos

Orientadores

do

Grupo

de

Convivência

de

Adolescentes e Jovens;
•S Participação na VI Conferência Municipal de Assistência Social Consolidar o
SUAS de vez rumo a 2026 (30/06 a 01/07/2015).
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v' Distribuição de alimentos do PAA aos usuários dos grupos de convivência da
sede e zona rural;
S Escuta, acolhimento, atendimento (individual e coletivo), encaminhamento as
redes, palestras, atividades socioeducativas e visitas domiciliares realizadas pela
Equipe Técnica (Coordenação,Psicólogo e Assistente Social);
S Escuta, acolhimento, atendimento (individual e coletivo), encaminhamento as
redes, palestras e atividades socioeducativas, visitas domiciliares realizadas pela
Equipe Volante na região do Baixio {Coordenação, Psicólogo e Assistente Social);
S Cadastro das famílias para inserção no PA1F;
•/ Levantamento e identificação das necessidades das famílias;
•S Atualização cadastral das famílias beneficiarias do Programa Bolsa Família de
acordo lista enviada pelo MDS
-/ Inclusão no CadÚnico do Programa Bolsa Família;
•S Acompanhamento, avaliação, e sistematização com as redes socioeducativas do
CRAS.
-S Participação nas atividades do Novembro Negro;
•S Realização da semana da criança na sede e zona rural do município;
S Participação no Natal Solidário;
Todas as ações e projetos discriminados só foram possível por contarmos com apoio
integral da Secretaria Municipal de Assistência Social, parceira incondicional dos
nossos projetos e ações, dando-nos suporto para colocar em prática os objetivos e
metas do referido órgão que dentre muitos o de buscar prevenir cada vez mais tais
situações de risco, assumindo como fatores identitários dois grandes pilares do SUAS: a
matricialidade sociofamiliar e a territorialização.

BENEFÍCIOS EVENTUAIS
AUXILIO CESTA BÁSICA

TOTAL
50

AUXILIO FUNERAL
AUXÍLIO VIAGEM
AUXILIO DOC.CIVIL
AUXILIO NATALIDADE ENXOVAL

07
53
06
01

AUXILIO MORADIA

04

CALAMIDADE PUBLICA-FILTRO

04
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SERVIÇOS OFERTADOS

TOTAL

ATENDIMENTO
DA COORDENAÇÃO
ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
NOVAS FAMÍLIAS ACOMP PAIF

•

BPC

CAD ÚNICO
ATUALIZAÇO CAD ÚNICO
CREAS
ASS. JURÍDICA
PASSE LIVRE
VISITAS DOMICILIARES
CAPS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
INF. ESTRUTURA
PEFEITURA
COTEVIDA
CONSELHO TUTELAR
ESTUDO PSICOSSOCIAL
VISITA INSTITUCIONAL ,

247
648
52
28
64
669
03
18
04
254
26
10
12
00
00
01
04
11
07
40

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA
IDOSOS
Coordenação:
Suelange Silva de Souza Rocha _ Sede
Vilma Rodrigues _ Zona Rural

Descrição:
Tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de
envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no
fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de
situações de risco social. A intervenção social deve estar pautada nas características,
interesses e demandas dessa faixa etária e considerar que a vivência em grupo, as
experimentações artísticas., culturais, esportivas e de lazer e a valorização das
experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção
social.

Total de Idosos: 211
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GRUPOS

Sede
Povoado de Botuquara
Povoado de Vesperina
Povoado de Agreste

Povoado de Santa Rita
Povoado de Santana
Povoado de Agrestinho

Região da Serra
Povoado de Laguna
Povoado de Boqueirão das Pombas

Corrmnidade da Serra*
Comunidade de Brejo do São Joséj
*Grupo Intergeracional
Atividades Desenvolvidas:

9
9

•S Palestras;
•S Dinâmicas de Grupo;
•S Atividades de educação física;

9

S Aulas de Dança;

9

S Oficina de Artesanato;
V Teatro;
S Oficinas de artesanatos;
S Palestras informativas com temas transversais;
S Atividades culturais (sessões de cinema,música.,poesia);
S Atividades físicas (alongamento, zumba, hidroginãstica, dança);
S Idofolia;
•S Participação na campanha contra o abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes;
•/ Comemoração do dia das mães;
S Participação dos idosos no mês mariano;
S Comemoração do São João;
•S Comemoração ao dia dos avós;
•S Viagens (Trindade Goiás, Jaborandi);
•S Visita ã Biblioteca Municipal;
•S Visita ã Secretaria de Culturafreviverldo a história de Riacho de Santana);
•S Conferência da mulher;
S Comemoração ao dia do Idoso;
•/ Campanha de mobilização do outubro rosa;

9
9
9
9
9
9

•S Natal Solidário;

9
9

•
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Participação do SCFV para Idosos nos festejos mariano (maio/2015)

Avaliação de glicemia no SCFV idosos 09/06/2015

Social

iu.ia.to iissa;
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9
»
9
*
9
9
9
9

Ativídade cultural com o grupo ATRUPE 07/05/2015

Palestra informativa com a equipe do NASF campanha Outubro Rosa

9
9
9
9
9
9

