
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



EQUIPE DE TRABALHO 
 
 

Alan Antônio Vieira 
Prefeito Municipal 

 
 

Margareth Fernandes Cardoso de Castro 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

 
 

Cleide Márcia Oliveira Rodrigues 
Coordenadora do CRAS Maria Augusta 

 
 

Marivone Cardoso de Almeida Costa 
Coordenadora do CRAS Eremita Cardoso 

 
 

Marlúcia Cardoso 
Coordenadora do CREAS 

 
 

Rita de Cássia Batista Ivo 
Coordenadora do Serviço de Acolhimento Institucional 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

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 § 2º do artigo 6º da Lei Federal 

nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica 

da Assistência Social (LOAS), atualizada pela Lei 

Federal nº 12.435, de 06 de julho de 2011. A “Rede 

Socioassistencial do SUAS” é um 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. 
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INTRODUÇÃO 
 

A gestão da assistência social brasileira é acompanhada e avaliada tanto pelo 

poder público quanto pela sociedade civil, 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 à 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 em seu âmbito de atuação, por intermédio do eixo de 

aprimoramento 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 – NOB-SUAS/05, a 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – 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. 

 



 

RELATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Gestão da Assistência Social 

 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC 

 

Técnicos responsáveis: Assistentes Sociais dos CRAS e da Sede da „Secretaria 

 

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 ¼ do salário mínimo. 

 

Quantitativo de encaminhamentos: 57 

 

BPC NA ESCOLA 

Técnico Assistente Social:  

Almir de Oliveira Flor Filho – CRESS Nº 06178 

 

Descrição: 

O Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e 

Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do Benefício 

de Prestação Continuada da Assistência Social – PROGRAMA BPC NA ESCOLA 

foi instituído por meio da Portaria Interministerial nº 18, de 24 de abril de 2007, 

envolvendo ações articuladas entre o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), o Ministério da Educação (MEC), o Ministério da Saúde 

(MS) e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR).  

 

Ações ou atividades executadas: 

             Levantamento de informações sobre o sistema BPC NA ESCOLA, 

Contato com a Secretaria Federal para melhor desenvolvimento das ações do 



Programa, habilitação através de cadastro no site para acesso aos dados dos 

usuários do BPC NA ESCOLA do Município de Riacho de Santana que estavam 

em situação de acompanhamento social, (conforme lista abaixo), visitação de 

cada beneficiario para levantamento sociofamiliar, aplicação de questionário 

modelo BPC NA ESCOLA, lançamento dos dados levantados no questionário no 

sistema para tabulação de dados e posteriormente conhecimento das 

BARREIRAS de trabalho dos CRAS. 

 

Ações ou atividades em execução: 

Habilitação dos CRAS para aplicação do plano de ação existente no sistema 

do programa BPC NA ESCOLA, reunião com a comissão para controle e 

acompanhamento das atividades. 

 

CARTEIRA DO IDOSO 

 

           Técnicos Responsáveis:  

           Dayane Antunes Macêdo 

   Almir de Oliveira Filho 

 

DESCRIÇÃO: 

A Carteira do Idoso é o instrumento de comprovação para que o idoso tenha 

acesso gratuito ou desconto de, no mínimo, 50% no valor das passagens 

interestaduais, de acordo com o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03). A carteira 

deve ser gerada apenas para as pessoas acima de 60 anos, que não tenham 

como comprovar renda individual de até dois salários mínimos.  

Para emitir sua carteira, o idoso deve procurar o Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) de seu município. Lá, ele irá inscrever-se no Cadastro 

Único e receberá o Número de Identificação Social (NIS). Com esse número, o 

Cras poderá solicitar a carteira por meio do sistema Carteiro do Idoso. Caso o 

idoso já tenha seus dados no Cadastro Único, o CRAS irá verificar o NIS 

existente e solicitar a carteirinha a partir dele, também no sistema. 

A Carteira do Idoso traz informações de identificação do idoso e do 

município em que ele mora e o Número de Identificação Social (NIS), além da 

foto. O benefício da gratuidade e o desconto no valor das passagens 

interestaduais aos idosos nos transportes rodoviário, ferroviário e aquaviário é 



um direito assegurado pelo Estatuto do Idoso, de 2003. Atualmente, os idosos 

com comprovante de renda já têm acesso a descontos ou gratuidade em viagens 

interestaduais. 

 

Atividades realizadas: 

No atendimento ao usuário o técnico da Assistência Social orienta o idoso 

sobre a lei que dá direito ao beneficio, sobre a gratuidade na passagem ou 

desconto previsto na lei acima citada, alem de destacar o direito á viagem 

independente da existência da carteira uma vês que a renda seja compatível 

com o programa e a idade for de 60 anos ou mais. 

  Quando necessário, emissão de Declaração Provisória para viagem dentro 

do direito a viagem a pessoa idosa. 

 

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 Nº 118/2009, a Assistência Social concede 

Auxílio Viagem, Auxílio Documentação, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, 

Auxílio Funeral, Auxílio Cesta Básica/Calamidade Pública, além de passagem 

para andarilho, aluguel social, entre outros. 

 

Foi encaminhado para a concessão de benefícios um total de 721. 

 
CASA DA GESTANTE 

 

Direção: Neuzete Fernandes Neves 

 

Descrição: 
 
Serviço que organiza o acolhimento prioritário à gestantes da comunidade rural 

em que buscam a sede do município para participação dos serviços do PAIF, 

incluindo o Grupo de Gestantes, além de outras necessidades como realização 

de pré-natal. 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: 335 

 

PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 

 

Descrição: Através do programa de Habitação e Interesse Social a Secretaria de 

Assistência Social objetiva promover o acesso á 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. 

Ações desenvolvidas: 

 Projetos para aquisição da casa própria do programa Minha Casa minha 

Vida; 

 Acolhimento e cadastro para reformas de moradias _ 12 
encaminhamentos para Secretaria de Obras. 

 
 

CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

Técnico responsável: Nazilda Neves 

 

Equipe de Apoio:  

Maria Nazilda das Neves  

Luciana Maria F. Neves  

Vanderleia Laranjeira Pereira  

 

 

Descrição: Através do Centro de Geração de Emprego e Renda oferta cursos 

profissionalizantes para jovens, adultos e mulheres, priorizando beneficiários do 

Programa Bolsa Famíla, como uma oportunidade de geração de emprego e renda 

visando inserção no mercado de trabalho.  

  

 



Cursos Ofertados: 

 Curso Costureiro (a) _ 1ª Turma 

A turma, com 15 alunos, iniciou-se em 02/05/2016, tendo seu término em 

14/07/2016. Turno vespertino. Carga Horária de 200h. Instrutora: Maria Marta 

Almeida. 

  

 Curso Costureiro (a) _ 2ª Turma 

Turma, com 15 alunos, iniciou-se em 09/05/2016, tendo seu término em 

21/07/2016, com a carga horária de 200h no turno noturno. Instrutora: Maria 

Marta Almeida. 

  

 Curso Recepcionista (PSG – Programa SENAC Gratuito) 

 A turma, com 25 alunos, iniciou-se em 02/05/2016 e finalizou-se em 

07/07/2016. Turno noturno. Carga Horária de 180h. Instrutoras: Paula Dantas, 

Rita de Cássia, Nilza Fernandes, Deusdete, Eliana Brandão. 

 

 Curso Doces e Salgados  

A turma, com 15 alunos, iniciou-se em 02/05/2016, tendo seu término em 

13/05/2016 no turno noturno. Carga Horária de 40h. Instrutora: Maria 

Aparecida Cardoso. 

 

 Curso Bolos Artísticos  

Turma, com 15 alunos, iniciou-se em 02/05/2016 e finalizou-se em 

13/07/2016. Turno vespertino. Carga Horária de 40h. Instrutora: Maria 

Aparecida Cardoso. 

 

 Curso Automaquiagem  

Turma, com 15 alunos, iniciou-se em 08/05/2016, tendo seu término em 

13/07/2016. Turno vespertino. Carga Horária de 20h. Instrutora: Elissandra do 

Carmo. 

 

 

 

 



 Curso Corte e Escova _ 1ª Turma 

A turma, com 20 alunos beneficiários do Bolsa Família, iniciou-se em 

18/04/2016, tendo seu término em 11/10/2016. Turno vespertino. Carga 

Horária de 460h. Instrutora: Elissandra do Carmo. 

 

 Curso Corte e Escova _ 2ª Turma  

Turma, com 20 alunos beneficiários do Bolsa Família, iniciou-se em 

02/05/2016, tendo seu término em 06/12/2016. Turno noturno. Carga Horária 

de 460h. Instrutora: Maria Salvadora das Neves. 

 

 Curso Manicure e Pedicure  

 

A turma, com 20 alunos, iniciou-se em 10/10/2016, tendo seu término em 

06/12/2016. Turno vespertino. Carga Horária de 200h. Instrutora: Sebastiana 

Lessa. 

Registros Fotográficos 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, 
DE GÊNERO E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

 
Responsável: Eliana Lédo 

 
Descrição: Serviço responsável pela elaboração e execução de políticas voltadas 

para a promoção da igualdade de raça e de gênero. 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 gênero no mercado de trabalho e a redução das desigualdades 

socioeconômicas entre brancos e negros, com atenção especial à situação das 

mulheres negras, em especial nas comunidades tradicionais. 

 
Comunidades Tradicionais/nº 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: 

Com o objetivo de fortalecer laços afetivos na Família e Comunidade, 
estimular a busca de valores, sentimentos e atitudes necessários à convivência 
social e estimular a troca de idéias e experiências, o DPIRG, juntamente com o 

Equipe Volante do CRAS, desenvolveu vários eventos durante este ano como: 
Dia das Mães, Festa Junina, Novembro Negro, etc. 

 
Registros Fotográficos 

  

 

 

 



As palestras realizadas ao longo de todo o ano tiveram como objetivo, 

estimular o debate a cerca de temas da atualidade, possibilitando o 

desenvolvimento constante do pensamento crítico de novos hábitos. Vários 

temas foram abordados: Higiene Íntima, Saúde Alimentar, Segurança do Idoso, 

Câncer de Mama e Próstata, Consciência Negra, etc. 

  

 

 

 

 

Para fortalecer as Políticas Públicas da Promoção da Igualdade Racial, 

contamos com o compromisso e participação ativa do Conselho Municipal da 

Promoção de Igualdade Racial, onde nesse ano de 2016, foram empossados os 

novos membros do COMPIR. Na cerimônia de posse contamos com a presença 

de quase todos os Conselheiros, do Prefeito Alan Vieira e da Colega Maria da 

Soledade, que falou um pouco sobre a Importância do empenho de cada 

membro na luta pela Promoção da Igualdade Racial. 

 

Firmar parceira com outros órgãos é um dos objetivos do DPIRG. Na 

Gincana do Colégio Municipal Maria Amaral Guimarães Gondim, participamos 

como jurados desse grandioso evento que teve como Tema: “Uma viagem pela 

Cultura Negra no Município de Riacho de Santana”. Pudemos presenciar varias 

atividades de teatro, danças, poesias, músicas, onde os alunos puderam 

mostrar suas habilidades e conhecimento sobre o tema.



Encerramos nossas atividades do ano de 2016 com a Culminância do 

Projeto novembro Negro, onde se reuniram todas as comunidades da Serra em 

Cambaitó. Cada grupo trouxe brilhantes apresentações culturais, como Roda de 

Samba, Reisado, Cânticos e Poesias. Todas as apresentações voltadas para 

fortalecer sua cultura afrodescendente. Também foi um momento de 

confraternização, onde encerramos as atividades deste ano, despedindo dos 

grupos de convivência e de toda comunidade serrana.
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PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

Gestora: Patrícia Guedes Leão 

Descrição: 

Cadastro Único 

O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações 

socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda – aquelas com renda 

mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Essas informações permitem ao 

governo conhecer as reais condições de vida da população e, a partir dessas 

informações, selecionar as famílias para diversos programas sociais. 

No Município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em outubro de 

2016 era de 7.871 dentre as quais: 

 5.435 com renda per capita familiar de até R$ 85,00; 

 381 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170,00; 

 1.276 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário 

mínimo; 

 779 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 

2016, 5.118 famílias, representando uma cobertura de 116,5 % da estimativa de 

famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios com valor médio de 

R$ 221,42 e o valor total transferido pelo governo federal em benefícios às 

famílias atendidas alcançou R$ 1.133.231,00 no mês. 
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Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, 

 com base no bimestre de julho de 2016, atingiu o percentual de 95,3%, para 

crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 4.173 alunos 

acompanhados em relação ao público no perfil equivalente a 4.377. Para os 

jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 93,0%, resultando em 

1.103 jovens acompanhados de um total de 1.186. 

Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de junho de 2016, 

atingiu 100,0 %, percentual equivale a 5 famílias de um total de 5 que 

compunham o público no perfil para acompanhamento da área de saúde do 

município. 

Durante o ano de 2016 foram atendidas 9.569 pessoas sendo 764 benefícios 

cancelados/bloqueados e os demais para atualização e inclusão.  

Famílias cadastradas 

Total de famílias cadastradas    7.871 10/2016 

Famílias cadastradas com renda per capita mensal de R$ 
0,00 até R$ 85,00  

5.435 10/2016 

Famílias cadastradas com renda per capita mensal entre 
R$ 85,01 e R$ 170,00  

381 10/2016 

Famílias cadastradas com renda per capita mensal entre 
R$ 170,01 e ½ salário mínimo 

1.276 10/2016 

Famílias cadastradas com renda per capita mensal acima 
de ½ salário mínimo 

779 10/2016 

Pessoas cadastradas 

Total de pessoas cadastradas  25.085 10/2016 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita 
mensal de R$ 0,00 até R$ 85,00 

18.288 10/2016 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita 
mensal entre R$ 85,01 e 170,00 

1.409 10/2016 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita 
mensal entre R$ 170,01 e ½ salário mínimo 

4.043 10/2016 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita 
mensal acima de ½ salário mínimo 

1.345 10/2016 
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Atualização cadastral 

Total de Famílias com cadastro atualizado 5.955 10/2016 

Famílias com cadastro atualizado e renda per capita até 
½ salário mínimo 

5.535 10/2016 

Taxa de atualização do total de famílias cadastradas 0,76 10/2016 

Taxa de atualização cadastral até ½ salário mínimo 0,78 10/2016 

 

Quantidade de famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família      

5.118 12/2016 

Valor total de recursos financeiros pagos em benefícios às 
famílias (em Reais - R$)  

1.133.231,00 12/2016 

Quantitativo por Tipo de Benefícios 

Benefício Básico  4.991 12/2016 

Benefícios Variáveis  6.320 12/2016 

Benefício Variável Jovem - BVJ  1.281 12/2016 

Benefício Variável Nutriz - BVN  132 12/2016 

Benefício Variável Gestante - BVG  114 12/2016 

Benefício de Superação da Extrema Pobreza - BSP  
3.958 

 
                                

 
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS _ PAA 

Modalidade Compra com doação Simultânea 

 

Responsável:  

Reinan Guerra Santos 

Joanita Frota 

 

Descrição:  

A Compra com Doação Simultânea tem como finalidade o atendimento de 

demandas locais de suplementação alimentar, promovendo o direito humano à 

alimentação adequada. A Modalidade incentiva que a produção local da 

agricultura familiar atenda às necessidades de complementação alimentar das 

entidades da rede socioassistencial, dos equipamentos públicos de alimentação 

e nutrição e, em condições específicas definidas pelo Grupo Gestor do PAA. 
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Entidades Proponentes:  

Associação dos Produtores Rurais da Associação de Pau Branco 

Associação do Movimento de Mulheres Camponesas 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Santo Antônio 

 

PROJETO CAFÉ SOCIAL 

 

Técnico Responsável: Maria da Conceição Amaral Jardim 

 

 

Descrição: o Projeto “Café Social” surge como uma ação integrada à proteção 

social básica considerando as demandas de seus usuários e o intuito de 

promover espaço de ampliação de seu protagonismo através de informações e 

sugestões para garantir, entre outras, a segurança da alimentação, de maneira a 

promover qualidade de vida, a saúde e o bem estar familiar e comunitário. 

O referido projeto se configura como uma das ações da Política de 

Assistência Social, na perspectiva de garantir o direito à alimentação, 

especificadamente, o café da manhã, uma das principais refeições diárias, com a 

finalidade de contribuir com o bem estar e a nutrição adequados ao esforço 

físico exercido diariamente pelos profissionais da limpeza (os garis), da cidade 

acima citada. 

 

Quantidade de pessoas atendidas: 35 pessoas 

 

Atividades desenvolvidas:  

 Abertura dos trabalhos com a presença da secretária da Assistência Social 

Margareth Fernandes e o sócio administrador da empresa compacta urbana 

Célio (vulgo “cariri”), as servidoras Maria da Conceição A. Jardim, coordenadora 

do projeto e Magnória auxiliar, juntamente com os funcionários da limpeza 

pública Municipal (garis). Em 01/03/2016; 

 Oferta diária do café da manhã - de segunda a sexta pela manha das 6:30 

as 8:00 hs;  
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 Palestras sobre os alimentos e suas propriedades nutritivas e benefícios 

para a saúde, reaproveitamento de alimentos, receitas, dicas de 

armazenamento de alimentos e higiene para a manipulação dos mesmos.  

 Reunião mensal com equipe da limpeza pública (garis); 

 

Registros Fotográficos 
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SETOR ADMINISTRATIVO 

 

Técnicos Responsáveis: 

Maria Nilza de Almeida Fonseca 

Elza Ferreira de Araújo 

Suely A. Boa Sorte Barbosa 

 

Descrição:  

 Planejamento e compra de materiais permanentes, de expediente e demais 

produtos necessários para a execução dos serviços; 

 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 nº 325/2016. 

 Preenchimento no SUAS WEB do Demonstrativo Físico 2015 e do Plano de 

Ação 2016, após apreciação e aprovação do Conselho Municipal de 

Assistência Social ( CMAS); 

 Elaboração, preenchimento e encaminhamento do Demonstrativo 

Sintético da Execução Físico Financeiro 2015 e Plano de Ação 2016 ao 

Governo do Estado da Bahia; 

 Preenchimento do CENSO SUAS 2016 referente ao Órgão Gestor e redes 

de serviços;  

 Coleta de dados e elaboração de Relatório da Gestão 2016; 

 Atualização no CADSUAS. 
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PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO 

 

1. Participação em Reuniões CIB/COEGEMAS e Cursos de Aperfeiçoamento:  

EVENTO LOCAL DATA 

Reunião do SENAC Vitória da Conquista/BA 25/02/2016 

VII Encontro Baiano de Gestores Municipais de 
Assistência Social 

Porto Seguro/BA 24, 25 e 

26/02/2016 

Reunião ordinária da CIB Salvador/BA 21 e 22/03/2016 

Reunião COEGEMAS Salvador/BA 18 e 19/04/2016 

Oficina sobre o PETI Ibotirama/BA 26 e 27/04/2016 

Capacitação do Programa Bolsa Família Salvador/BA 03 e 04/05/2016 

Apoio Técnico e Assessoramento aos municípios para 
alcance do Pacto de Aprimoramento de Gestão 

Salvador/BA 18 e 19/07/2016 

Seminário Territorial de Conselheiros Tutelares  Bom Jesus da Lapa/BA 28 e 29/07/2016 

III Seminário Brasileiro de Acolhimento Institucional Salvador/BA 07 e 08/08/2016 

Gestão do CADUNICO Salvador/BA 29/08 a 

02/09/2016 

XV Congresso Brasileiro de Assistente Social Olinda/PE 05 a 09/09/2016 

Reunião ordinária da CIB Salvador/BA 24 e 25/10/2016 

IX Seminário Estadual de Conselheiros Tutelares da 
Bahia 

Vitória da Conquista/BA 17 e 18/11/2016 

Reunião da CIB e COEGEMAS Salvador/BA 12 e 13/12/2016 

Seminário Capacita SUAS e Reunião da CIB Salvador/BA 21-23/12/2016 

Seminário Estadual de Ações Estratégicas do PETI Salvador/BA 24/12/2016 

Seminário Capacita SUAS, Reunião da CIB, Seminário 
Estadual de Ações Estratégicas do PETI 

Salvador/BA 21-24/12/2016 
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2. Capacitação dos Funcionários _ Janeiro de 2016 
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ASSESSORIA JURÍDICA 

Técnicos responsáveis: 

Dr. João Victor Ivo Fernandes/Advogado 

Dr. Marcus Antônio Xavier/Advogado 

 
 
Descrição: 

 
É a modalidade de atendimento assistencial 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 e retornos: 930 

 

Proteção Social Básica 

 

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 sócioassistencial 

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.  
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CRAS Maria Augusta 

 

Coordenadora: Cleide Márcia Oliveira Rodrigues 

 

Atividades desenvolvidas: 

A equipe do CRAS Maria Augusta, iniciou-se o ano de 2016 com estudos 

pela equipe técnica, sobre a Lei Municipal de Benefícios Eventuais e sobre o 

papel do psicólogo, do pedagogo e do assistente social no trabalho do SUAS, 

temáticas a serem discutidas pela equipe do referido CRAS, na semana de 

capacitação que aconteceu de 11/01 á 15/01/2016, na Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

Após a semana de capacitação, organizou-se o espaço do CRAS, com a 

confecção de painéis e cartazes com informações sobre: os bairros e 

comunidades que compõem o território de abrangência; a equipe de 

profissionais que atuam no referido setor; e as unidades da rede 

socioassistencial e da rede intersetorial do município, que são parceiras de 

trabalho. 

Para retomar as atividades dos SCFV realizou-se no 1º semestre, as 

inscrições para os Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para 

crianças, adolescentes e jovens, mulheres e idosos e também para o Grupo de 

Gestantes, visando 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, no qual o trabalho 

de desenvolver-se-á através de palestras, dinâmicas, diálogos, atividades 

culturais, atividade físicas, etc. 

Entre as atividades promovidas pelos setores da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, a equipe do CRAS Maria Augusta, participou-se e contribuiu 

com a realização do Idofolia (24/01/2016); Dia Internacional da Mulher, 

comemorado pela SMAS, através da realização de palestras nos SCFV, e da 

participação da seresta realizada no dia 08/03/2016; Atividade de capacitação 

para os conselheiros do Conselho Tutelar, na pessoa da coordenação do CRAS 

no dia 13/04/2016; Evento do dia D Social, com a realização de atividades 
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informativas sobre o mosquito Aedes Aegypti nos SCFV e da mobilização e 

caminhada realizada no dia 29/04/2016, pela SMAS; Comemoração ao Dia das 

mães em todos os grupos dos SCFV da sede e da zona rural no período de 06 à 

20/05/2016, com a entrega de cartões com mensagem reflexiva sobre: “Ser 

mãe”, confeccionado pela equipe do respectivo CRAS, bem como, com sorteio de 

brindes e apresentações culturais (músicas, coreografias, poesias...); Dia 

Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, nos dias 08 e 09/06/2016 

com palestras nos SCFV para mulheres, em colaboração com a equipe do 

CREAS; Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes com palestras nas escolas: Maria Amaral dia 11/05/2016; Arnaldo 

Cardoso dia 12/05/2016; Colégio Estadual dia 13/05/2016; Centro de  

 Educação Infantil Menino Deus do Centro e do Mato Verde dia 

14/05/2016; Centro de Educação Infantil Menino Deus da comunidade Barreiro 

Bom Sucesso dia 17/05/2106. Realizou-se, palestra sobre a mesma temática 

nos SCFV, e participou da caminhada realizada pelas ruas do centro da cidade 

no dia 18/05/2016. 

A equipe do referido CRAS participou do evento Trilha da Leitura, 

realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, no dia 28/04/2016, com 

organização e exposição de um stand com o tema “Nossos direitos e deveres em 

prosas e versos” com o intuito de despertar e informar a população sobre alguns 

dos direitos das crianças, idosos e pessoas com deficiência que precisam ser 

respeitados e garantidos por todos; Participou-se também do 1º Fórum 

Municipal de Cultura, realizado na Câmara Municipal de vereadores do nosso 

município no dia 28/06/2016. 

Entre as ações desenvolvidas pela equipe do CRAS Maria Augusta, no 1º 

semestre de 2016, pontua-se: A reformulação as fichas de atendimento da 

recepção do CRAS, bem como, as que são utilizadas no atendimento pela equipe 

técnica, com o objetivo de melhor organizar, acompanhar e tabular os dados 

referentes às demandas que recebemos e os encaminhamentos realizados; 

Encontro com os orientadores sociais dos SCFV para idosos da zona rural, e 

com os orientadores sociais dos SCFV para adolescentes da sede e da zona 

rural, ambos os momentos aconteceram com o intuito de discutir os pontos 

negativos e os pontos positivos dos referidos serviços, e as mudanças 
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necessárias para aprimorar as ações dos mesmos; Reunião com a equipe de 

trabalho da UBS do Centro no dia 13/04/2016, para esclarecer sobre a função 

do CRAS e as possíveis parcerias que podem ser estabelecidas entre ambos os 

setores; Divulgação dos serviços e função do CRAS na rádio Cidade FM, através 

de entrevista com a coordenação, a qual aconteceu no dia 26/05/2016, com o 

objetivo de esclarecer à população sobre quais são as demandas de 

responsabilidade do respectivo órgão, bem como, divulgar quais os serviços 

ofertados e o território de abrangência que este CRAS atua; Entrega de 

camisetas de farda no SCFV na comunidade de Boqueirão das Pombas dia 

22/06/2016 e na comunidade do Brejo de São José dia 30/06/2016; 

Através da coordenação, o CRAS Maria Augusta, representou o município 

na assinatura do convênio com o SENAC, na cidade de Vitória da Conquista no 

dia 25/02/2016, com o objetivo de proporcionar as famílias vulneráveis do 

município, oportunidades de emancipação social através da profissionalização, 

autonomia financeira e geração de renda; e, participou de uma reunião com 

representantes da CONAB, para discutir sobre o PAA_ Programa de Aquisição de 

Alimentos, que atende os usuários dos serviços do referido CRAS, o qual 

contribui na alimentação das famílias em situação de vulnerabilidades.  

Outra ação realizada foi a comemoração das festas juninas nos SCFV da sede e 

na zona rural entre 16/06 à 01/07/2016, com objetivo de promover o 

fortalecimento das manifestações culturais, bem como, garantir momento de 

lazer, integração e fortalecimento de vínculos. 

Além das atividades e ações descritas acima, garantimos durante o 

período do 1º semestre de 2016 a participação nas reuniões da SMAS e em 

outros órgãos que foi solicitada a presença do CRAS (CREAS e Secretaria de 

Cultura); as palestras e atividade físicas nos SCFV da sede e da zona rural; a 

entrega de enxovais para gestantes participantes do grupo que acontece no 

espaço do próprio CRAS; as visitas domiciliares; o trabalho em parceria com a 

rede socioassistencial e intersetorial; o atendimento e acompanhamento familiar 

do PAIF; e o atendimento diário no espaço do CRAS com acolhida, escuta e 

orientações, encaminhamentos, concessão de benefícios, atualização e inclusão 

cadastral no Cadunico. 
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Para dar continuidade ações e aprimorar os serviços de práxis, iniciou-se 

o segundo semestre do corrente ano, com uma reunião que aconteceu no dia 

07/07/2016, com a equipe de profissionais do referido setor, com a finalidade 

de avaliar a efetivação do plano de ação no decorrer do 1º semestre, bem como, 

definir as ações a serem priorizadas no período do 2º semestre de 2016, de 

acordo as necessidades e demandas vivenciadas.  

Quanto aos eventos ocorridos com a participação e atuação da equipe do 

CRAS Maria Augusta, nesse semestre, cita-se: Palestra informática sobre o ECA 

no NUCA- Núcleo de Cidadania dos Adolescentes da comunidade do Barreiro do 

Bom Sucesso ocorrida no dia 10/07; Exposição de stand, no II Fórum 

Comunitário do Selo UNICEF, realizado em nosso município no dia 22/07; 

Realização de atividades referentes à Semana Nacional dos Excepcionais na 

APAE Irmã Dulce, com os pais e alunos da referida instituição no dia 26/08 ; 

Palestras da Campanha Setembro Amarelo, que aborda a prevenção ao suicídio, 

nos SCFV; Comemoração ao Dia da Criança nos SCFV para crianças da sede, no 

dia 15/10 com brincadeiras dirigidas, brinquedos de parque infantil e sorteio de 

brindes; Palestras da Campanha Outubro Rosa que visa combater o câncer de 

mama nos SCFV da sede e zona rural (idosos e mulheres); Participação no 

evento sobre O Dia Mundial para o fim da violência contra a mulher, promovido 

pelo CREAS, na câmara de vereadores de nosso município no dia 23/11; 

Participação em capacitações na cidade de Salvador( técnica PBF e assistente 

social); Participação no evento Natal solidário promovido pela SMAS, com o 

envolvimento dos participantes dos SCFV. 

A equipe do referido CRAS, realizou-se no 2º semestre de 2016, ações 

como: Estudo com a equipe, ocorrido no dia 04/08, espaço que favoreceu 

ampliar o nosso conhecimento a respeito das formas de acompanhamento e 

atendimento particularizado e individualizado do PAIF; Encontro no dia 08/08, 

com os orientadores dos SCFV que atendem os grupos da zona rural, com o 

objetivo de explanar as orientações teóricas que estrutura os referidos serviços, 

especificadamente os objetivos, eixos a serem trabalhados e sugestões 

metodológicas; Fortalecimento das ações para atender a solicitação do Ministério 

Público Federal no que se refere à averiguação dos beneficiários do Programa 

Bolsa Família em situação irregular, através da continuação dos atendimentos 
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no CRAS pelo digitador do PBF e de visitas domiciliares semanais pela 

assistente social, além de convocação das pessoas por meio das emissoras de 

rádio da nossa cidade; Reunião para discutir o Plano de ação para 2017, com 

base nas vivências e ações desenvolvidas ocorrida no dia 13/10. Nessa 

oportunidade, fizemos uma análise do plano de 2016, e assim, definimos as 

ações que precisam ser continuadas, bem como, as que necessitavam ser 

inseridas e/ou reformuladas para garantir uma melhor eficácia e eficiência dos 

serviços no próximo ano. Também, realizamos o preenchimento do Censo SUAS 

2016. 

Realizou-se ainda, palestras nas comunidades atendidas pela equipe 

volante, para esclarecer e orientar sobre a atualização e inclusão no Cadunico, 

sob a responsabilidade da técnica do PBF que atua no CRAS Maria Augusta; 

Entrega de camisetas de fardas no SCFV para idosos da comunidade de 

Botuquara; Encontro com os orientadores dos SCFV da zona rural para avaliar o 

trabalho desenvolvido durante o ano de 2016, o que foi positivo e o que precisa 

ser revisto, e, na oportunidade foram discutidas sugestões para aprimorar os 

respectivos serviços no ano de 2017; Organização e construção do inventário 

patrimonial dos bens de consumo e permanentes disponíveis no espaço físico 

deste CRAS, e encaminhado à Secretaria Municipal de Assistência Social, 

juntamente com a lista de materiais solicitados para a continuação e efetivação 

dos serviços no ano de 2017 e o respectivo Plano de Ação. 

Além das ações descritas, realizou-se oficinas com famílias beneficiárias 

do BPC na comunidade de Santana, nos meses de novembro e dezembro. Estas 

oficinas estão previstas para acontecerem mensalmente com duração de 05 a 06 

meses e visa contribuir para a construção de novos conhecimentos; favorecer o 

diálogo e o convívio com as diferenças; problematizar as incidências de risco e 

vulnerabilidade no território; estimular a capacidade de participação, 

comunicação, negociação, tomada de decisões; estabelecer espaços de difusão 

de informação; e reconhecer o papel de transformação social dos sujeitos. Esse é 

um trabalho a ser desenvolvido em outras comunidades no decorrer do próximo 

ano. 

Ainda em 2016 a equipe do CRAS Maria augusta esteve presente na 

Audiência concentrada ocorrida no dia 07/11; Promoveu atividades nas 
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comunidades quilombolas da região da Serra sobre o Dia da Consciência Negra; 

Promoveu a realização da comemoração do natal em todos os SCFV da zona 

rural; e realizou-se reunião de avaliação dos trabalhos desenvolvidos durante o 

ano de 2016 com a equipe interna que atua no espaço físico do referido CRAS. 

Além das atividades e ações descritas acima, garantiu-se durante o período do 

2º 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 acontece no espaço do próprio CRAS; as visitas 

domiciliares; o trabalho em parceria com a rede socioassistencial 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 durante 

o ano de 2016, tanto pela Equipe de Referência quanto pela Equipe Volante 

estão especificadas a seguir com o respectivo quantitativo de público 

beneficiado. 

 

AÇÕES QUANTITATIVO 

Acolhimento no CRAS 2258 

Atendimento psicossocial ao idoso            117 

Cadastro de famílias do Prontuário SUAS  234 

Encaminhamento para o BPC 31 

Encaminhamentos para benefícios eventuais 279 

Presença dos técnicos de nível superior nos SCFV – 

idosos- sede e zona rural 

82 

Presença dos técnicos de nível superior nos SCFV–

adolescentes zona rural 

09 

Presença dos técnicos de nível superior nos SCFV– 

mulheres- sede e zona rural 

24 
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Presença dos técnicos de nível superior no grupo de 

gestantes - sede 

13 

Entrega de enxovais para recém-nascidos  72 

Entrevista para declaração de renda aos beneficiários do 

PBF pela equipe psicossocial 

49 

Inclusão de famílias no PAIF 73 

Participação em capacitações  06 

Relatório de estudos sociais 13 

Atividades com grupos intergeracionais 94 

Atualização no Cadúnico no CRAS 625 

Encaminhamento para atendimento psicoterapêutico 09 

Encaminhamento para documentação  27 

Encaminhamento para programas de qualificação 

profissional 

09 

Encaminhamentos para o CREAS 10 

Encaminhamentos para serviços da rede intersetorial e 

socioassistencial 

144 

Inclusão no Cadúnico no CRAS 92 

Passe livre 33 

Atividades comunitárias 08 

Reuniões de planejamento e avaliação do CRAS 15 

Visita às instituições  42 

Visitas domiciliares 283 
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Projeto Movendo Cidadania 

Coordenação: Idalfrane Cardoso 

 

Descrição: Extensão do CRAS Maria Augusta, com equipe técnica exclusiva 

para o atendimento no Bairro Perau, que sobressai dos demais bairros do 

município com maior incidência de vulnerabilidade social, necessitando de uma 

equipe exclusiva (pedagoga, assistentes sociais, psicólogas, orientadoras 

sociais). As ações desenvolvidas pautam-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. Tem como público alvo crianças e adolescentes de 

10 a 14 anos e seus familiares.  

 

Ações desenvolvidas: 

 Participação na Formação Continuada, como ouvintes e também 

palestrantes, onde as Assistentes Sociais Elicélia Silva Costa e Suelange 

Silva Souza Rocha palestraram sobre “O Redesenho do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil - PETI” (11 a 15/01/2016 – SMAS); 

 Realização do Projeto: “Valores e sociabilidade” (Janeiro/2016); 

 Realização de Projeto sobre o Carnaval (Fevereiro/2016); 

 Passeio para conhecer a Barragem da Santana (04/02/2016); 

 Torneio de futsal na Comunidade da Santana (05/02/16); 

 Realização do projeto: “Sem higiene não há saúde” (15/02 a 11/03/2016); 

 Palestra com a Dentista Fabrícia Xavier da Silva. Tema: “A saúde começa 

pela boca” (19 e 26/02/2016); 

 Palestra realizada pela Enfermeira Gilmária Fernandes de Oliveira. Tema: 

“Higiene Corporal” (02/03/2016); 

 Palestra realizada pelo Engenheiro Florestal Eber Souza Dourado. Tema: 

“Cuidado e preservação com o Meio Ambiente” (04/03/2016);  
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 Palestra realizada pela Nutricionista Máira de Castro Oliveira. Tema: 

“Higienização e armazenamentos dos alimentos” (11/03/2016); 

 Palestra realizada pelo Pastor Almir. Tema: “Jesus e sua importância” (22 

e 23/03/2016); 

 Realização do projeto: “Um adolescente sonhador” (Abril/2016); 

 Palestra realizada pelo Pastor Fábio H. Matos. Tema: “Um adolescente 

sonhador” (01/04/2016); 

 Participação no III Circuito Cultural: na Trilha da Leitura com a exposição 

do Informativo “O que é o BPC?”, onde expomos aos visitantes como 

requerer o BPC, quem tem direito, quais os documentos necessários, entre 

outras informações (28/04/2016); 

 Participação na caminhada do “Dia D Social, Dia de Conscientização e 

Combate ao Aedes Aegypti” (29/04/2016); 

 Realização do projeto: Bullying (Maio/2016); 

 Participação na Comemoração do Dia das Mães com apresentação de 

coreografia em homenagem às mães (06/05/2016); 

 Realização de palestra sobre o dia 18 de Maio, Dia Nacional de Combate à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no SVFV Mulheres Fortes 

(11/05/2016); 

 Realização de palestra sobre o dia 18 de Maio, Dia Nacional de Combate à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no Colégio Estadual 

Sinésio Costa nos turnos vespertino e noturno (13/05/2016); 

 Realização de palestra sobre o dia 18 de Maio, Dia Nacional de Combate à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, na Creche do Perau 

(14/05/2016); 

 Entrevista na Rádio FM, onde falamos sobre o SCFV - Projeto Movendo 

Cidadania, seu objetivo, público alvo, profissionais envolvidos e as ações 

desenvolvidas (02/06/2016); 

 Participação no São João da SMAS (16/06/2016); 

 Participação no 2º Fórum Comunitário do Selo UNICEF (22/ 07/2016); 

 Passeio a AABB (28/07/2016); 

 Homenagem aos avós (29/07/2016); 
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 Palestra realizada pelo CENAI sobre Bullying (04/08/2016); 

 Visita ao Cotevida (17/08/2016); 

 Gincana Folclórica (22 a 26/08/2016); 

 Projeto “A paz é a gente que faz” (29/08 a 23/09/2016); 

 Participação no Desfile Cívico (07/09/2016); 

 Palestra realizada pela Polícia Militar sobre a Paz (13/09/2016); 

 Participação no VII Halloween (04/11/2016); 

 Comemoração do 1º aniversário do SCFV – Projeto Movendo Cidadania 

(02/12/2016); 

 Participação no Natal Solidário (16/12/2016); 

 Atividades Esportivas (Semanal); 

 Oficina de xadrez (Quinzenal); 

 Artesanato (Mensal); 

 Oficina de Informática (Semanal). 

 

Abaixo estão os dados quantitativos de algumas ações e atendimentos: 

Especificação Quantidade 

Visita Domiciliar 110 

Atendimento Orientação Social 

 

34 

Visita ao Conselho Tutelar 01 

Atendimento Psicológico  15 

Projetos Trabalhados 07 

Visita ao CAPS 02 

Palestras 11 

Visita às Instituições  04 

Entrevista na Rádio FM 01 

 

Benefícios Eventuais 

 

Serviços Ofertados Quantidade  

Auxílio Documentação Civil 03 
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Auxílio Viagem 03 

Auxílio Funeral 01 

Auxílio Moradia 03 

Auxílio Cesta Básica/Calamidade 
Pública 

 

 

09 

 
Calamidade Pública - Filtro 04 

 

Registros Fotográficos    

Oficina no SCFV – Projeto Movendo Cidadania e Palestra na Formação 
Continuada. (Janeiro) 
        

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval, passeio à barragem da Santana e jogo de futsal. (Fevereiro) 
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Palestras realizadas por Dentista, Enfermeira e Engenheiro Ambiental. 

(Março) 
    

 

 

 

III Circuito Cultural: na Trilha da Leitura e Caminhada do “Dia D Social, Dia 

de Conscientização e Combate ao Aedes Aegypt. (Abril) 
 

 

 

Palestras e Caminhada sobre o dia 18 de Maio, Dia Nacional de Combate à 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. (Maio) 
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Comemoração dos Festejos Juninos 

                    

 

 

 

 

Participação no 2º Fórum Comunitário do Selo UNICEF. (Julho) 
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Passeio à AABB (Julho) 

 

 

 

 

 

Homenagem aos Avós. (Julho) 

 

 

Homenagem aos Avós. (Julho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestra realizada pelo CENAE sobre Bullying. (Agosto) 
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Participação no Desfile Cívico sobre a Paz. (Setembro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestra realizada pela Polícia Militar sobre a Paz. (Setembro) 
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Participação no VII Halloween. (Novembro) 

 

                             

 Comemoração do 1º aniversário do SCFV – Projeto Movendo Cidadania. 

(Dezembro)

 



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana/BA 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Relatório Anual de Gestão _  2016 

 

 

Atividades Esportivas. 
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Oficina de Xadrez 

 

 

Artesanato. 
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Oficina de Informática 
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CRAS Eremita Cardoso 

 

Coordenação: Marivone Cardoso 

 

O CRAS II Eremita Cardoso situada a Rua Manoel Guimarães Prates, 180, 

Mato Verde, tendo como área de abrangência os bairros: Mato Verde, Jardim 

Imperial, Bom Retiro, Castelo Branco, São Rafael, Vila Eremita, e vila Maria, 

vem buscando provocar algumas mudanças na vida dos usuários, no que diz 

respeito à construção da sua autonomia, como também, na garantia dos seus 

direitos para uma melhor qualidade de vida, tentando assim, superar as 

condições de vulnerabilidade social e potencialidades de riscos. 

O CRAS II Eremita Cardoso no ano de 2016 vem desenvolvendo suas 

atividades com garra e muita determinação. A equipe técnica do CRAS 

desenvolveu várias atividades voltadas para atender as necessidades básicas da 

população visando à proteção social. Entre estas temos: 

Famílias acompanhadas: 390 

 Participação no Capacita SUAS 2016; 

 Participação no 7º Idofolia- 2016; 

  Comemoração do Dia das Mães (13/05/2016); 

 Festa Junina da Comunidade de Vesperina; 

  Festa Junina da Comunidade de Agreste; 

 Festa Junina da Comunidade de Agrestinho; 

  Formação Continuada dos Orientadores do Grupo de Convivência de 

Adolescentes e Jovens; 

 Desfile pelas ruas sobre o Projeto do dia Sete de setembro – Não a 

Violência; 

  Distribuição de alimentos do PAA aos usuários dos grupos de convivência 

da sede e zona rural; 

 Escuta, acolhimento, atendimento (individual e coletivo), encaminhamento 

as redes, palestras, atividades socioeducativas e visitas domiciliares 

realizadas pela Equipe Técnica (Coordenação, Psicólogo e Assistente 

Social); 
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 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); 

 Cadastro das famílias para inserção no PAIF; 

  Dia“D” Social - Palestra nos SCFV  e Marcha nas rua da Cidade  contra o  

mosquito aedes aegypti 

  Levantamento e identificação das necessidades das famílias; 

 Atualização cadastral das famílias beneficiarias do Programa Bolsa 

Família de acordo lista enviada pelo MDS; 

 Inclusão no CadÚnico do Programa Bolsa Família; 

 Participação  palestra para os participantes do SCFV e comunidade sobre 

a Violência contra a Mulher; 

 Participação em palestra  nas Escolas Municipais e nos SCFV  sobre o 

Trabalho Infantil; 

 Acompanhamento, avaliação, e sistematização com as redes 

socioeducativas do CRAS. 

  Participação nas atividades do Novembro Negro; 

 Realização da semana da criança na sede do município; 

 Participação no Natal Solidário; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFÍCIOS EVENTUAIS TOTAL 

CALAMIDADE PÚBLICA /CESTA BÁSICA 40 

AUXÍLIO VIAGEM 40 

AUXÍLIO DOC. CIVIL  10 

AUXÍLIO MORADIA 01 

CALAMIDADE PÚBLICA/FILTRO 13 

AUXÍLIO FUNERAL 02 
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SERVIÇOS OFERTADOS TOTAL 

ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO 241 

ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 565 

FAMILIAS ACOMP PAIF 390 

NOVAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELOPAIF 33 

ENCAMINHAMENTO PARA O BPC 21 

CAD‟ ÚNICO 51 

ATUALIZAÇO CAD‟ ÚNICO 442 

CREAS 05 

ENCAMINHAMENTO PARA ASS. JURÍDICA 19 

ENCAMINHAMENTO PARA PASSE LIVRE 03 

VISITAS DOMICILIARES 430 

ENCAMINHAMENTO PARA CAPS 18 

ENCAMINHAMENTO PARA SAÚDE 04 

ENCAMINHAMENTO PARA EDUCAÇÃO 04 

ENCAMINHAMENTO PARA INF. ESTRUTURA 01 

ENCAMINHAMENTO PARA COTEVIDA 03 

ENCAMINHAMENTO PARA CONSELHO TUTELAR 08 

VISITA ÀS INSTITUIÇÕES 80 

ESTUDO SOCIAL 02 

  

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 

IDOSOS 

 

Coordenação:  

Suelange Rocha _ Sede 

Vilma Rodrigues _ Zona Rural 

 

Total de Idosos: 195 

 

 Descrição do serviço: 

Tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo 

de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de 
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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. 

 

Apresentação:  

O desenvolvimento das atividades que foram desenvolvidas  durante o ano 

de 2016 especificadas a seguir, foram direcionadas para a prevenção, promoção, 

integração e participação efetiva da pessoa idosa, objetivando uma melhor 

qualidade de vida. Durante o desenvolvimento dessas atividades, procuramos 

considerar a individualidade de cada um, seus desejos necessidades especificas, 

como também compreender os diversos tipos de inteligências e capacidades, 

pois, a experiência da convivência em grupo com os idosos tem  nos 

demonstrado que é possível garantir um espaço socioeducativo, de troca de 

experiências, possibilitando o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. Tais fatores contribuem para o envelhecimento ativo e saudável, 

propiciando um estilo e vida com estímulos de valorização da pessoa idosa, 

resgatando a sua dignidade enquanto ser humano. 

  

 Localidade e dia de funcionamento: 

  

Localidade Dia e Horário 

Sede  Terça e quinta das 14h às 17h 

Agreste Segunda-feira das 14h as 17h 

Boqueirão das Pombas* Quarta- Feiras da 14h as 17h 

Brejo de São José* Quinta-Feira das 9has12h 

Botuquara Sexta-Feira das 15h as 17h 

Laguna Terca- Feira das 14h as 17h 

Santana Quinta –Feira das 15 as 17 
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Santa Rita Sexta-Feira das 14h as 17h 

Serra* Terca-Feira as 9h as 12h 

Vesperina Quarta-Feira das 14h as 17h 

*Grupo intergeracional 

  

 Atividades Desenvolvidas: 

  

 Idofolia; 

 Formação Continuada dos Orientadores do Grupo de Convivência; 

 Reabertura do Grupo de Idosos “Bem Viver”; 

 Comemoração do Dia das Mães; 

 Escuta, acolhimento, atendimento (individual e coletivo), encaminhamento as 

redes, atividades socioeducativas e visitas domiciliares realizadas pelas Equipes 

Volante (Coordenação, Psicólogo e Assistente Social) nos grupos intergeracionais; 

 Levantamento e identificação das necessidades das famílias nas comunidades; 

 Comemoração do dia dos avôs; 

 Dinâmicas de Grupo; 

 Atividade de Educação Física; 

 Oficinas de artesanato; 

 Passeio para Municípios circunvizinhos; 

 Passeio para o interior do município; 

 Realização de comemoração dos aniversariantes de cada mês; 

 Comemoração das festas Juninas com apresentações em todos os grupos com 

comidas típicas, brincadeiras e jogos juninos, brindes, apresentações e muito 

forró; 

 Gincana recreativa da III Idade; 

 Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) nas comunidades; 

 Entrega de enxovais para as gestantes do SCFV nas comunidades ; 

 Bingos; 

 Intercambio. 

 Palestras: 

 Alimentação saudavel e qualidade de vida na terceira idade; 

 Nutrição na terceira idade, 

 Pirâmide Alimentar 

 A importância dos exercícios físicos na terceira idade, 
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 Cuidados básicos com o sono na terceira idade; 

 Palestra sobre outubro rosa (profissionais da saúde); 

 Novembro azul;( Câncer de próstata); 

 Feira da Saúde na prevenção de: Cancer de mama e colo de ultero, Hipertensão, 

diabetes, Depressão, alcolismo, etc 

 Confraternização de encerramento com dinâmicas e sorteios de brindes; 

 Natal solidário. 

 

Registros Fotográficos 
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 

MULHERES 

 

Coordenação: Suelange Silva de Souza Rocha  

 

Descrição: 

Tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam para a 

elevação da autoestima, 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 de mulheres que muitas vezes são 

vítimas de violência doméstica, em situação de desemprego 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. 

 

Quantidade de mulheres: 503 
 

Local dia e horário de Funcionamento: 

 

 
Atividades Desenvolvidas 

 

 Reabertura do SCFV - Grupo de mulheres; 

 Comemoração ao Dia Internacional da Mulher – Projeto lugar de mulher é 

onde ela quiser; 

 Oficinas de artesanatos; 

 Palestras informativas com temas transversais; 

 Atividades culturais (sessões de cinema, música, poesia); 

 Atividades físicas (dança); 

Local Dia e Horário Nº de 

encontros 

 

Sede do CRAS 
Eremita Cardoso 

Segundas-feiras  das 14:00h às 

17:00h  
Quartas-feiras  das 14:00h às 17:00h   

100 
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 Campanha informativa Dia D em combate a dengue;  

 Comemoração do dia das mães; 

 Participação na Campanha Contra o Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes; 

 Participação na Campanha ao Dia Internacional de Erradicação do 

Trabalho Infantil; 

 Comemoração das festas Juninas com quadrilhas e apresentações 

 Gincana – Diversão se faz com animação. 

 Participação no Projeto “Bullyng – Por uma cultura de paz”. 

 Folclore – A valorização das culturas regionais; 

 Educação Ambiental – Sustentabilidade. 

 Setembro Amarelo – Prevenção do suicídio. 

 Outubro Rosa – Campanha em prevenção ao câncer de mama. 

 Novembro Azul – Campanha em prevenção ao câncer de próstata. 

 Dia Mundial pelo Fim da Violência Contra Mulher – 25 de novembro. 

 Natal solidário. 

 Escuta, acolhimento, atendimento (individual e coletivo), encaminhamento 

as redes, palestras, atividades socioeducativas e visitas domiciliares 

realizadas pela Equipe Técnica (Coordenação, Psicólogo e Assistente 

Social) nos grupos Intergeracionais; 

 Levantamento e identificação das necessidades das famílias; 

 Passeio para Municípios circunvizinhos; 

 Passeio para o interior do município; 

 

Registros Fotográficos 
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 

GESTANTES 

 

Coordenação: Thaiane Graziele Neves Brito 

 

Descrição: 

Tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de 

gestação saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no 

fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção 
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de situações de risco social. A intervenção social deve estar pautada nas 

características, interesses e demandas desse grupo 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. 

 

Quantidade de gestantes:  

CRAS Maria Augusta: 65. 

CRAS Eremita Cardoso: 35. 

 

Atividades desenvolvidas: 

 Abertura dos trabalhos com a pedagoga Cleide Márcia Oliveira. 

 Oficinas de artesanatos com Thaiane Brito. 

 Palestras informativas com temas transversais; 

 Comemoração do dia internacional da mulher – Tema: Lugar de mulher é 

onde ela quiser;  

 Campanha informativa Dia D em Combate a Dengue;  

 Comemoração do dia das mães; 

 Participação na Campanha Contra o Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes; 

 Comemoração dos festejos juninos; 

 Palestra com fisioterapeuta Barbara Ivo: “Pré-eclâmpsia”; 

 Palestra com Psicóloga Claudia Maria S. Nascimento: “Violência 

obstétrica”, “Parto humanizado”, “Educação Ambiental”; 

 Palestra com Educador físico Nelton Luiz Barbosa: “Atividade física na 

gestação”; 

 Palestra com Assistente Social Vera Carla da Silva: “Diretos e deveres da 

gestante”, “Violência Contra a Mulher”, “Despertar e incentivar o vinculo 

familiar”; 

 Palestra com os Agentes de Endemia Alessandro Fernandes e Orlando 

Silva: “Dengue, Zica vírus e Chikungunya”. 

 Palestra com a pedagoga Eliana Rocha: “Mitos e Verdades na Gravidez”; 
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 Palestra com a psicóloga Helyne Mafra: “Cuidados com RN”, “Guia do bebê 

– Orientações básicas para cuidar do seu bebê”, “Campanha Novembro 

Azul - Câncer de Próstata”; 

 Palestra com o Assistente Social Henrique Magalhães: “Salário 

Maternidade” “Acidentes Domésticos”. 

 Palestra com a Pedagoga Marivone Cardoso: “Psicoemocional na gestação”, 

“Dez dicas para uma gravidez saudável”, “Alimentação saudável na 

gestação”. 

 Palestra com a Pedagoga Joanita da Frota: “Os benefícios dos legumes e 

verduras fornecidos pelo PAA”, “Sensibilizar sobre as vitaminas – Frutas e 

Verduras para a vida saudável”. 

 Orientadora Social Thaiane Brito: Outubro Rosa “Contra o câncer de 

mama”, “Mensagem reflexiva – „Ser Mãe‟”. 

 Palestra com a Pedagoga Cleide Márcia: “ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente”, “A experiência da separação para os adultos e os filhos e a 

alienação parental”. 

 

 

Registros Fotográficos 
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Palestra com Assistente Social Vera Carla da Silva – CRAS I 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kit enxoval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de kit enxoval para gestante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficinas de Artesanato 

 

 
 
 



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana/BA 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Relatório Anual de Gestão _  2016 
 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 
CRIANÇAS 

 

Coordenação: Thayane Brito 

 

Descrição: 

Tem por foco o desenvolvimento de atividades com crianças, familiares e 

comunidade, para fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de 

exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica e o trabalho 

infantil, sendo um serviço complementar e diretamente articulado ao PAIF. 

Pauta-se no reconhecimento da condição peculiar de dependência, de 

desenvolvimento desse ciclo de vida e pelo cumprimento dos direitos das 

crianças, numa concepção que faz do brincar, da experiência lúdica e da 

vivência artística uma forma privilegiada de expressão, interação e proteção 

social. 

 

Quantidade: 79 

 

Atividades desenvolvidas: 

 Oficinas de artesanatos; 

 Palestras informativas com temas transversais; 

 Atividades culturais (sessões de cinema,música,poesia); 

 Atividades físicas (dança); 

 Campanha informativa Dia D em combate a dengue;  

 Comemoração do dia das mães; 

 Participação na Campanha Contra o Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes; 

 Participação na Campanha ao Dia Internacional de Erradicação do 

Trabalho Infantil; 

 Comemoração dos festejos juninos; 

 Palestra nutricional. Tema: Brincadeira educativa sobre alimentação 

saudável;  

 Comemoração do Dia Dos Pais; 
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 Comemoração a Independência do Brasil; 

 Dia das Crianças. Projeto “Brincando Divertindo e Interagindo”. 

 Noções de higiene corporal;  

 Preparativos para apresentação no Natal Solidário. Encerramento. 

 

Registros Fotográficos 

 
Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil - CRAS Maria Augusta 12/06/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arraiá da Assistencia Sociá 16/06/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confraternização Natalina 
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 

ADOLESCENTES E JOVENS 

 

Coordenação: Rita de Cássia Batista Ivo 

 

Descrição: 

Tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária e contribui 

para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do 

desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação 

cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho. As atividades devem abordar 

as questões relevantes sobre a juventude, contribuindo para a construção de novos 

conhecimentos e formação de atitudes e valores que reflitam no desenvolvimento 

integral do jovem. 

 

Coletivos referenciados ao CRAS Maria Augusta: 08 

 

Endereço 01: Rua Presidente Costa Silva, 134, 

Centro 

Quant. de Coletivos: 06 

Endereço 02: Comunidade de Santa Rita Quant. de Coletivos: 01 

Endereço 03: Comunidade de Botuquara Quant. de Coletivos: 01 

 

Coletivos referenciados ao CRAS Eremita Cardoso: 04  

 

Total de Participantes: 518 

 

Atividades Desenvolvidas: 

 

 Execução do projeto: (Gravidez na adolescência) com a realização das seguintes 

oficinas: (Gravidez na adolescência) “já pensou sobre isso? ‟‟ (prevenção)” você 

esta ligado nela?‟‟ supervisionada pela equipe do Instituto Aliança. 

 Comemoração do dia dos pais. 

 Oficina esportiva na modalidade de futebol, basquete, dama, dominó, e xadrez.  

 Atividades realizadas com skate oferecidas de doação pela empresa GSM Brasil 

LTDA. 
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 Realização de visita domiciliar pelos orientadores do serviço, as famílias dos 

adolescentes e jovens.  

 Oficina de artesanato  

 Realização de passeios entre eles na AABB. 

 Desfile cívico do 07 de setembro com o tema “ A Paz é Agente que Faz”. 

 Gincana bíblica com a participação do padre Isaías.  

 Atividades lúdicas e pedagógicas. 

 Realização de palestra pelos técnicos dos CRAS. 

 Comemoração do dia das crianças, com apresentação e confecção de lembranças. 

 Informação e atividades do folclore brasileiro realizada pela coordenadora do 

CRAS Eremita Cardoso Marivone Cardoso. 

 Palestra com a psicóloga Rafaela Magalhães sobre “Outubro Rosa‟‟  

 Realização da festa do Halloween.   

 Palestra sobre prevenção as DST-HIV-AIDS com a equipe do NASF, com a 

enfermeira Simone Ivo. 

 Participação do CREAS sobre o Dia Internacional “a Não Violência contra a 

Mulher” dia 23/11/2016 

 Palestra sobre o Novembro Negro, realizada pela pedagoga Eliana Lédo.   

 Gincana educativa com o tema “Projeto de Vida: eu conheço minhas 

habilidades?”  

 Participação do Natal Solidário. 

 

 

Registros Fotográficos 
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Proteção Social Especial de Média Complexidade 

 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado as famílias e indivíduos 

(PAEFI/CREAS) 

 
Descrição: 
 

Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou 

mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. 

Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a 

preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e 

para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de 

condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal 

e social. 

 

Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de prestação de serviços à 

comunidade (PSC) 
 
Descrição: 

 
O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e 

acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Contribui para o 

acesso a direitos e para a resignificação de valores na vida pessoal e social dos 

adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço faz-se necessário a observância 

da responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e 

obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas 

específicas para o cumprimento da medida. 

O CREAS atende a Crianças vítimas de violência física, psicológica, 

negligência e abandono; Crianças e Adolescentes vítimas de Exploração Sexual 

ou Abuso Sexual; Crianças e Adolescentes em situação de Trabalho Infantil; 

Adolescentes em Conflito com a Lei; Adultos em Conflito com a Lei; Pessoas em 

Situação de Rua ou Mendicância; Gays, Lésbicas, Bissexuais e Travestis vítimas 

de Discriminação em decorrência de sua orientação sexual; Mulheres Vítimas de 

Violência; Pessoas com Deficiência em situação de violação de seus direitos; 
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Idosos Vítimas de Violência Física, Psicológica, Negligência e Abandono; Vítimas 

de Discriminação em Decorrência de sua Raça ou Etnia. 

• Acolhimento de todos os (as) usuários (as) que buscam a Unidade seja por 

procura espontânea, por busca ativa, encaminhados pela rede socioassistencial 

ou encaminhado por órgãos do Sistema de Garantia de Direito (SGD): Conselho 

Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, Conselhos de Direito, Delegacia, ou 

por outras políticas setoriais.  

 • Cadastro/ abertura de prontuário para avaliação da situação, que 

caracteriza-se pela compreensão da violação de direito do usuário (a), com vistas 

nos encaminhamentos e acompanhamento dos casos; 

• Construção do Plano de Acompanhamento Familiar e Plano de 

Acompanhamento Individual (Adolescentes em cumprimento de Medida 

Socioeducativa); 

• Visitas domiciliares para conhecimento e acompanhamento; 

• Reuniões de Equipe; 

• Preenchimento do Relatório Mensal de Atendimento – RMA do Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e encaminhamento para SMAS; 

• Reuniões para estudos de casos em conjunto com CRAS‟s, Conselho 

Tutelar e Instituição de Acolhimento Casa Vida, CAPS; 

• Elaboração de Relatório de encaminhamento de situações de violação de 

direitos para o Ministério Público; 

• Orientação Jurídico-social individual e em grupo; (Acompanhamento dos 

casos/ processos na Delegacia e Fórum com vistas na orientação e 

encaminhamento para assessoria jurídica); 

• Acompanhamento escolar realizado pelo Educadora Social às crianças e 

adolescentes vitimas de negligencia e adolescentes atendidos pelo CREAS; 

 Participação da coordenadora na Posse dos Membros do Conselho Tutelar 

na Câmara de Vereadores; 

 Participação de toda a equipe no CAPACITA SUAS - promovido pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 Participação de toda a equipe na Realização do VIII IDOFOLIA. Tema: 

Alegria não tem Idade! 
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 Participação da coordenadora no VII Encontro Baiano de Gestores 

Municipais de Assistência Social, em reunião do COEGEMAS/BA, reunião 

Ordinária da CIB (Comissão Intergestores Bipartite) e, em PALESTRA - Plano 

Decenal - MDS em Porto Seguro/Bahia (24 a 26 de fevereiro); 

 Realização de Oficinas do programa de Educação Ambiental – PEAS 

(RENOVA), pela Assistente Social e Psicóloga, na sede do CREAS; 

 Participação da coordenadora em Capacitação do Conselho Tutelar 

realizado na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo como 

palestrantes a assistente social e psicóloga do CREAS e outros profissionais da 

rede (11 a 15 de abril); 

 Participação de toda a equipe em mobilização e comemoração ao Dia 

Internacional da Mulher; Dia das Mães; Campanha do Dia “D” da Dengue, Zika 

e Chikungunya; Caminhada Social; Trilha da Leitura; São João; 

 Participação da coordenadora em Audiência Pública do Plano Municipal de 

Habitação, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na Câmara 

Municipal de Vereadores(13 de abril); 

 Ações de mobilização e enfrentamento. Participação da organização da 

Campanha do 18 de Maio de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes em parceria com o órgão gestor da Assistência Social, 

CRAS‟s, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Educação, SCFV, Projeto 

Movendo Cidadania,COTEVIDA, CAPS, PETI, CMDCA, Estagiários em Serviço 

Social; 

 Entrevista realizada pela coordenadora na RÁDIO CIDADE FM sobre o 18 

de Maio (Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças 

e Adolescentes) realizando esclarecimento e mobilizando toda população 

riachense; 

 Participação do CREAS, CRAS I e CRAS II, em PALESTRAS sobre o dia 12 

de Junho (Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil) para os Grupos de Mulheres, 

Grupo da III Idade, Cantinho da Criança, PETI, SCFV, Projeto Movendo 

Cidadania (06 a 10 de junho);  

 Participação da Coordenadora, Assistente Social e Pedagoga, em 

Capacitação sobre o Bullying e Plantão Psicológico, Panfletagem, Abordagem nas 
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escolas, ruas e visitas aos comércios, promovido pelo Centro de Apoio 

Educacional – CENAE (09 a 29 de junho); 

 Participação da coordenadora no I Fórum Municipal de Cultura, 

promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, realizado na Câmara de 

Vereadores (28 de junho). 

 Participação da coordenadora e toda a equipe no II FÓRUM 

COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SELO UNICEF - 

MUNICIPIO APROVADO - Edição 2013/2016, realizado no auditório do Colégio 

Municipalizado Maria Amaral Guimarães Gondim (22 de julho); 

 Palestra (Assistente Social) no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos e no Projeto Movendo Cidadania com pais e alunos, sobre o Dia “D” do 

Bullying; 

 Reunião com Secretários (Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura), 

Equipe do CREAS, CMDCA, Conselho Tutelar, para discussão de propostas e 

elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativa, na sede do 

CREAS (19 de outubro); 

 Reunião com toda a equipe do CREAS e Conselho Tutelar, com 

pais/responsáveis de usuários que já passaram pelo CREAS, para falar sobre o 

ECA, Prevenção, Perigos de Rua, Drogas, Bebidas, entre outros, ALERTA!! (24 de 

Outubro);  

 Reunião com toda a equipe para elaboração do Plano de Ação 2017 (07 de 

novembro); 

 Palestra sobre o 25 de Novembro “Dia Mundial pelo Fim da Violência 

Contra a Mulher, com distribuição de camisetas, cartilhas, no Auditório da 

Câmara Municipal de Vereadores, promovido pelo CREAS; 

 Participação da coordenadora em Seminário Estadual sobre as Ações 

Estratégicas do PETI em Salvador/BA (24 de novembro); 

 Participação da Assistente Social e Psicóloga em Audiência Concentrada, 

no processo de Acolhimento Institucional, junto a Casa Vida Sagrada Família 

(Novembro 2016); 

 Participação de toda equipe no Natal Solidário (16 de dezembro). 
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Registros Fotográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS 

Famílias em acompanhamentos  298 

Adolescentes em cumprimento de medidas 00 

DADOS QUANTITATIVOS TOTAL 

Atendimentos/Orientações 593 

Estudos de Caso  143 

Visitas Domiciliares 104 

Visita Institucional 62 

Palestras, campanhas, conferências, audiências e outros. 18 

Atendimento/Orientação (MSE – LA e PSC) 16 

Reunião com Equipe e com a Rede 100 

Encaminhamento 174 

Elaboração de Relatório 17 
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Programa de Erradicação do Trabalho Infantil _ PETI 

 

Técnico Responsável: Marlúcia Cardoso 

 

Descrição: O PETI é um programa do Governo Federal que visa erradicar todas 

as formas de trabalho de crianças e adolescentes. Esse programa é vinculado ao 

CREAS, devido o direito da criança ter sido violado.   

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI articula um 

conjunto de ações para retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 

anos da prática do trabalho precoce, exceto quando na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos. O programa compreende transferência de renda 

prioritariamente por meio do Programa Bolsa Família –, acompanhamento 

familiar e oferta de serviços socioassistenciais, atuando de forma articulada com 

estados e municípios e com a participação da sociedade civil. 

 

Atividades desenvolvidas: 
 

 Dança; Recreação; Música; Artesanato; Jogos Educativos; Filmes; Palestras, 

entre outros. 

• Acolhimento de todos os (as) usuários (as) que buscam a Unidade seja por 

procura espontânea, por busca ativa, encaminhados pela rede socioassistencial 

ou encaminhado por órgãos do Sistema de Garantia de Direito (SGD): Conselho 

Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, Conselhos de Direito, Delegacia, ou 

por outras políticas setoriais.  

 • Cadastro/abertura de prontuário para avaliação da situação, que 

caracteriza-se pela compreensão da violação de direito do usuário (a), com vistas 

nos encaminhamentos e acompanhamento dos casos; 

• Construção do Plano de Acompanhamento Familiar e Plano de 

Acompanhamento Individual; 

• Visitas domiciliares para conhecimento e acompanhamento; 

• Reuniões de Equipe; 

 Atividades Recreativas, Seção de Cinema, Jogos Pedagógicos, Artesanato, 

Caraoquê, Passeios, entre outros; 
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 Reunião com técnicos para Abertura do Programa (Fevereiro 2016); 

 Participação de toda a equipe em CAPACITAÇÃO DO PETI com 

apresentação da coordenadora, técnicos e orientadores sociais; dinâmicas de 

grupo; Contrato de convivência; Entrega de apostilas para orientadores; 

Cronograma de atividades e planejamentos; Plano de ação; Confecção de 

crachás; entre outros (16 a 19 de fevereiro); 

 Abertura do Programa (Fevereiro2016); 

 Participação de toda a equipe em Comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher na Praça da Paquera com uma Seresta, promovido pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social (Março 2016); 

 Participação da coordenadora em Capacitação do Conselho Tutelar 

realizado na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, (11 a 15 de 

abril); 

 Participação da equipe em Campanhas do Dia “D” da Dengue; Zika e 

Chikungunha, Caminhada Social, Trilha da Leitura (Abril 2016); 

 Participação da coordenadora em Capacitação do PETI na cidade de 

Ibotirama/BA promovido pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e 

Desenvolvimento Social - SJDHDS, através da Superintendência de Assistência 

Social – SAS (26 e 27 de abril de 2016); 

 Participação na Comemoração ao Dia das Mães no Clube Maçônico de 

Riacho de Santana, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social 

(Maio 2016);  

 Participação em Palestra, Caminhada de mobilização, sobre o dia 18 de 

Maio (Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes) (Maio 2016); 

 Participação dos técnicos do CREAS, CRAS I e CRAS II, em PALESTRAS 

sobre o dia 12 de Junho (Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil) para os 

Grupos de Mulheres, Grupo da III Idade, Cantinho da Criança, PETI, SCFV, 

Projeto Movendo Cidadania (06 a 11 de junho 2016); 

 Entrevista realizada pela coordenadora na RÁDIO CIDADE FM sobre o 12 

de Junho – Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil (Junho 2016); 

 Culminância do Projeto - 12 de Junho - Dia Mundial Contra o Trabalho 

Infantil, onde assistimos o filme „João e Bilú‟ e „Vida Maria‟ (Junho 2016); 
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 Participação de toda a equipe em Comemoração ao São João dos grupos do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, realizado no CRAS II - 

Eremita Cardoso (Casa do Brazão), promovido pela Secretaria de Assistência 

Social (Junho 2016); 

 Reunião com técnicos e orientadores para criação do Projeto Social para 

Crianças e Adolescentes “Fortalecendo Vínculos, Socializando Histórias, 

Priorizando o Ser Social”; 

 Reunião com pais e responsáveis dos usuários, realizada no CRAS II 

(Eremita Cardoso), com a presença da Secretaria Municipal de Assistência 

Social (Julho 2016); 

 Participação da coordenadora e toda a equipe no II FÓRUM COMUNITÁRIO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SELO UNICEF – MUNICIPIO APROVADO – 

Edição 2013/2016, realizado no auditório do Colégio Municipalizado Maria 

Amaral Guimarães Gondim (Julho 2016); 

 Ida dos usuários e toda equipe, SCFV e Projeto Movendo Cidadania, para 

AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) (Julho 2016); 

 Palestra com técnica do CENAE, Maria Hiasmine Rodrigues e sua equipe, 

sobre o Bullyng na sede do PETI (Agosto 2016); 

 Palestra com a enfermeira Jumária Silva - prevenção e cuidados - sobre: 

Sexo, Drogas, AIDS, Gravidez na Adolescência, DSTs, na sede do PETI (Agosto 

2016); 

 Comemoração sobre o Folclore, Dia do Soldado, com palestra, hino e 

atividades em quadrinhos, com a participação de toda a equipe (Agosto 2016); 

 Participação de toda a equipe no desfile de 7 de Setembro “Em nome da 

Paz” promovido pela Loja Maçônica Estrela Flamejante de Riacho de Santana 

(Setembro 2016); 

 Participação em Comemorações e Campanhas sobre o Outubro Rosa, Dia 

da Criança e Novembro Negro (Outubro 2016); 

 Palestra sobre Outubro Rosa (Câncer de Mama), com a Assistente Social 

Elicélia Costa, na sede do PETI (Outubro 2016); 

 Participação de usuários e toda equipe na Festa do Hallowen, com SCFV, 

Projeto Movendo Cidadania, realizada no CRAS II (Novembro 2016); 
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 Reunião com toda a equipe para elaboração do Plano de Ação 2017 

(Novembro 2016); 

 Participação dos usuários e toda a equipe em palestra sobre o Dia Mundial 

pelo Fim da Violência Contra a Mulher, no Auditório da Câmara Municipal de 

Vereadores, promovido pelo CREAS (Novembro 2016); 

 Participação da coordenadora no Seminário Estadual sobre as Ações 

Estratégicas do PETI em Salvador/BA (Novembro 2016); 

 Encerramento das atividades do programa (Dezembro 2016); 

 Participação de toda equipe no Natal Solidário, promovido pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 

 

Registros Fotográficos 
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Serviço de Acolhimento Institucional 

 

Coordenação: Rita de Cássia Batista Ivo 

 

Descrição: Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes 

de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob 

medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade 
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situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se 

temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. 

 

Quantidade de Crianças Acolhidas: 17 crianças e adolescentes  
 

 
                            

 

 

 

DADOS QUANTITATIVOS TOTAL 

Atendimentos/Orientações 
 

271 

Visitas aos familiares 

 

40 

Relatórios elaborados 

 

25 

Reunião com Equipe  

 

17 

Visita Escolar 

 

16 

Passeios, Dinâmicas, Teatro com 

fantoche, Dança, Atividades lúdicas e 
pedagógicas 

45 

Encontros com diretoria da Entidade 
 

15 

Encaminhamento da família para redes  
 

08 

Visitas e articulação com a rede de 
serviços 

  

23 

Concessão de Benefícios Eventual   

 

03 

Elaboração de ofícios  

 

11 

Atendimento psicológico com as crianças 

acolhidas  

33 

 

Participação do Seminário de 
Acolhimento Institucional Familiar 

(Salvador) 
 

01 

Participação da Audiência Concentrada 
(Acolhimento Institucional) 
 

01 
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                                Entidade Conveniada 

 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais _ APAE 
 
Presidente: Josenilton Brasileiro 
 
Direção: Mª Zélia Lédo 

 
Descrição:  
A APAE é uma associação em que, além de pais e amigos dos excepcionais, toda a 

comunidade se une para prevenir e tratar a deficiência e promover o bem estar e 

desenvolvimento da pessoa com deficiência.Tem como principal missão prestar serviços 
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de assistência social no que se diz respeito a melhoria da qualidade de vida da pessoa 

portadora de deficiência, conscientizando cada vez mais a sociedade. 

 

Quantidade de Usuários: 36 

 

Atividades desenvolvidas: 

Atividades pedagógicas; Atividades de orientação de higiene; Atividades de fisioterapia; 

Atividades esportivas; Dinâmicas; Atividades artesanais; Atividades teatrais; Realização 

de visitas às famílias; Reunião com pais e funcionários; Outros. 

Realização de matrícula; 

Participação na Jornada Pedagógica promovida pela Secretaria de Educação; 

Participação no Ido folia da Secretaria de Assistência Social. 

Reunião de pais; 

Início das aulas ; 

Família na escola;  

Inicio das atividades de fisioterapia e Educação física. 

Comemoração da Páscoa; 

Comemoração do dia do Índio; 

Comemoração do Dia das Mães; 

Família na escola; 

Caminhada-enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes; 

Reunião de diretoria e funcionários; 

Festejos juninos com apresentação de quadrilhas, jogos competitivos, dança do abano, 

dança da peneira, dança country além de ofertas de comidas típicas e sorteio de balaio 

de São João; 

Cozinha na escola. 

Visita à feira de gado do município.  

Reunião com pais/professores/funcionários/alunos para programar a comemoração da  

Elaboração do Plano de Ação ; 

Comemoração da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla _ 

De 21 a 28 de agosto; 

Recebimento e distribuição de: hortaliças, biscoitos e doces doados pela CONAB de 12 

de fevereiro a 23 de setembro 

Semana da pátria;  

Desfile da pátria pela paz 

Primavera; 
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Culminância da primavera; 

Comemoração dia da criança 

Comemoração ao dia do professor 

Visita a exposição do AEE 

Comemoração do aniversário da diretora 

Passeio em Jaborandi; 

Família na escola; 

Alunos e professores visitam a exposição Afrodescendente Senzala 

 Enceramento do ano letivo 

Elaboração do plano de ação 2017 

Organização do Relatório de Gestão de 2016 

Registros Fotográficos 

Escola Irmã Dulce- APAE- Recepção dos funcionários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita ao circo 
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Fisioterapia com os alunos 

 

 

Festa da Páscoa 

 

 

Dia do Índio 

 



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana/BA 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Relatório Anual de Gestão _  2016 
Atividades pedagógicas 

 

 

Participação na Trilha da Leitura 

 

 

 

Caminhada contra o Aedes Aegypti 
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Comemoração “Dia das Mães” 

 

São João na Escola 

 

Semana Nac. da Pessoa com Def. Intelectual e Múltipla 2016 

 

Semana da Pátria 
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Conselhos Municipais 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Presidente: Henrique Magalhães Souza 

 

Descrição: 

São atribuições do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) aprovar 

acompanhar e controlar a execução da política municipal de assistência social; 

aprovar o plano municipal de assistência social e suas adequações, entre 

outras. 

 

Nº de Reuniões: 13 

 

Atividades Desenvolvidas: 

Apreciação e aprovação: 

 Relatório Anual de Gestão 2015; 

 Reprogramação dos saldos de 2015; 

 Plano Municipal de Assistência Social 2016; 

 Plano de Ação Nº 325 (recurso do Estado); 

 Demonstrativo Orçamentário da Execução Físico-financeiro do 2015 _ 

Estado e União; 

 Contas da SMAS referente ao ano de 2015; 

 Proposta de Participação no PAA das Mulheres Camponesas, Associação 

de Santo Antônio e Associação de Pau Branco; 

 Estratégias da Secretaria de Assistência Social/Bolsa Família para 

atendimento das recomendações do Ministério Público Federal frente à 

situação de recebimento irregular do benefício de transferência de renda 

do Programa Bolsa Família. 

 Preenchimento do CENSO SUAS 2016; 

 Adesão ao Programa Primeira Infância no SUAS; 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Presidente: Ionara Lima Dias 

 
Descrição: 

 
O CMDCA é um órgão deliberativo, formulador das Políticas de Atendimento às 

crianças e adolescentes, controlador das ações e gestor do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, que tem entre outras funções a 

finalidade de articular as ações governamentais e não governamentais do 

município nas iniciativas de proteção e defesa dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. 

 

Nº de Reuniões realizadas: 09 

 

Atividades Desenvolvidas: 

 

 Cerimônia de Diplomação e Posse de membros do conselho tutelar 

(titulares e suplentes) eleitos para a gestão 2016/2019; 

 Participação no 7º ciclo de capacitação do SELO UNICEF, realizado na 

cidade de Vitória da Conquista- BA,  

 Realização do Projeto de Capacitação dos membros do conselho tutelar 

(titulares e suplentes); 

 Uma reunião com a Promotora de Justiça Mariana Libório Araújo para 

apresentar o CMDCA; 

 Participação na Campanha Nacional de Combate ao abuso e exploração 

sexual infantil;  

 Realização do II Fórum Comunitário do SELO UNICEF, que conclui as 

etapas de cumprimento do município em busca do SELO UNICEF;  

 Participação na Audiência Concentrada do Serviço de Acolhimento 

Instituição Casa Vida, realizada no Fórum Conselheiro João Santos. 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 

 

Presidente: Maria Rita de Almeida Boa Sorte  

 
 
Descrição: 

 
As atividades do Conselho consistem em propor políticas e atividades de 

proteção e assistência, devendo o município prestá-las aos idosos nas áreas de 

sua competência; receber as reivindicações do movimento organizado ou as 

denúncias, ainda que feitas individualmente, atuando no sentido de resolvê-las; 

informar e orientar a população idosa sobre seus direitos, bem como desenvolver 

campanhas educativas junto a sociedade civil em geral. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 

 

Presidente: Ione Cardinale Oliveira 

 

Descrição: 
 

A função do conselho é elaborar políticas para mulheres, opinar sobre projetos 

enviados pelos órgãos municipais e fiscalizar a aplicação dos recursos 

destinados para essas políticas. O conselho  tem a função básica de promover, 

no município, políticas para eliminar a discriminação contra a mulher, 

assegurando-lhe condições de liberdade e de igualdade de direitos, fortalecendo 

a sua participação plena na vida política, econômica, social e cultural. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

 

Descrição: 

 
O CMPIR tem a finalidade de propor, em âmbito municipal, políticas de 

promoção da igualdade racial com ênfase na população negra e outros 

segmentos étnicos da população brasileira, com o objetivo de combater o 

racismo, o preconceito e a discriminação racial e de reduzir as desigualdades 

raciais, inclusive nos aspectos econômico, financeiro, social, político e cultural, 

ampliando o processo de controle social sobre as referidas políticas. 

 

Cerimônia de Posse em outubro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Presidente: Adilson Oliveira da Silva 

 

Conselheiros:  

Benigno Pereira da Cruz, Flavio Lucas Alves de Oliveira, Marleide Silva Fogaça 

da Cruz e Maria da Solidade do Carmo Pereira. 

 

Descrição: 
 
O Conselho Tutelar é um órgão permanente e com autonomia, composto por cinco 

membros eleitos pela comunidade local, para um mandato de 4 anos. Sua criação foi 

prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, regulamentado através de Lei 
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Municipal. Seu objetivo é fazer valer, na prática, os princípios estabelecidos pelo ECA, 

zelando pelo seu cumprimento. Eles atendem crianças, adolescentes e suas famílias; 

requisitam e garantem a prestação de serviços públicos; representam a autoridade 

judiciária e fiscalizam os órgãos governamentais e não-governamentais. Em suma, 

atendem à criança e ao adolescente sempre que seus direitos forem ameaçados ou 

violados - as atribuições oficiais do Conselho Tutelar estão previstas no artigo 133 do 

ECA. 

 

Atividades desenvolvidas: 

Visitas Domiciliares _600 

Notificações de Paternidade/Pensão Alimentícia _ 126 

Queixa de violação de direitos _ 08 

Acompanhamos de crianças e adolescentes na Delegacia de polícia/hospital _ 04 

Visitas e palestras nas escolas _17 

Encaminhamentos ao serviço de Acolhimento Institucional _ 02 

Entrega de crianças e adolescentes 17 

 


