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1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO   CNPJ: 58.987.629/0001-57 

Endereço: RUA ENGENHEIRO ANTONIO DE CASTRO FIGUEIRÔA 100 

Cidade: ALUMINIO UF: SP C.E.P.: 18125000 

Telefone: (11) 4715-5500 Fax: (11) 4715-5500 

E-mail: prefeitura@aluminio.sp.gov.br 

Prefeito: Antonio Piassentini 

Nível de gestão: Gestão Básica 

Porte: PEQUENO I 

 

1.1  Departamento Municipal de Desenvolvimento Social 

Nome da Diretora do Departamento: Maria Cecília Hilário Lacerda 

Cargo: Diretora do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social 

Função: Servidor em cargo comissionado desde Janeiro de 2017 

Formação Profissional: Serviço Social CRESS.40419 

R.G: 17891522-1                        CPF:  021.070.598-10 

Email: desensocial@aluminio.sp.gov.br 

Email pessoal: macecilia.lacerda@gmail.com 

 
Endereço: Av. Rua Alberto Bertelli 300 Alumínio, SP 
Telefone: (11) 4715-7953 

 

1.2 – Fundo Municipal de Assistência Social 

CNPJ: 14.999.152/0001-54  

Nº da Lei de Criação: nº 464 Data da Criação: 14/06/1999  

Alteração na Lei de Criação- Lei de Alteração: 708/02 DE 27/11/2002  

Alterada pela lei nº1914 de 30/05/2017 

Decreto/Ano de regulamentação: 744/02 Data do decreto que regulamenta o FMAS: 28/11/2002 
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1.3 - Conselho Municipal de Assistência Social 

Criado pela Lei Municipal nº. 463, de 14 de Junho de 1999,  

Alterada pela Lei N° 707 de 27 de Novembro de 2002 

Com nova redação dada pela Lei nº816 de 24 de Setembro de 2004 

Endereço: Av. Eng. Antonio de Castro Figueroa, 100,  

Vila Santa Luzia, Alumínio, SP Telefone: (11) 4715-2424 

Telefone/Fax: 11 47152424 - 47157525 

E-mail: secretariaconselhos@aluminio.sp.gov.br 

Nome da presidente: Iraídes Gomes da Silva 

Nome da secretaria executiva: Lygia Maria Bustamante Freire de Andrade 

Nº total de membros: 16 membros 

Decreto n° 1982 de 03 de Junho de 2019 

GOVERNAMENTAL 

Nome do(a) Conselheiro(a) Representatividade Titularidade 

Maísa Almeida de Lima Cavalcante  Governamental 
Desenvolvimento Social 

Titular 

Marlene de Souza Tibúrcio Tiseo Governamental 
Desenvolvimento Social 

Suplente 

Ana Paula Fernandes dos Santos Governamental  
Educação 

Titular 

Michele Viviane Palma Santos Governamental 
Educação 

Suplente 

Ana Silvia Pereira Miranda  Governamental 
Saúde 

Titular 

Lisete Pereira Bastos  Governamental  
Saúde 

Suplente 

Débora Fernanda da Silva Oliveira Governamental  
Financeiro 

Titular 

Rogério Nicácio Caetano Governamental 
Financeiro 

Suplente 
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1.4 – Equipe técnica responsável pela elaboração do PMAS: 

 

NOME FORMAÇÃO/FUNÇÃO/CARGO 

Maria Cecília Hilário Lacerda Assistente Social/ Gestora do SUAS/ 
Diretora do Departamento Municipal 
de Desenvolvimento Social 

Lygia Maria Bustamante Freire de Andrade Psicóloga/Diretora de Divisão de 
Programas Sociais /Secretária Executiva 
dos Conselhos da Assistência Social 

 

NÃO GOVERNAMENTAL 

 Nome do(a) Conselheiro(a) Representatividade Titularidade 

Iraídes Gomes da Silva – “Casa 
Jesus Amor” 

Não Governamental 
Representante de atendimentos a 
idosos 

Titular 

Iolanda Vaccari Beraldo – “Grupo 
Vem Viver” 

Não Governamental Representante de 
atendimentos a idosos 

Suplente 

Bruno Arruda Cunha - “Associação 
Ação Amor” - Titular  
 

Não Governamental Representante de 
atendimentos a crianças e adolescentes Titular 

Junior Batista - “Associação Ação 
Amor”  

Não Governamental Representante de 
atendimentos a crianças e adolescentes 

Suplente 

Adriana Maria Prazeres - “AFCE”  
 

Não Governamental Representante de 
atendimentos à pessoa com deficiência:  
 

Titular 

Vera Lúcia de Oliveira e Silva - 
“AFCE”  
 

Não Governamental Representante de 
atendimentos à pessoa com deficiência:  
 

Suplente 

Maria Auxiliadora Ribeiro Gomes 
“AACAA”  

Não Governamental Representante de 
atendimento a famílias: 

Titular 

Maria Marta Martins Ferreira 
“AACAA”  

Não Governamental  Representante de 
atendimento a famílias: 

Suplente 

Composição da Mesa Diretora, conforme eleição realizada em 14 de Março de 2019: 

 
Presidente:  

Vice-Presidente 
1º Secretário:  
2º Secretário: 

 
Iraídes Gomes da Silva 
 Maria Auxiliadora Ribeiro Gomes 
Maísa Almeida de Lima Cavalcante 
Bruno Arruda Cunha 

Período 

 2019-2021 
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INTRODUÇÃO  

O Plano Municipal de Assistência Social do Município de Alumínio/SP (quadriênio 2018 a 

2021), foi elaborado com base legal estabelecida nos artigos203 e 204 da Constituição Federal de 

1988 (CF/1988), e por meio da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) Lei nº 8.742, de 07 de 

dezembro de 1993, que exige pelo seu artigo 30, alínea III, que os municípios, Estados e Distrito 

Federal institua o Plano da Assistência Social como um dos instrumentos de Gestão que se 

caracteriza como ferramenta de planejamento técnico e financeiro da política da Assistência 

Social e do SUAS e NOB/SUAS e NOB/RH. Desta forma o Plano Municipal de Assistência Social, 

será direcionado pelas legislações vigentes normativas que visa a efetivação e aprimoramento do 

SUAS.  

Ao promover a potencialidade da região assistida objetivando, ações e metas que serão 

abordadas e divididas em Gestão, Proteção Social Básica, Proteção Especial – de Alta e Média 

Complexidade e o Controle Social. 

2. DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL 

2.1 - Localização. 

O presente diagnóstico tem como finalidade subsidiar o Planejamento das Ações da 

Política de Assistência Social na Cidade de Alumínio. Foi construído a partir de estudo 

bibliográfico principalmente da Caracterização Socioeconômica Votorantim Metais VM – 

Município de Alumínio 12/2015, Censo do IBGE 2010 e dos levantamentos realizados pela 

GeoBrasilis para o PPA em 2017. Alumínio está situada a 80 km da cidade de São Paulo e integra 

a Região Metropolitana de Sorocaba. Sua área territorial possui 83, 660 Km², densidade 

demográfica de 201,28 km² e a sua população é de 16.839 habitantes (IBGE 2010). A região é 

formada por macros setores – Industrial e Rural, que representam distintas características 

geográficas e sociais.A constituição da cidade está ligada a história da Companhia Brasileira de 

Alumínio (CBA), a qual foi instalada na região em 1955.  

A cidade se desenvolveu em torno da empresa passando de distrito para município 

emancipado em 19 de maio de 1991. Atualmente 55% das terras do município pertencem a 

empresa CBA. O município de Alumínio apresentou em 2010, maior concentração populacional 



 

 

 

na zona urbana 84% dos moradores.  Es

rural e periférica da cidade se desenvolveu ao longo da Rodovia Raposo Tavares. A distribuição 

populacional pelo município tem implicações para as finanças públicas, pois a dispersão de 

pessoas em seu território acarreta mais gastos para levar serviços sociais/públicos e de 

infraestrutura. O macro setor rural corresponde a um extenso território tipicamente rural; lotes 

de maior proporção; baixa densidade construtiva representada por habitações mais simp

padrão precário; deficiência em redes de infraestrutura urbana básica e presença de 

equipamentos sociais e de uso público; sendo apontado ainda, como uma das regiões da cidade 

de maior vulnerabilidade ambiental e social. 

O acesso à água no município merece destaque, a área urbana e uma 

recebem abastecimento da SABESP, no entanto o Censo do IBGE apontou que 11,45% (571 

domicílios) possuem poço ou nascente na propriedade, 1,30% (65 domicílios) se abastecem por 

poço ou nascente fora da propriedade e ainda, 3,41% (170 dom

de caminhões pipa ou chuva, o que revela a condição de áreas ainda com serviços precários:

 

 

VEJA O DIGNÓSTICO COMPLETO 

ACESSANDO O LINK: 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/032b9e_4297525b1b0e4ac58fa28fd0e3b0fcab.pdf

Indicador Unidade

Área territorial Km²

Estimativa do número de habitantes Pessoas

Densidade demográfica (estimativa) Hab./km²

Taxa geométrica de crescimento 
anual da população 

Grau de urbanização 

Domicílios particulares permanentes 
(estimativa) 

Domicílios

Numero de pessoas por domicílio 
(estimativa) 

Pessoas
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moradores.  Este é um fato sensível ao município, uma vez que a área 

rural e periférica da cidade se desenvolveu ao longo da Rodovia Raposo Tavares. A distribuição 

populacional pelo município tem implicações para as finanças públicas, pois a dispersão de 

território acarreta mais gastos para levar serviços sociais/públicos e de 

rural corresponde a um extenso território tipicamente rural; lotes 

de maior proporção; baixa densidade construtiva representada por habitações mais simp

padrão precário; deficiência em redes de infraestrutura urbana básica e presença de 

equipamentos sociais e de uso público; sendo apontado ainda, como uma das regiões da cidade 

de maior vulnerabilidade ambiental e social.  

O acesso à água no município merece destaque, a área urbana e uma 

recebem abastecimento da SABESP, no entanto o Censo do IBGE apontou que 11,45% (571 

domicílios) possuem poço ou nascente na propriedade, 1,30% (65 domicílios) se abastecem por 

poço ou nascente fora da propriedade e ainda, 3,41% (170 domicílios) tem acesso à água através 

de caminhões pipa ou chuva, o que revela a condição de áreas ainda com serviços precários:

OMPLETO  

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/032b9e_4297525b1b0e4ac58fa28fd0e3b0fcab.pdf

Unidade Referência Valores 

Município DRADS 

Km² 2017 83,66 13.597,350 

Pessoas 2017 17.636 2.066.617 

Hab./km² 2017 211 152 

% 2010-2017 0,67 Sem 
informação 

% 2017 83,87 89,35 

Domicílios 2017 5.708 668.517 

Pessoas 2017 3,1 3,1 

te é um fato sensível ao município, uma vez que a área 

rural e periférica da cidade se desenvolveu ao longo da Rodovia Raposo Tavares. A distribuição 

populacional pelo município tem implicações para as finanças públicas, pois a dispersão de 

território acarreta mais gastos para levar serviços sociais/públicos e de 

rural corresponde a um extenso território tipicamente rural; lotes 

de maior proporção; baixa densidade construtiva representada por habitações mais simples e de 

padrão precário; deficiência em redes de infraestrutura urbana básica e presença de 

equipamentos sociais e de uso público; sendo apontado ainda, como uma das regiões da cidade 

O acesso à água no município merece destaque, a área urbana e uma parte da área rural 

recebem abastecimento da SABESP, no entanto o Censo do IBGE apontou que 11,45% (571 

domicílios) possuem poço ou nascente na propriedade, 1,30% (65 domicílios) se abastecem por 

icílios) tem acesso à água através 

de caminhões pipa ou chuva, o que revela a condição de áreas ainda com serviços precários: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/032b9e_4297525b1b0e4ac58fa28fd0e3b0fcab.pdf 

Fonte 

Estado  

248.219,627 IBGE  

43.674.533 SEADE 

176 SEADE 

0,83 SEADE 

96,37 SEADE 

14.537.082 SEADE 

3,0 SEADE 
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Sobre a constituição demográfica, notamos que umas das características do município é a 

significativa presença de migrantes que vem em busca de empregos ofertados pelas empreiteiras 

que prestam serviços a CBA, geralmente são pessoas que possuem família no município. O censo 

do IBGE de 2010 apontou que a população com menos de 15 anos era de 4.189 pessoas. 

 O grupo com idade produtiva, 15 a 64 anos, correspondia a 11.622 pessoas, estes valores 

indicam que a população em idade produtiva provavelmente mantém uma grande proporção de 

dependentes, o que pode gerar maior demanda de serviços da política de assistência social.A 

população de Alumínio em 2011 registrou aumento da taxa de mortalidade infantil, quando 

passou de 4,1 óbitos, em 2010, para 26,0 óbitos por mil nascidos vivos em 2011. Em 2012, a taxa 

de mortalidade infantil apresentou queda, somando 12,8 óbitos por mil nascidos vivos e 

voltando a crescer em 2013, quando computou 22,4 óbitos por mil nascidos vivos.  

É importante observar que houve decréscimo de -0,7% na população com idade de 0 a 14 

anos entre 2000 e 2010.  

Foi totalizado 4.209 pessoas o que corresponde a 25% da população, mas que mesmo 

assim demanda serviços específicos de proteção social por se caracterizar pessoas em 

desenvolvimento apresentando riscos e necessidades especificas. A população idosa 

correspondia a quase 10% da população em 2010, o total de 1.515 pessoas com 60 anos ou 

mais.Houve aumento significativo de idosos já que em 2000 foram registrados somente 964 

pessoas acima de 60 anos. Esse dados demonstram a necessidade implementação de políticas 

públicas para pessoas idosas em decorrência do envelhecimento da população. 

 

 

 

Indicador Unidade Nota 
explicativa 

Referência Valores Fonte 

Município DRADS Estado 

População com menos de 15 anos (estimativa) Pessoas  2017 3.823 403.518 8.443.792 SEADE 

%  21,7 19,5 19,3 

População com 60 anos ou mais (estimativa) Pessoas  2017 1.995 275.378 6.119.022 SEADE 

%  11,3 13,3 14,0 

Índice de envelhecimento Índice  2017 52,18 68,00 72,00 SEADE 

Razão de dependência %  2017 0,49 0,49 0,50 PNUD 
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Povos, comunidades tradicionais e grupos específicos existentes no município 

Povos e comunidades tradicionais 

Ciganos - estimativa de 16 famílias no município.  

Grupos específicos 

Não existe no município nenhum grupo específico.  

Situações de vulnerabilidade ou risco mais graves Classificação Demanda 
estimada 

Número de 
serviços 

existentes 
que atendem esta 

demanda 

Ocupação de áreas de risco para moradia 1 8 0 

Existência de famílias sem acesso a alimentos de 
qualidade em quantidade adequada (insegurança 
alimentar) 

2 200 1 

Existência de famílias com insuficiente ou nulo acesso a 
renda 

3 330 16 

Alta porcentagem de crianças e adolescentes na 
população 

4 400 8 

Existência e disseminação de preconceitos que geram 
intolerância ou discriminação social e/ou pessoal 

5 25 0 

Existência de famílias em situação de fragilidade social e 
risco de ruptura dos vínculos familiares 

6 70 17 

Diferentes formas de violência advindas do núcleo 
familiar, grupos ou indivíduos 

7 40 16 

Desemprego ou inserção precária no mercado de 
trabalho 

8 300 5 

 

2.2 POPULAÇÃO E VULNERABILIDADES 

Neste item serão analisados os indicadores que tratam dos direitos sociais e humanos do 

município de Alumínio, os quais são essenciais para analisar o seu desenvolvimento social. Para 

esse estudo serão considerados principalmente os dados do Cadúnico, Caracterização 

Socioeconômica Votorantim Metais VM – Município de Alumínio 12/2015 e do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). 

No município de Alumínio o IDHM ( Índice de Desenvolvimento Humano Municipal foi de 

0,766, em 2010, o que situa esse município na faixa de Alto Desenvolvimento Humano (IDHM 
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entre 0,700 e 0,799). A aferição desse indicador foi inferior ao valor do Estado e superior à média 

nacional. A dimensão que mais contribuiu para o IDHM do município foi Longevidade, com índice 

de 0,841, seguida de Educação, com índice de 0,732, e de Renda, com índice de 0,729. 

A vulnerabilidade social baixa, em Alumínio, apresentou concentração de 52,2% do total, 

representando 8.756 pessoas. Aproximadamente1.836 pessoas estão expostas a níveis de 

vulnerabilidade média. Em 20,7% deles a renda não ultrapassava 1/2 salário mínimo per capita e 

o rendimento médio das famílias era de R$1.696,00. Com relação aos indicadores demográficos, 

a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 43 anos e aqueles com menos de 30 anos 

representavam 14,5%. 

No Cadúnico do mês de setembro de 2017 constavam 1.177 famílias, as quais são 

consideradas de baixa renda, destas famílias 493 informaram possuir renda per capta inferior a 

R$ 85,00 mensais; outras 205 informaram ter per capta de R$ 85,01 até R$ 170,00 e 315 famílias 

tem renda mensal dividas pelos membros da família de R$ 170,01 a 1/2 salário mínimo. 

No que diz respeito aos Programas Federais de Transferência de Renda, atualmente 

recebem o benefícios do Programa Bolsa Família 626 famílias, por pessoas são 1.739 benefícios 

individuais, ou seja, 12% da população do município. O valor do beneficio médio mensal é de R$ 

161,14. O Benefício de Prestação Continuada atende 117 pessoas consideradas deficientes e 68 

idosos, que possuem renda de até 1/4 do salário mínimo vigente.  

No que diz respeito aos Programas Sociais Estaduais são 29 famílias que recebem R$ 

80,00 mensais do Programa Renda Cidadã e 21 jovens recebem o benefícios do Programa Ação 

Jovem. Recebem Benefício Eventual do município (cesta básica) 150 famílias e 65 são 

beneficiados pelo Programa Viva Leite.  

Os dados do IBGE demonstram resultados positivos para o município: a parcela de 

crianças e adolescentes, na faixa etária de 06 a 14 anos,  fora da escola de ensino fundamental 

foi de 1,2%. No Brasil, a taxa é de 3,3% e no estado de São Paulo, 2,9%. 

O IVS Capital Humano evoluiu 29,5% no mesmo período, destacam-se os avanços 

observados na educação, no que se refere em especial ao processo de universalização do acesso 

à escola. O percentual de crianças de 0 a 5 que não frequentavam a pré-escola apresentou 

redução de cerca de 40%, correspondendo, em 2010, a um total de 43,26% das crianças nessa 

faixa etária. O IVS Infraestrutura Urbana apresentou baixa variação, de 2,32%. 



 

 

 

Um dado importante a ser observado é o grau de escolarização dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família dos 850 responsáveis familiares e seus companheiros: 102 pessoas não 

tem nenhuma instrução; 318 não completaram o ensino fundamental; 82 completaram o Ensino 

Fundamental e 108 possuem Ensino Médio incompleto. São 610 pessoas beneficiarias que 

possuem baixa escolaridade. 

A Razão de Dependência é a razão entre o segmento etário da população definido como 

economicamente dependente. Valores elevados indicam que a po

(15 - 64 anos) deve sustentar uma grande proporção de dependentes, o que significa maiores 

demandas assistenciais para a sociedade. Nota

de dependência de 44,89 %, ou seja, maior do 

de São Paulo 41,48% (IBGE 2010).

Situações de vulnerabilidade ou risco mais graves

Ocupação de áreas de risco para moradia

Existência de famílias sem acesso a 
quantidade adequada (insegurança alimentar)

Existência de famílias com insuficiente ou nulo acesso a renda

Alta porcentagem de crianças e adolescentes na população

Existência e disseminação de preconceitos que
discriminação social e/ou pessoal

Existência de famílias em situação de fragilidade social e risco de 
ruptura dos vínculos familiares 

Diferentes formas de violência advindas do núcleo familiar, grupos ou 
indivíduos 

Desemprego ou inserção precária no mercado de trabalho

 

Em Alumínio, a redução de baixa 

vulnerabilidade social foi de 27,6%, passando de 

0,348, em 2000, para 0,252, em 2010. A dimensão 

IVS Renda e Trabalho foi a que apresentou maior 

redução (44,28%), passando de 0,420, em 2000, 

para 0,234, em 2010. Entre os indicadores, aquele 
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importante a ser observado é o grau de escolarização dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família dos 850 responsáveis familiares e seus companheiros: 102 pessoas não 

tem nenhuma instrução; 318 não completaram o ensino fundamental; 82 completaram o Ensino 

undamental e 108 possuem Ensino Médio incompleto. São 610 pessoas beneficiarias que 

A Razão de Dependência é a razão entre o segmento etário da população definido como 

economicamente dependente. Valores elevados indicam que a população em idade produtiva 

64 anos) deve sustentar uma grande proporção de dependentes, o que significa maiores 

demandas assistenciais para a sociedade. Nota-se que o município de Alumínio apresenta razão 

de dependência de 44,89 %, ou seja, maior do que a microrregião Sorocaba 41,17% e do estado 

de São Paulo 41,48% (IBGE 2010). 

Situações de vulnerabilidade ou risco mais graves Classificação

Ocupação de áreas de risco para moradia 

Existência de famílias sem acesso a alimentos de qualidade em 
quantidade adequada (insegurança alimentar) 

Existência de famílias com insuficiente ou nulo acesso a renda 

Alta porcentagem de crianças e adolescentes na população 

Existência e disseminação de preconceitos que geram intolerância ou 
discriminação social e/ou pessoal 

Existência de famílias em situação de fragilidade social e risco de 

Diferentes formas de violência advindas do núcleo familiar, grupos ou 

Desemprego ou inserção precária no mercado de trabalho 

Em Alumínio, a redução de baixa 

vulnerabilidade social foi de 27,6%, passando de 

0,348, em 2000, para 0,252, em 2010. A dimensão 

IVS Renda e Trabalho foi a que apresentou maior 

(44,28%), passando de 0,420, em 2000, 

para 0,234, em 2010. Entre os indicadores, aquele 

importante a ser observado é o grau de escolarização dos beneficiários do 

Programa Bolsa Família dos 850 responsáveis familiares e seus companheiros: 102 pessoas não 

tem nenhuma instrução; 318 não completaram o ensino fundamental; 82 completaram o Ensino 

undamental e 108 possuem Ensino Médio incompleto. São 610 pessoas beneficiarias que 

A Razão de Dependência é a razão entre o segmento etário da população definido como 

pulação em idade produtiva 

64 anos) deve sustentar uma grande proporção de dependentes, o que significa maiores 

se que o município de Alumínio apresenta razão 

que a microrregião Sorocaba 41,17% e do estado 

Classificação 
Demanda 

estimada no 
município 

1 8 

2 200 

3 330 

4 400 

5 25 

6 70 

7 40 

8 300 



 

 

 

que apresentou maior redução foi a taxa de desocupação da população acima de 18 anos de 

idade, com encolhimento de 54,15%, seguido do percentual de pessoas acima de 18 

fundamental completo e em ocupação informal, que caiu cerca 30%.

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/

ade_juvenil_a_violencia_2017.pdf

 

 

 

 

 

 

 

POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

No município temos  16 famílias 
Verificando se as famílias estão incluídas no CAD ÚNICO, porém temos problemas de acesso ao território 
onde estamos buscando sensibilizar a comunidade do entorno para uma aproximação com o grupo e 
orientações dobre os direitos e serviços do SUAS.

No entanto, sabemos que esse número está a
necessidade de realização de mapeamento para termos um número mais atualizado e mais fiel à 
realidade atual. Esta é uma demanda tanto nossa quanto da sociedade civil e estamos em fase de estudo 
de como podemos realizar esta atividade de modo que as políticas públicas em curso possam ter maior 
eficácia possível. 
Desta forma o DpMDS após diagnóstico e mapeamento desta comunidade, poderá buscar ações para 
promover a garantia dos mais diversos direitos nos eixos de direitos humanos, políticas sociais e de 
infraestrutura, culturais e de acesso à terra.
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que apresentou maior redução foi a taxa de desocupação da população acima de 18 anos de 

idade, com encolhimento de 54,15%, seguido do percentual de pessoas acima de 18 

fundamental completo e em ocupação informal, que caiu cerca 30%. 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/juventude_viva/snj_indice_de_vulnerabilid

ade_juvenil_a_violencia_2017.pdf 

POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

 vivendo em comunidade tradicional de Ciganos.
incluídas no CAD ÚNICO, porém temos problemas de acesso ao território 

onde estamos buscando sensibilizar a comunidade do entorno para uma aproximação com o grupo e 
orientações dobre os direitos e serviços do SUAS. 

No entanto, sabemos que esse número está aquém do que presumimos e, para tanto,
necessidade de realização de mapeamento para termos um número mais atualizado e mais fiel à 
realidade atual. Esta é uma demanda tanto nossa quanto da sociedade civil e estamos em fase de estudo 

odemos realizar esta atividade de modo que as políticas públicas em curso possam ter maior 

Desta forma o DpMDS após diagnóstico e mapeamento desta comunidade, poderá buscar ações para 
a garantia dos mais diversos direitos nos eixos de direitos humanos, políticas sociais e de 

infraestrutura, culturais e de acesso à terra. 

que apresentou maior redução foi a taxa de desocupação da população acima de 18 anos de 

idade, com encolhimento de 54,15%, seguido do percentual de pessoas acima de 18 anos sem 

publi/juventude_viva/snj_indice_de_vulnerabilid

vivendo em comunidade tradicional de Ciganos. Atualmente estamos 
incluídas no CAD ÚNICO, porém temos problemas de acesso ao território 

onde estamos buscando sensibilizar a comunidade do entorno para uma aproximação com o grupo e 

quém do que presumimos e, para tanto, reconhecemos a 
necessidade de realização de mapeamento para termos um número mais atualizado e mais fiel à 
realidade atual. Esta é uma demanda tanto nossa quanto da sociedade civil e estamos em fase de estudo 

odemos realizar esta atividade de modo que as políticas públicas em curso possam ter maior 

Desta forma o DpMDS após diagnóstico e mapeamento desta comunidade, poderá buscar ações para 
a garantia dos mais diversos direitos nos eixos de direitos humanos, políticas sociais e de 
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2.3 EVOLUÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO 

 

O Departamento Municipal de Desenvolvimento Social na área de Proteção Social Básica 
oferta por meio do CRAS, Serviço de Convivência para crianças e adolescentes, na rede direta nos 
dois Centros de Convivência, nos bairros Alto do Itararé e Brasilina, e no próprio CRAS, atividades 
para jovens, adultos e idosos. Além do CRAS, outras três Organizações da Sociedade Civil 
executam Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes, nos bairros do Paraíso e 
Briquituba, atendendo, cerca de 150 crianças e adolescentes.  

O CRAS está localizado na área central do município e atende a população de todos os 
bairros. Dispõe de uma equipe de profissionais concursados que além dos Serviços de 
Convivência executam também o PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família, 
que consistem no trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social.  

O município de Alumínio tem se expandido demograficamente nos últimos anos e os 
problemas sociais que antes não eram expressivos, ganham maior dimensão.  

Como o aumento de uso de álcool e outras drogas entre os adolescentes (90 casos ), 

abuso sexual de crianças e adolescentes (21 casos), evasão escolar (72 casos), negligência ou 

maus tratos dos pais e/ou responsáveis (67 casos), entre outros.  

Os bairros com maior índice de denúncias recebidas pelo Conselho Tutelar em 2016 

foram Alto do Itararé (152 casos), Paraíso (139 casos), Vila Brasilina (131 casos), Figueiras (107 

Indicador Unidade Valores Fonte 

2015 2016 2017  

Serviços socioassistenciais da 
proteção social básica 

Serviços 6 5 11 PMASweb 

Serviços socioassistenciais da 
proteção social especial de 
média complexidade 

Serviços 4 3 3 PMASweb 

Serviços socioassistenciais da 
proteção social especial de 
alta complexidade 

Serviços 1 1 1 PMASweb 

Serviços socioassistenciais 
não tipificados 

Serviços 2 2 7 PMASweb 

Número de CRAS implantados 
no Munícipio 

CRAS 1 1 1 PMASweb 

Número de CREAS 
implantados no Munícipio 

CREAS 0 0 0 PMASweb 

Número de Centro Pop 
Implantados 

Centros Pop 0 0 0 PMASweb 

Beneficiários BPC - Idosos Pessoas 65 64 63 MDS/SAGI 

Beneficiários BPC - Pessoas 
com deficiência 

Pessoas 92 89 91 MDS/SAGI 
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casos), Granja Modelo (68 casos) e Irema (65 casos), Os bairros do Paraíso e Figueiras oferecem 

atividades variadas no contra turno escolar, principalmente para crianças, através do 

Departamento de Esporte, de Educação e Assistência Social, além de Organizações da Sociedade 

Civil que atuam no bairro, porém há necessidade de ampliação de serviços para atendimento a 

adolescentes no que diz respeito à Vila Brasilina, bairro localizado na região central.  

A Rede de Atendimento a criança e o adolescente têm colocado a necessidade de ampliar 

as ações direcionadas a adolescentes, visto o crescente número que ao anoitecer se encontram 

nas praças, muitos consumindo bebidas alcoólicas e drogas.  

No período noturno, há poucas possibilidades de lazer e recreação para adolescentes, 

principalmente para os de baixa renda. Os bairros Alto do Itararé e Irema localizam-se na área 

periférica do município distante da região central.  

A população de crianças e adolescentes residentes nestes bairros, não dispõe de 

atividades de esporte e lazer fora do horário escolar.  

Os dados do Conselho Tutelar apontam um grande número de casos de negligência 

familiar e evasão escolar nesses bairros, reforçando a necessidade de trabalhar 

responsabilidades com as famílias, bem como atividades de incentivo e apoio escolar.  

Além do consumo de drogas outro dado preocupante com relação a adolescentes no 

município é o aumento gradativo do número de adolescentes grávidas. Cerca de 120 

adolescentes engravidaram entre os anos de 2014 a 2017. Muito embora as dificuldades 

encontradas, inclusive pela transição política administrativa do município, pode se concluir que 

os atendimentos atinentes aos Serviços ofertados pelo desenvolvimentismo social, passaram por 

significativas alterações, com a implementação de novos programas e serviços de forma a 

possibilitar um incremento para as ações a serem executadas nos próximos anos. 
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LOCAIS DE EXECUÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO S0CIAL

 

 DIRETORIA DO DEPARTAMENTO 

 RECEPÇÃO 

 SALA DA DIVISÃO DO ATENDIMENTO 

SOCIAL 

 SESSÃO DE TRIAGEM SOCIAL 

 SALA DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA  

 SEÇÃO DE AGENDAMENTO E 

TRANSPORTE 

 SALA DA DIVISÃO DE PROGRAMAS 

SOCIAIS 

 SALA DA PROTEÇÃO ESPECIAL 

 SALA DE REUNIÕES 

 BANHEIROS 

 ALMOXARIFADO 

 COPA/COZINHA 

Rua, Alberto Bertelli, 300, Jardim 
Olidel, Alumínio, SP 

PREDIO PRINCIPAL  
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LOCAIS DE EXECUÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO S0CIAL

 

SALA DA DIVISÃO DO ATENDIMENTO 

 

PRÉDIO ANEXO PREFEITURA 

 

CENTROS 

 CCI- Centro de Convivência do 
IdosoRua Marcolino Tavares 
nº 33Vila Brasilina
SP 

 

 CCAI
Convivência do Alto do Itararé                                   
Alameda dos Pinheiros 
nº70Alto do Itararé
SP 

PRÉDIOS BAIRROS

 SALA DOS CONSELHOS 
DAASSISTÊNCIA SOCIAL 
 RECEPÇÃO 
 SALA DE REUIÕES 
 BANHEIRO UNISEX 
 COPA 

Av. EngºAntonio de Castro 
Figueirôa, 100 – Santa Luzia – 
Alumínio – SP 

 

 CASA LAR

CASA LAR Manoel 

Travessa José Lourenço, S/N
Bairro doIrema

 CRAS 
 RECEPÇÃO 

 SALA COORDENAÇÃO 

 SALAS DA DIVISÃO 

DOBOLSA FAMÍLIA/ 

CADÚNICO 

 SALASATENDIMENTO 

 SALASDO  CT (CONSELHO 

TUTELAR) 

 COPA/COZINHA 

LOCAIS DE EXECUÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO S0CIAL 

CENTROS COMUNITÁRIOS 

Centro de Convivência do 
Rua Marcolino Tavares 
Vila BrasilinaAlumínio – 

CCAI Centro de 
Convivência do Alto do Itararé                                   
Alameda dos Pinheiros 

Alto do ItararéAlumínio – 

 

PRÉDIOS BAIRROS 

CASA LAR 

CASA LAR Manoel José dos Reis 

Travessa José Lourenço, S/N  
IremaAlumínio – SP 
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REDE DIRETA E REDE INDIRETA E INDIRETA 

Locais de 
execução 

Denominação do local Necessidades 
apontadas 

Status 

CRAS CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE ALUMINIO 

Necessita de algumas 
melhorias 

Ativo 

Unidade da Rede 
Direta 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI Necessita de reforma Ativo 

Unidade da Rede 
Direta 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO ALTO DO ITARARÉ Necessita de algumas 
melhorias 

Ativo 

Unidade da Rede 
Direta 

Departamento Municipal de Desenvolvimento 
Social 

Necessita de reforma Ativo 

Atualização realizada no 2º semestre de 2018: 

O Órgão Gestor, na execução das políticas públicas desenvolveu suas atividades focado na reorganização 
e tipificação dos serviços apontando para o chefe Executivo as necessidades de adequação dos recursos 
humanos e planejamento estratégico para a utilização dos repasses e valores destinados a execução do 
SUAS . 

Com um quadro de servidores cedidos pela administração pública e o apoio de servidores comissionados 
contratados nesta gestão por seu perfil técnico tem executado suas atividades maximizando o potencial 
destes servidores que atuam em várias áreas do Departamento como Proteção Social Especial e demais 
serviços. 

Utilizando dados e pesquisas já existentes no município, trabalhou-se com a realidade existente e buscou-
se capacitar seus servidores para que fosse implantado mudanças para adequação dos serviços às 
tipificações e regulamentações do LOAS e NOBRH SUAS além das mudanças trazidas pelo MROSC e 
legislação municipal.  

Na Proteção Básica foi cumprido o Plano de Providências com a adequação da Equipe técnica do CRAS 
onde a Execução dos SCFV da rede direta passou então a ser referenciado ao CRAS em 2018, que realizou 

 
CNPJ Razão social 

Código 
PMAS 

Forma de 
atuação 

Total de 
locais 

de execução 

Valor do 
cofinanciamento 

estadual 

1 05.632.411/0001-13 
ASSOCIACAO DE APOIO A 

CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
DE ALUMINIO 

16829 De Atendimento 1 0,00 

2 12.323.389/0001-95 
ASSOCIAO DE ASSISTNCIA E 
AMPARO AO MENOR ACAO 

AMOR 
16831 De Atendimento 1 0,00 

3 58.479.262/0007-56 
ASSOCIAÇÃO N.SRA. RAINHA 
DA PAZ - CASA JESUS AMOR 

16832 De Atendimento 2 0,00 

4 04.984.976/0001-05 
OFICINA CIDADA E CULTURAL 

DE ALUMINIO OCCA 16833 De Atendimento 1 0,00 
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reuniões com os usuários para levantamento de necessidades e planejamento das ações e atividades para 
2019 . 

Em 2018 na realização de reuniões socioeducativas para famílias BPBF, na área central e periférica 
trabalhou-se,  destacamos: Violência Sexual, Vínculos Familiares, BPC, Saúde da Mulher e Outubro Rosa; 
Cinema ao Ar Livre   

Destacamos também o trabalho em Rede para implementação do Programa Criança Feliz no município; 
Execução de SCFV para adolescentes, jovens e adultos, com atividades socioeducativas, artes e 
preparação para o mercado de trabalho; Oferta de Oficinas de capacitação profissional, passeio para 
atividades educativas, cultura e lazer com adolescentes para Aquário de São Paulo Oferta de lanches para 
os atendidos no Serviço de Convivência e reuniões; Participação em capacitações: Gestão do CRAS, 
Encontro Regional do SUAS - "Práxis e Movimento" (Itapetininga e Itu); Programa Bolsa Família - SIBEC e 
Comissão de monitoramento de parcerias com organizações da sociedade civil.  

Na execução da Proteção Especial o Departamento Municipal de Desenvolvimento Social (DpMDS) 
executou através de servidores comissionados de formação técnica em Serviço Social e em Psicologia, as 
Medidas Sócio Educativas e acompanhou os menores na Prestação de Serviços a Comunidade 
trabalhando em rede para encaminhar os adolescentes embora o número de atendidos diminuiu 
consideravelmente em 2018 levando a remanejamento de parte do repasse para a Proteção Social Básica 
onde os SCFV estão focados em trabalhar as questões psicossociais relacionadas  a este público e faixa 
etária específica, resgatando a auto-estima e a cidadania na vivência do pertencimento ao Grupo. 

O Órgão gestor priorizou ações para capacitação dos servidores contratando consultoria externa para 
apoio para elaborar plano de execução financeira de cada recurso recebido – Federal, Estadual. Assim 
como oferecer as ferramentas necessárias e legais para a informatização e instrumentalização das ações a 
serem desenvolvidas pelos diversos equipamentos do DpMDS.  

Nos Conselhos geridos pelo DPMDS, o CMAS realizou Conferência Municipal e mobilizou-se para 
readequar a sua  composição para inclusão de usuários  e trabalhadores do SUAS, criou site para 
publicizar as resoluções, cronogramas, prestação de contas e demais assuntos referentes aos Conselhos 
Municipais da Assistência Social.  

O Grupo Votorantim ofertou capacitação ao CMDCA com a implantação do método da Régua da 
Maturidade onde as Entidades da Assistência Social puderam participar de Edital para receberem verbas e 
destinação de Imposto de Renda dos funcionários do Grupo para o FUMCAD ( Fundo Municipal da Criança 
e do Adolescente).  

Também foi realizado a II Conferência Lúdica e VIII Conferência Convencional do CMDHCA em 2018 O 
DpMDS em parceria com a CBA e o Institulo Ellos, apoiou a execução do Jogo OASIS focado no 
protagonismo social realizado nos Bairros do Paraíso, Irema e Alto do Itararé. 

 



 

 

 

Na busca de melhorar os canais de comunicação com a população foi criado o site do
Assistência Social e do Conselho dos 
CMDHCA. 

https://cmasaluminio.wixsite.com/conselhomunicipal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aluminiocmdca.wixsite.com/conselhomunicipal

 

 

 

 

Casos Número de 

casos 

Bullying 37 

Consumo de álcool 

e/ou drogas 

22 

Auto mutilação 22 

Evasão 07 

18 

melhorar os canais de comunicação com a população foi criado o site do
Assistência Social e do Conselho dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente de Alumínio. 

ps://cmasaluminio.wixsite.com/conselhomunicipal 

https://aluminiocmdca.wixsite.com/conselhomunicipal 

 

 

 

 

 

 

 

3- OBJETIVOS.  

 

 

Número de 

melhorar os canais de comunicação com a população foi criado o site do Conselho da 
Humanos da Criança e do Adolescente de Alumínio. 
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3- OBJETIVOS.  

3.1- Objetivo Geral: 

Planejar de forma estratégica a organização, regulação e execução da Política de Assistência 

Social, com vistas a consolidar o Sistema Único de Assistência Social no Município de Alumínio. 

3.2- Objetivos Específicos: 

 Aprimorar e consolidar as ações e serviços relativos à Proteção Social Básica no município 

de Alumínio tendo como base a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do 

SUAS e demais legislações pertinentes;  

 Aprimorar e consolidar as ações e serviços relativos à Proteção Social Especial de Média 

Complexidade no município de Alumínio tendo como base a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais do SUAS e demais legislações pertinentes;  

 Aprimorar e consolidar as ações e serviços relativos à Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade no município de Alumínio, tendo como base a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais do SUAS e demais legislações pertinentes;  

 Implantar as ações e serviços relativos à Vigilância Socioassistencial no município de 

Alumínio, tendo como base a NOB/2012 e as Orientações Técnicas da Vigilância 

Socioassistencial;  

 Aprimorar e consolidar as estratégias de gestão para garantir a execução das ações 

previstas na Política Municipal de Assistência Social, em todos os níveis de proteção;  

 Apoiar os Conselhos enquanto instâncias deliberativas, de caráter permanente e 

composição paritária entre governo e sociedade civil, como forma de democratizar a 

gestão;  

 Aprimorar a capacidade de atendimento às demandas dos usuários, em função das 

situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social e assegurar serviços continuados e 

equipes de referência adequadas às demandas dos territórios;  

 Aprimorar a relação intersetorial entre as políticas de Assistência Social, Educação e 

Saúde, coordenando ações com vistas à ampliação do acesso de grupos mais vulneráveis 

às demais políticas públicas;  
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 Estimular e incentivar o protagonismo dos usuários dos serviços socioassistenciais, 

visando a emancipação das famílias e a garantia de direitos sociais;  

 Aprimorar a relação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS com o Sistema de 

Justiça e com o Sistema de Garantia de Direitos;  

 Criar estratégias e canais de comunicação e de informação para ampla divulgação dos 

direitos socioassistenciais e seu reconhecimento por parte dos usuários da política;  

 Desenvolver ações da Gestão do Trabalho e Educação Permanente para os trabalhadores 

do Sistema Único de Assistência Social-SUAS.  

 

4. DIRETRIZES E PRIORIDADES DELIBERADAS 

 Fortalecer a Proteção Social Básica como espaço de proteção efetiva e prevenção de 

riscos e vulnerabilidades sociais;  

 Fortalecer a Proteção Social Especial de Média Complexidade como espaço de proteção, 

apoio, orientação e acompanhamento de indivíduos e famílias em situação de ameaça ou 

violação de direitos;  

 Fortalecer a Proteção Social Especial de Alta Complexidade como espaço de garantia de 

proteção integral, orientação e acompanhamento de indivíduos e/ou famílias com 

vínculos familiares rompidos ou fragilizados;  

 Fortalecer a gestão do SUAS no município;  

 Fortalecer o controle social do SUAS;  

 

4.1 Metas e previsão de custos  
 

Para a consolidação da Política de Assistência Social no município, além das metas aqui 

estabelecidas, deverão ser considerados e incorporados ao processo de acompanhamento e 

avaliação deste plano o Pacto de Aprimoramento do SUAS, os Planos de Reordenamento dos 

serviços e as propostas das Conferências Municipais, especialmente da Conferência Municipal de 

Assistência Social, bem como as demais diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de 

Assistência Social.  

No que concerne à previsão de custos para o cumprimento das metas previstas neste 

plano serão consideradas as legislações que norteiam o co-financiamento dos serviços sócio-
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assistenciais, programas e gestão, compreendendo a co-responsabilidade dos entes federados, 

conforme detalhamento constante no item 10 – Financiamento deste plano.  

Ademais, serão consideradas as ações previstas no Plano Plurianual – PPA e a 

disponibilidade orçamentária do município conforme Proposta Orçamentária aprovada e/ou 

alteração no co-financiamento do Estado e/ou União.  

 

Quadro Metas: entidades e serviços 

 

Proteção Social Básica Meta Atendimentos 

Inserir no acompanhamento pelo Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF), as famílias registradas no Cadastro 

Único em situação de vulnerabilidades e riscos 

sociais 

Identificar público com esse perfil 

residente na área de abrangência do 

CRAS para inserção no PAIF. 

Inserir no acompanhamento pelo PAIF as 

famílias com membros integrantes do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) com 

a meta de atingir taxa de acompanhamento 

do PAIF 

25% (vinte e cinco por cento) 

Cadastrar as famílias com beneficiários do BPC 

no CadÚnico 

100% (cem por cento) 

Acompanhar no PAIF as famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa Família (PBF) que 

apresentem outras vulnerabilidades sociais, 

para além da insuficiência de renda; 

 

15% (quinze por cento) 

Acompanhar pelo PAIF as famílias 

beneficiarias do PBF em fase de suspensão por 

descumprimento de condicionalidades, com 

registro no respectivo sistema de informação, 

50% (cinqüenta por cento) 
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cujos motivos sejam da assistência social;  

 

Implementar e acompanhar o Programa BPC 

na Escola; 

 
 

100% dos beneficiários indicados no 

sistema da rede SUAS 

Proteção Social Especial de Média e Alta 

Complexidade 

Meta de Atendidos 

Ampliação dos Atendimentos da Proteção 

Social Especial - Equipa 

Realizar diagnostico da demanda e 

principais situações de violação de 

direitos 

 

Reordenamento dos Serviços de acolhimento 

institucional criança e idoso 

-Cumprimento e monitoramento das 

metas do Plano de Reordenamento para 

Acolhimento da Criança e do 

Adolescente; 

-Seguir orientações federais para 

reordenamento do serviço para Idosos. 

  

Gestão  Metas 

Adequar a legislação municipal às normativas 

do SUAS  

Criar Lei do SUAS; 

 

Estruturar equipes no Órgão Gestor da 

Assistência Social facilitando o trabalho da 

Proteção Social Básica, Especial, de 

Transferência de Renda e de Benefícios 

Eventuais, assim como facilitar a implantação 

da Vigilância Socioassistencial.  

Contratação de Profissionais que 

possibilite uma adequada divisão do 

trabalho dentro do Órgão Gestor. 

Realizar Concurso Público Solicitar realização Concurso Público 

Implantação e implementaçãodo processo de 

monitoramento e avaliação do SUAS. 

Criar instrumentais e periodicidade para 

monitoramento e avaliação, bem como 
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indicadores de resultados; 

Implantar a vigilância Socioassistencial. 

Definição de Fluxos e Protocolos dos Serviços - Realizar Reuniões e estudos para definir 

fluxos e protocolos; 

Controle Social  Metas 

Ampliar a participação dos usuários e dos 

trabalhadores nos conselhos municipais de 

assistência social  

Sensibilizar os usuários para efetivação 

da participação social  

Implementação das funções e atribuições dos 

Conselheiros Municipais e Secretaria Executiva 

Realizar Capacitação Continuada 

 

5. AÇÕES E ESTRATÉGIAS CORRESPONDENTES PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO 

O Foco das ações visam a Mobilização do Legislativo e Executivo sobre a importância da 

implantação do SUAS no Município. 

 

CAPACITAÇÕESDESENVOLVIMENTO SOCIAL – ANO 2017 

Data Capacitação/Tema Local Empresa Servidor Fonte de 
Recurso  

Valor (R$) 

09/02/17 Capacitação Rede SUAS : Sistema 
Nacional de Informação do 
Sistema Único de Assistência 
Social – Suas Web 

Campinas/SP  Organizações Paulista 
 

Cecilia/Marlene Tesouro 2.835,00 

08/05 á 
12/05 

Capacitação de Gestão do 
Programa Bolsa Família e 
Cadastro Único 

Avaré/SP Hotel Berro D´água Eco 
Resort 
(hospedagem) 

Alexsandra 
Figueiroa  

IGD/BF 1.440,00 

17/05/17 Planejamento e a Gestão dos 
Recursos Federais e Estaduais 
dos Pisos de Financiamento da 
Assistência Social 

São Paulo/SP ICAP – Instituto de 
Capacitação em 
Administr. Publica  
 

Cecilia/Marlene Tesouro 1.780,00 

07/08 á 
11/08/17 

Capacitação dos Supervisores do 
Programa Criança Feliz 

São Paulo/SP Hotel Meliá 
(hospedagem) 

Jessica/Liliane Criança 
Feliz 

1.507,78 

29/08/17 Elaboração dos Editais de 
Chamamento Publico da Lei 
13.019/2014 – Marco Regulatório 

São Paulo/SP ICAP – Instituto de 
Capacitação em 
Administr. Publica  
 

Cecilia/Marlene
/Liliane 

Tesouro 2.670,00 

19 e 
20/09/17 

Capacitaçãodo SIBEC São Paulo/SP Paulista Center Hotel 
(hospedagem) 

Rozieli/Cleuci IGD/BF 163,00 

05/09/17 Capacitação para Conselho 
Tutelar 

Campinas/SP  Evania/Simonia/
Walkiria 

CT 390,00 

09 e 
10/11/17 

Capacitação Operador Cadastro 
Unico V7 

São Paulo/SP Hotel Meliá 
(hospedagem) 

Rozieli IGD/BF 480,90 
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CAPACITAÇÕESDESENVOLVIMENTO SOCIAL – ANO 2018 

Data Capacitação/Tema Local Empresa Servidor Fonte de 
Recurso  

Valor 
(R$) 

02/03/18 Prestação de Contas dos 
Termos de Fomento e 
Colaboração, inclusive 
Subvenção 

São 
Paulo/SP 

Instituto GovLtda Marlene IGD/SUAS 970,00 

08/06/18 Capacitação da Comissão de 
Monitoramento para Atuar 
na Execução das Parcerias – 
LEI 13.019/2014 

São 
Paulo/SP 

Instituto GovLtda Lygia/Marlene IGD/SUAS 1.940,00 

08/06/18 Capacitação da Comissão de 
Monitoramento para Atuar 
na Execução das Parcerias – 
LEI 13.019/2014 

São 
Paulo/SP 

Instituto GovLtda Liliane PAIF 970,00 

08/06/18 Capacitação da Comissão de 
Monitoramento para Atuar 
na Execução das Parcerias – 
LEI 13.019/2014 

São 
Paulo/SP 

Hotel São Paulo 
(hospedagem) 

Lygia IGD/SUAS 150,00 

28 e 
29/06/18 

Capacitação; Metodologia 
de Trabalho com a 
População em Situação de 
Rua 

São 
Paulo/SP 

Cursos EAD SP Jessica IGD/SUAS 580,00 

17/07/18 Curso Gestão do CRAS e 
CREAS – O Papel dos 
Coordenadores na Execução 
dos Serviços Tipificados 

São 
Paulo/SP 

ICAP – Instituto de 
Capacitação em 
Administr. Publica  
 

Jessica/Liliane PAIF 1.900,00 

27/07/18 Gestão Financeira e 
Orçamentária do SUAS 

São 
Paulo/SP 

Instituto Santos Brasil Jessica/Cecilia
/Marlene 

IGD/SUAS 1.185,00 

28 Á 
31/08/18 

Capacitação Cadunico Avaré/SP Governo Federal Rozieli   

29/11/18 Implementação do SCFV, de 
acordo com os ciclos etários 
e seu Mapa de Percursos 

São 
Paulo/SP 

Organizações Paulista 
 

Cecilia/Valdire
ne 

IGD/SUAS 2.156,00 

 

6. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

- Definição de Fluxos e Protocolos dos Serviços; 

- Ampliação do número de atendidos pelos serviços; 

- Diminuição situações de violação de direitos contra crianças e adolescentes; 

- Ampliação do acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais; - 

Identificação de situações de violação de direitos socioassistenciais; 

- Melhoria da qualidade de vida das famílias. 
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7. RECURSOS FINANCEIROS:  
 
 

É sabido que uma política pública ganha concretude por meio do financiamento. A 

destinação orçamentária e a sua execução constituem importantes indicadores das prioridades 

de atuação e intervenção do gestor público. O conhecimento das dotações envolvidas, as 

escolhas feitas no âmbito da política e seus avanços e/ou desafios são uma importante 

ferramenta para o exercício do controle social do Estado pelo cidadão, compreendendo o Estado 

a serviço do interesse público.  

Conforme previsto pela Constituição Federal, as Políticas de Seguridade Social, dentre as 

quais se encontra a Assistência Social, devem ser financiadas com a participação de toda a 

sociedade, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados e municípios 

e das diversas contribuições sociais. E para garantir efetividade e resolutividade é necessário um 

planejamento construído em processo participativo e colaborativo.  

A Política de Assistência Social passa por um processo de transformação no Brasil, tanto 

no aspecto normativo e conceitual, como de expansão da rede de serviços socioassistenciais, 

com uma evolução significativa do aporte de recursos técnicos e financeiros, baseados no 

modelo de gestão definido pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tendo como base as 

seguintes diretrizes:  

a) Co-financiamento pelas três esferas de governo, com repasses regulares e automáticos;  

b) Gestão financeira através dos Fundos de Assistência Social (Nacional, Estaduais e Municipais).  

 

O artigo 30 da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), determina que é condição para 

os repasses federais aos municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, a efetiva instituição e 

funcionamento de:  

I - Conselhos de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil;  

II - Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de 

Assistência Social;  

III - Plano de Assistência Social.  
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A exigência para existência de um Fundo Municipal de Assistência Social está de acordo 

com o que preconiza a LOAS em seu artigo 6º: “As ações na área de assistência social são 

organizadas em sistema descentralizado e participativo. ”  

A “descentralização” sugere que as decisões sejam tomadas em nível estadual e, principalmente, 

municipal. E o “participativo” implica que tais decisões sejam tomadas com a participação de 

vários segmentos da sociedade, o que se dá por meio do Conselho Municipal de Assistência 

Social.  

Em outras palavras, o objetivo do Fundo Municipal de Assistência Social é que os recursos 

federais e estaduais sejam geridos em nível municipal e de forma participativa.  

No modelo em vigor no Sistema Único de Assistência Social – SUAS, os serviços 

socioassistenciais são operacionalizados mediante os blocos de financiamento (considerando os 

níveis de proteção social básica e especial), a partir do princípio do cofinanciamento dos entes 

federados. Isso possibilita aos gestores da Assistência Social que organizem e planejem os 

serviços, programas e projetos socioassistenciais, de acordo com as necessidades de proteção 

que verificam e reconhecem em seus territórios.  

Os recursos financeiros para a Assistência Social advindos do Orçamento da Seguridade Social 

são remetidos ao Fundo Nacional de Assistência Social, que repassa aos municípios, por 

intermédio dos Fundos Municipais de Assistência Social. 

O município garante, com recursos próprios, o cofinanciamento dos serviços ofertados, 

consubstanciando os respectivos recursos através dos três instrumentos disponibilizados em lei: 

I - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias: Lei anual que estabelece as metas fiscais e as diretrizes 

para elaboração do orçamento (art.165, II, §2º, CF e art. 4º, LRF);  

II - PPA – Plano Plurianual: Elaborado no primeiro ano do mandato do chefe do poder executivo, 

para entrar em vigor no ano seguinte, com vigência para 04 anos (art.165, I §1º CF);  

III - LOA – Lei Orçamentária Anual: Lei anual, que prevê as receitas e fixa as despesas a serem 

realizadas, visando atender as metas contidas na LDO e os projetos e programas contemplados 

no PPA (art. 165, III, §5º, CF e art. 94 PMAS 2014-2017 5º, LRF). A LOA é composta pelo 

Orçamento Fiscal, Orçamento de Investimentos Estatais e pelo Orçamento da Seguridade.  
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   Serviços socioassistenciais - Valores e origem dos recursos financeiros de cofinanciamento 2018 

Tipo de Proteção Cofinanciamentos Recursos 
próprios 

das 
Organizações 

Total  
Municipal Estadual Federal  

Rede Direta Rede Indireta Rede Direta Rede 
Indireta 

Rede Direta Rede 
Indireta 

 

Básica 130.000,00 0,00 16.805,00 0,00 72.000,00 0,00 110.000,00 328.805,00  

Especial de Média 
Complexidade 

10.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00  

Especial de Alta 
Complexidade 

0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00  

Sub-Total: 140.000,00 470.000,00 28.805,00 0,00 72.000,00 0,00 110.000,00 820.805,00  

Total: 610.000,00 28.805,00 72.000,00 110.000,00 820.805,00  
 

Programas desenvolvidos no município - Valores e origem dos recursos financeiros 2018 

Nome do Programa Municipal Estadual Federal Total  
ACESSUAS 0,00 0,00 0,00 0,00  

Primeira infância no SUAS 102.000,00 0,00 78.000,00 180.000,00  

Ações estratégicas do PETI 0,00 0,00 0,00 0,00  

Programa São Paulo Amigo do Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00  

Programas e Projetos Municipais 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00  

Total: 152.000,00 0,00 78.000,00 230.000,00  
 

Previsão de cofinanciamentos e repasses para 2018 
Destinação Municipal Estadual Federal Recursos próprios das 

Organizações 
Total 

Serviços socioassistenciais 610.000,00 28.805,00 72.000,00 110.000,00 820.805,00 

Benefícios Eventuais 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 

Transferência direta de renda 0,00 37.920,00 3.347.989,32 0,00 3.385.909,32 

Incentivos à gestão 0,00 0,00 35.886,84 0,00 35.886,84 

Programas e Projetos 152.000,00 0,00 78.000,00 0,00 230.000,00 

Total: 1.022.000,00 66.725,00 3.533.876,16 110.000,00 4.732.601,16 

 

Previsão de cofinanciamentos e repasses para 2019 
Serviços socioassistenciais - Valores e origem dos recursos financeiros de cofinanciamento 2019 

Tipo de Proteção Cofinanciamentos Recursos 
próprios 

das 
Organizações 

Total  
Municipal Estadual Federal  

Rede Direta Rede Indireta Rede Direta Rede 
Indireta 

Rede Direta Rede 
Indireta 

 

Básica 130.000,00 0,00 20.805,00 0,00 72.000,00 0,00 110.000,00 332.805,00  

Especial de Média 
Complexidade 

10.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00  

Especial de Alta 
Complexidade 

0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00  

Sub-Total: 140.000,00 470.000,00 28.805,00 0,00 72.000,00 0,00 110.000,00 820.805,00  

Total: 610.000,00 28.805,00 72.000,00 110.000,00 820.805,00  
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   Programas desenvolvidos no município - Valores e origem dos recursos financeiros 2019 

Nome do Programa Municipal Estadual Federal Total  
ACESSUAS 0,00 0,00 0,00 0,00  

Primeira infância no SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00  

Ações estratégicas do PETI 0,00 0,00 0,00 0,00  

Programa São Paulo Amigo do Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00  

Programas e Projetos Municipais 0,00 0,00 0,00 0,00  

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Previsão de cofinanciamentos e repasses para 2019 
Destinação Municipal Estadual Federal Recursos próprios 

das Organizações 
Total 

Serviços socioassistenciais 610.000,00 28.805,00 72.000,00 110.000,00 820.805,00 

Benefícios Eventuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferência direta de renda 0,00 50.400,00 4.731.960,00 0,00 4.782.360,00 

Incentivos à gestão 0,00 0,00 36.926,64 0,00 36.926,64 

Programas e Projetos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total: 610.000,00 79.205,00 4.840.886,64 110.000,00 5.640.091,64 

 

 

Previsão Recursos Financeiros – Ano 2018 
 

 Municipal Estadual Federal Total 
Fundo Municipal da  
Assistência Social 

R$ 2.986.289,00    

Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente 

R$ 500,00   R$             500,00 

Fundo Nacional da 
Assistência Social 

 R$ 28.805,00 R$ 133.356,00 R$ 162.161,00 

Fundo Municipal do Idoso R$ 500,00   R$500,00 
Total>>>>>>>>>>>>>>> R$ 2.987.289,00 R$ 28.805,00 R$ 133.356,00 R$ 3.149.450,00 
 

Previsão Recursos Financeiros – Ano 2019 
 

 Municipal Estadual Federal Total 
Fundo Municipal da  
Assistência Social 

R$ 3.077.032,40   R$ 3.077.032,40 

Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente 

R$ 20.000,00   R$ 20.000,00 

Fundo Nacional da 
Assistência Social 

 R$ 28.805,00 R$ 132.162,60 R$ 160.967,60 

Fundo Municipal do Idoso R$ 11.000,00   R$ 11.000,00 
Total>>>>>>>>>>>>>>> R$ 3.108.032,40 R$ 28.805,00 R$ 132.162,60 R$ 3.269.000,00 
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Previsão Recursos Financeiros – Ano 2020 
 

 Municipal Estadual Federal Total 
Fundo Municipal da  
Assistência Social 

R$ 3.222.792,40   R$ 3.222.792,40 

Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente 

R$ 12.000,00   R$ 12.000,00 

Fundo Nacional da 
Assistência Social 

 R$ 28.805,00 R$ 132.162,60 R$ 160.967,60 

Fundo Municipal do Idoso R$ 4.000,00   R$ 4.000,00 
Total>>>>>>>>>>>>>>> R$ 3.238.792,40 R$ 28.805,00 R$ 132.162,60 R$ 3.399.760,00 
 

Previsão Recursos Financeiros – Ano 2021 
 

 Municipal Estadual Federal Total 
Fundo Municipal da  
Assistência Social 

R$ 3.392.780,40   R$ 3.392.780,40 

Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente 

R$ 12.000,00   R$ 12.000,00 

Fundo Nacional da 
Assistência Social 

 R$ 28.805,00 R$ 132.162,60 R$ 160.967,60 

Fundo Municipal do Idoso R$ 4.000,00   R$ 4.000,00 
Total>>>>>>>>>>>>>>> R$ 3.108.032,40 R$ 28.805,00 R$ 132.162,60 R$ 3.569.748,00 
 

7. COBERTURA DA REDE PRESTADORA DE SERVIÇOS 

Mediante o desenvolvimento e estruturação de instrumentos para a elaboração deste 

Plano, descreveremos uma avaliação sintetizada dos serviços socioassistenciais contemplando as 

dificuldades, avanços e algumas necessidades de implementação, com foco em apresentar a 

cobertura da rede prestadora de serviços.  

7.1 - Rede Direta - Proteção Social Básica e Proteção Social Especial 

7.2 - Cadastro Único e Programa Bolsa Família 

A gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família está sob a responsabilidade 

desta Diretoria, desde sua implantação. Os responsáveis no Programa Bolsa Família pelas áreas 

da Educação e da Saúde ficam sediados nas suas respectivas Diretorias. Atualmente a Gestão do 

CAD Único e Gestão do Bolsa Família conta com 03 profissionais, sendo um deles o Gestor do 
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Programa Bolsa Família e o outros responsáveis pelo atendimento com cadastros, recadastros, 

consultas, desbloqueios, entre outras ações necessárias.  

7.3 Proteção Social Básica  
 

Tipo de serviço Usuários Capacidade mensal 
de 

pessoas/famílias 
atendidas 

Valor do 
cofinanciamento 

estadual 

Previsão 
orçamentária 

Proteção Social: Básica 

Serviço de convivência e fortalecimento 
de vínculos 

crianças e adolescentes 
de 6 a 15 anos 

40 2018 

0,00 

2019 

0,00 

2018 

16.000,00 

2019 

16.000,00 

Serviço de convivência e fortalecimento 
de vínculos 

adolescentes e jovens 
de 15 a 17 anos 

40 2018 

16.805,00 

2019 

16.805,00 

2018 

16.805,00 

2019 

16.805,00 

Serviço de convivência e fortalecimento 
de vínculos 

jovens de 18 a 29 anos 20 2018 

0,00 

2019 

0,00 

2018 

16.000,00 

2019 

16.000,00 

Serviço de convivência e fortalecimento 
de vínculos 

adultos de 30 a 59 anos 20 2018 

0,00 

2019 

0,00 

2018 

16.000,00 

2019 

16.000,00 

Serviço de proteção e atendimento 
integral à família - PAIF 

famílias 174 2018 

0,00 

2019 

0,00 

2018 

24.000,00 

2019 

24.000,00 

 
 
7.4.  CRAS - Centro de Referência de Assistência Social 

O CRAS unidade pública estatal descentralizada da Política de Assistência Social, subordinada 

ao Departamento Municipal de Desenvolvimento Social e responsável pela execução de serviços 

de Proteção Social Básica, tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade 

e riscos sociais, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições; do fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários; e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. A 

unidade é responsável pela oferta do PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família 

e ligados a este, são executados também: SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para crianças, adolescentes, jovens e adultos e a Supervisão do Programa Criança Feliz.  
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O município de Alumínio possui apenas 01 CRAS localizado na área central que atende o 

município como um todo. A equipe de referência é formada por 01 coordenador, 01 assistente 

social, 01 psicólogo e 02 auxiliares administrativos. Os servidores de nível superior são 

concursados na função. Porém, os de nível médio são emprestados de outras políticas públicas, o 

que tem gerado momentos de instabilidade nos serviços executados. A coordenação da unidade 

já solicitou a criação de cargos específicos, de nível médio para a unidade, visando o 

aprimoramento e continuidade das ações.  

No edifício do CRAS funciona também o Setor do Programa Bolsa Família, com salas e 

equipe de servidores próprios. A recepção, sanitários e copa são compartilhados pelas unidades.  

Mensalmente são atendidos em média 150 usuários em atendimentos individualizados, 

além dos acompanhamentos de famílias pelo PAIF e dos atendimentos coletivos por meio dos 

Serviços de Convivência e Oficinas do PAIF.  

No ano de 2018 passaram pela recepção do CRAS aproximadamente 1.808 pessoas em 

atendimento, para:  

 Entrevista de acolhimento e cadastramento para participação nos Serviços de 

Convivência - 37 famílias;  

 Orientação/ preenchimento de formulários para acesso ao BPC e acesso/orientações 

sobre benefícios do INSS: 51 pessoas 

 Solicitação de 2ª via de Certidão de Nascimento ou Casamento: 32 pessoas; 

 Agendamento de atendimento na Agência do Poupatempo Sorocaba, Receita Federal e 

INSS: 72 pessoas 

 Emissão de Carteirinha do Idoso para transporte interestadual: 9 idosos. 

 Regularização de outros documentos (CPF, Título de Eleitor, MEI) :15 pessoas; 

 Busca ativa de usuários para averiguação de descumprimento de condicionalidades, 

cadastramento BPC, Renda Cidadã e Ação Jovem, denúncias encaminhadas pelo MP, 

entre outros: 109 visitas domiciliares. 

 Nº de famílias identificadas como perfil PAIF que necessitam de acompanhamento pela 

equipe técnica: 60 famílias; 

 Encaminhados para inclusão no Cadastro Único: 501 famílias;  
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 Encaminhados para atualização de dados do Cadastro Único: 761 famílias.  

 

Outras ações desenvolvidas pela unidade são:  

 Participação em capacitações e encontros técnicos; 

 Busca ativa e inclusão de público elegível para o Programa Renda Cidadã e Ação Jovem 

 Reuniões com famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda (Renda 

Cidadã e Bolsa Família), prioritariamente famílias em descumprimento de 

condicionalidades em fase de advertência; 

 Acompanhamento de famílias do Programa Bolsa Família em descumprimento de 

condicionalidade (visita domiciliar, entrevista e relatório de acompanhamento para 

inclusão no Sistema SICON); ; 

 Visita e reuniões de discussão de casos com profissionais de instituições de 

atendimento do município, visando o melhor andamento de casos que envolvem 

atendimento intersetorial; 

 Apoio a gestão do Programa Bolsa Família na manutenção dos serviços relacionados ao 

Programa; 

 Apoio a implementação do Programa Criança Feliz no município, com participação em 

reuniões, elaboração de documentos, contato com organizações, entre outros; 

 Oferta de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 

adolescentes de 7 a 15 anos, com Oficina de Artes Variadas e Oficina de atividades 

circenses;   

 Oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes 15 a 

18 anos, prioritariamente beneficiários do Programa Ação Jovem ou que estejam em 

cumprimento de medida socioeducativa (LA e PSC); 

 Oferta de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para jovens e adultos, 

prioritariamente beneficiários dos programas de transferência de renda e benefícios 

socioassistenciais, encaminhados pela rede de proteção social - Oficina de Maquiagem 

e Manicure; 
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 Realização de reunião de avaliação dos serviços e planejamento de atividades para o 

ano de 2019 junto as unidades públicas executoras de Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (CCI e CCAI); 

 Averiguação de denúncias e/ou casos de idosos, crianças ou adolescentes 

encaminhados pelo Ministério Público para realização de visita domiciliar, relatório 

técnico e acompanhamento; 

 Busca ativa de beneficiários do BPC Idoso e pessoa com deficiência para 

cadastramento e atualização cadastral (CadUnico); 

 Participação em reuniões, encontros e apoio técnico as ações do Conselho Municipal 

de Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 Apoio ao gestor municipal e a outras políticas públicas na elaboração de documentos e 

execução de serviços.  

 

A unidade mantém constantemente avaliação dos serviços prestados, buscando 

desenvolver ações que atendam às diferentes demandas dos usuários de todo território 

municipal, observando as normativas do SUAS. 

7.5. Centros de Convivência  - Vila Brasilina e Alto do Itararé 
O Departamento e os Centros de Convivência 

CENTROS DE CONVIVÊNCIA E AS ATIVIDADES PARA OS MORADORES DE ALUMÍNIO. 

O Departamento Municipal de Desenvolvimento Social através da divisão de programas sociais, oferece 
nos dois centros de convivência do município o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos onde 
a população participa das várias atividades que são desenvolvidas buscando o empoderamento das 
famílias, promoção do bem estar e qualidade de vida, além de oficinas lúdicas, eventos comemorativos de 
datas especiais, sendo um importante instrumento de acompanhamento de monitoramento da 
população vulnerável ou em risco de vulnerabilidade social sendo priorizado o atendimento aos 
beneficiários dos programas federais como o Programa Bolsa família, Ação Jovem, Viva Leite, BPC, 
(benefício de prestação continuada a idosos e portadores de deficiência), entre outros programas e 
projetos desenvolvidos pelo Departamento Municipal de Desenvolvimento Social. 

Atualmente o Município conta com dois centros de convivência:  



 

 

 

 

 

 

CCI - Centro de Convivência do Idoso CCI 

Gestão Municipal -2017/2020 

O Centro de Convivência do Idoso e Alumínio oferece hoje diversas atividades para os munícipes na 
Melhor Idade, com o objetivo de promover políticas para fortalecer a democracia e a justiça social 
priorizem os direitos da população idosa de envelhecer dignamente tendo como diretriz o Estatuto do 
Idoso Lei nº 10.741 de 01 de Outubro de 2003, e a consolidação da legislação relativa ao Idoso na Lei 
12.548 de 27 de Fevereiro de 2007.EVENTOS QUE FORA
DEPARTAMENTO NO CCI GESTÃO 2017

Entre os Eventos realizados no CCI neste ano destacamos a participação do Grupo do CCI no Desfile Cívico 
do dia 7 de Setembro e no time de Voley da cidade participando de campeonatos 
do Pastel, Festa do Galeto, Carnaval do CCI, Baile da Primavera, Festa Junina e recentemente a 
Comemoração do Dia do Idoso onde nossa equipe do órgão Gestor em parceria com o Departamento de 
Educação e Departamento de Esportes (que
cedidos pelo Departamento de Saúde, que faziam a aferição de pressão arterial dos idosos) propiciou 
para o grupo do CCI, um dia especial ,na Chácara Beira Rio onde realizaram diversas atividades e foram 
homenageados pela Equipe do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social e autoridades como 
Vereadores do Município com um delicioso almoço e lanche da tarde após as atividades na piscina, 
quadra de esportes. 

Publico atendido: Prioritariamente Idosos a

Endereço: Rua Marcolino Tavares n
Telefone:11 47152242 
 
Programação do CCI e Atividades oferecidas:

Segunda-Feira 

 07:00 as 08:50 Aula de Vôlei da melhor idade no Ginásio de Esportes com o Professor Wagner
 08:00 as 09:15 Aula de Pintura no CCI 

CCAI – Centro de Convivência do Alto do Itararé 
para todas as idades a partir de 07 anos.

 

CCI - Centro de 
idade. 
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Centro de Convivência do Idoso CCI – Centro de convivência do Idoso 

O Centro de Convivência do Idoso e Alumínio oferece hoje diversas atividades para os munícipes na 
Melhor Idade, com o objetivo de promover políticas para fortalecer a democracia e a justiça social 
priorizem os direitos da população idosa de envelhecer dignamente tendo como diretriz o Estatuto do 
Idoso Lei nº 10.741 de 01 de Outubro de 2003, e a consolidação da legislação relativa ao Idoso na Lei 
12.548 de 27 de Fevereiro de 2007.EVENTOS QUE FORAM REALIZADOS PELA EQUIPE GESTORA DO 
DEPARTAMENTO NO CCI GESTÃO 2017-2021 

Entre os Eventos realizados no CCI neste ano destacamos a participação do Grupo do CCI no Desfile Cívico 
do dia 7 de Setembro e no time de Voley da cidade participando de campeonatos 
do Pastel, Festa do Galeto, Carnaval do CCI, Baile da Primavera, Festa Junina e recentemente a 
Comemoração do Dia do Idoso onde nossa equipe do órgão Gestor em parceria com o Departamento de 
Educação e Departamento de Esportes (que cederam os monitores, além dos alunos de enfermagem 
cedidos pelo Departamento de Saúde, que faziam a aferição de pressão arterial dos idosos) propiciou 
para o grupo do CCI, um dia especial ,na Chácara Beira Rio onde realizaram diversas atividades e foram 
homenageados pela Equipe do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social e autoridades como 
Vereadores do Município com um delicioso almoço e lanche da tarde após as atividades na piscina, 

Publico atendido: Prioritariamente Idosos a partir de 60 anos. 

Endereço: Rua Marcolino Tavares nº 33 – Vila Brasilina,  

Programação do CCI e Atividades oferecidas: 

07:00 as 08:50 Aula de Vôlei da melhor idade no Ginásio de Esportes com o Professor Wagner
09:15 Aula de Pintura no CCI – com a Professora Juliana 

Centro de Convivência do Alto do Itararé 
para todas as idades a partir de 07 anos. 

Centro de convivência do Idoso para a melhor 

 

O Centro de Convivência do Idoso e Alumínio oferece hoje diversas atividades para os munícipes na 
Melhor Idade, com o objetivo de promover políticas para fortalecer a democracia e a justiça social que 
priorizem os direitos da população idosa de envelhecer dignamente tendo como diretriz o Estatuto do 
Idoso Lei nº 10.741 de 01 de Outubro de 2003, e a consolidação da legislação relativa ao Idoso na Lei 

M REALIZADOS PELA EQUIPE GESTORA DO 

Entre os Eventos realizados no CCI neste ano destacamos a participação do Grupo do CCI no Desfile Cívico 
do dia 7 de Setembro e no time de Voley da cidade participando de campeonatos intermunicipais, a Festa 
do Pastel, Festa do Galeto, Carnaval do CCI, Baile da Primavera, Festa Junina e recentemente a 
Comemoração do Dia do Idoso onde nossa equipe do órgão Gestor em parceria com o Departamento de 

cederam os monitores, além dos alunos de enfermagem 
cedidos pelo Departamento de Saúde, que faziam a aferição de pressão arterial dos idosos) propiciou 
para o grupo do CCI, um dia especial ,na Chácara Beira Rio onde realizaram diversas atividades e foram 
homenageados pela Equipe do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social e autoridades como 
Vereadores do Município com um delicioso almoço e lanche da tarde após as atividades na piscina, 

07:00 as 08:50 Aula de Vôlei da melhor idade no Ginásio de Esportes com o Professor Wagner 



 

 

 

 14:00 as 15:00 Aula de yoga no CCI com a Professora Sônia
 
Para as aulasque são ministradas no CCI são preparados os lanches e frutas. E depois de cada aula é feita 
a limpeza do salão pela equipe do 

 

Terça-Feira 

 09:00 as 09:50 Aula de Dança no CCI com a professora Andréia Sheila)
 Ultima terça feira e segunda feira do mês o espaço é cedido para a reunião do Grupo Vem Viver ( 

Associação de idosas em processo de fo
reuniões e utiliza o CCI para reuniões mensais com suas associadas).

Quarta-Feira 

 08:30 as 09:30 Aula de Yoga no CCI ( 1ª Turma)
 09:45 as 10:45 Aula de Yoga no CCI ( 2ª Turma)
 Tarde de Bingo e atividades 

Quinta-Feira 

 09:00 as 09:50 Aula de Dança no CCI ( Professora Andréia Sheila)
 13:00 as 15:00 Aula de Pintura no CCI ( Professora Juliana)
 15:00 as 17:00 Aula de Pintura no CCI ( Professora Juliana)

 

Sexta-Feira 

 09:00 as 08:10 Aula de Vôlei no 
 14:00 as 15:15 Aula de Alongamento na quadra da Escola Manoel Netto ( Professora Rose)

 
Tarde de Bingo e atividades recreativas.

CCAI - Centro de Convivência do Alto do Itararé

O Centro de Convivência do Alto do Ita
07 anos de idade, com o objetivo de promover politicas para fortalecer a democracia e a justiça social que 
priorizem os direitos da população vulnerável ou em risco de vulnerabilidade soci
desenvolvidas atividades que promovam a inclusão dos munícipes do bairro do Ato do Itararé localizado 
na periferia do município. Com o objetivo de monitorar e acompanhar além de
situações de vulnerabilidades e riscos so
potencialidades, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos 
direitos de cidadania.Entre os eventos realizados no CCAI por esta Gestão, destacamos a reabertura
Centro de Convivência do Alto do Itararé com novas atividades e a parceria com o Fundo Social de 
Solidariedade onde a Primeira Dama e Presidente do Fundo, Lena Pires, trouxe o Projeto Pintura Solidária 
da Via Oeste, fazendo da arte um instrumento lúdic

35 

14:00 as 15:00 Aula de yoga no CCI com a Professora Sônia 

Para as aulasque são ministradas no CCI são preparados os lanches e frutas. E depois de cada aula é feita 
a limpeza do salão pela equipe do Departamento de Desenvolvimento Social. 

09:00 as 09:50 Aula de Dança no CCI com a professora Andréia Sheila) 
Ultima terça feira e segunda feira do mês o espaço é cedido para a reunião do Grupo Vem Viver ( 
Associação de idosas em processo de formalização que ainda não têm sede própria para suas 
reuniões e utiliza o CCI para reuniões mensais com suas associadas). 

08:30 as 09:30 Aula de Yoga no CCI ( 1ª Turma) 
09:45 as 10:45 Aula de Yoga no CCI ( 2ª Turma) 
Tarde de Bingo e atividades recreativas. 

09:00 as 09:50 Aula de Dança no CCI ( Professora Andréia Sheila) 
13:00 as 15:00 Aula de Pintura no CCI ( Professora Juliana) 
15:00 as 17:00 Aula de Pintura no CCI ( Professora Juliana) 

09:00 as 08:10 Aula de Vôlei no Ginásio de Esportes ( Professor Vagner) 
14:00 as 15:15 Aula de Alongamento na quadra da Escola Manoel Netto ( Professora Rose)

Tarde de Bingo e atividades recreativas. 

Centro de Convivência do Alto do Itararé 

O Centro de Convivência do Alto do Itararé oferece hoje diversas atividades para os munícipes a partir de 
07 anos de idade, com o objetivo de promover politicas para fortalecer a democracia e a justiça social que 
priorizem os direitos da população vulnerável ou em risco de vulnerabilidade soci
desenvolvidas atividades que promovam a inclusão dos munícipes do bairro do Ato do Itararé localizado 
na periferia do município. Com o objetivo de monitorar e acompanhar além deprevenir a ocorrência de 
situações de vulnerabilidades e riscos sociais neste território, por meio do desenvolvimento de 
potencialidades, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos 

Entre os eventos realizados no CCAI por esta Gestão, destacamos a reabertura
Centro de Convivência do Alto do Itararé com novas atividades e a parceria com o Fundo Social de 
Solidariedade onde a Primeira Dama e Presidente do Fundo, Lena Pires, trouxe o Projeto Pintura Solidária 
da Via Oeste, fazendo da arte um instrumento lúdico de inclusão. 

Para as aulasque são ministradas no CCI são preparados os lanches e frutas. E depois de cada aula é feita 

Ultima terça feira e segunda feira do mês o espaço é cedido para a reunião do Grupo Vem Viver ( 
rmalização que ainda não têm sede própria para suas 

14:00 as 15:15 Aula de Alongamento na quadra da Escola Manoel Netto ( Professora Rose) 

raré oferece hoje diversas atividades para os munícipes a partir de 
07 anos de idade, com o objetivo de promover politicas para fortalecer a democracia e a justiça social que 
priorizem os direitos da população vulnerável ou em risco de vulnerabilidade social, onde são 
desenvolvidas atividades que promovam a inclusão dos munícipes do bairro do Ato do Itararé localizado 

prevenir a ocorrência de 
ciais neste território, por meio do desenvolvimento de 

potencialidades, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos 
Entre os eventos realizados no CCAI por esta Gestão, destacamos a reabertura do 

Centro de Convivência do Alto do Itararé com novas atividades e a parceria com o Fundo Social de 
Solidariedade onde a Primeira Dama e Presidente do Fundo, Lena Pires, trouxe o Projeto Pintura Solidária 
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Publico atendido: A partir de 7 anos de idade. 
Endereço: Alameda dos Pinheiros 70 
Telefone:11 47157944 
 
 
Programação do CCAI e Atividades oferecidas: 

Segunda-Feira 

 08:30 as 09:30 Aulas de Pintura - Projeto- Pintura Solidária CCR  
 
Para as aulas que são ministradas no CCI são preparados os lanches e frutas. E depois de cada aula é feita 
a limpeza do salão pela equipe do Departamento de Desenvolvimento Social. 

Terça-Feira 

 09:00 as 12:00 Aula de Artesanato em Feltro com a Professora Sheila 
 13:30 as 14:30 Aula de alongamento com a Professora Rose 

Quarta-Feira 

 Tarde de Bingo e atividades recreativas. 

Quinta-Feira 

 11:40 as 12:40 Aula de Dança no CCAI com a Professora Andréia Sheila 
 14:40 as 15:40 Aula de Alongamentona quadra da Escola João Almeida com a Professora Sheila 

 

Sexta-Feira 

 08:30 as 09:30 Aula Localizada  ( ProfessoraRose ) 
 13:00 as 14:00 Aula de artesanato em feltro com a voluntária Sheila 
 Tarde de Bingo e atividades recreativas. 

 
 
7.6 REDE DE EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 
7.7. Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida - LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC  
 

Visto a inexistência de CREAS no município, O Serviço de Proteção Social Especial é 

executado no órgão gestor onde conta com uma equipe de 01 Coordenadora/Assistente Social, 

01 Auxiliar Administrativo, Prestadores de Serviços Autônomos para desenvolver atividades 

educativas em diversas áreas. 
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 O serviço engloba articulações e intercâmbio com órgãos governamentais (tais como 

Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Conselho Municipal 

de Assistência Social, Educação e Saúde, Delegacia de Ensino, Diretoria Municipal de Educação e 

órgãos não governamentais.     

O adolescente, autor de ato infracional, necessita de apoio e orientação, sendo assim, o 

anseio maior do projeto é proporcionar ao adolescente que comete delitos, instrumentos para 

que ele compreenda as normas sociais vigentes e crie condições para desenvolver plenamente 

sua cidadania, podendo desta forma atuar de modo cooperativo e contribuir para uma possível 

mudança de vida na família, escola, comunidade, sendo agente transformador de uma sociedade 

e ser transformado por ela. Desta forma os adolescentes em execução de medidas 

sócioeducativas recebem acompanhamento escolar, atendimento na área da saúde, participação 

em oficinas, cursos profissionalizantes e nas atividades culturais e de lazer. 

         O programa em meio aberto trabalha com proposta de assegurar sua participação no 

mundo escolar, fazendo refletir sobre as possibilidades de um projeto de vida oportunizando o 

acesso a cursos profissionalizantes e preparação ao mercado de trabalho. Apresenta a 

capacidade de atendimento de 10 adolescentes e horário de funcionamento das 8h00min às 

17h00min, segunda às sextas-feiras. 

        Atualmente o baixo índice de adolescentes em execução de medida sócio educativa de 

Prestação de Serviços e Liberdade Assistida no município são resultados do trabalho em rede 

com caráter preventivo, bem como o trabalho de acompanhamento dos jovens pós medida 

ofertado pelo órgão gestor com objetivo de prevenir a reincidência e sistema de privação de 

liberdade em meio fechado. 

       A proposta deste tem como base um olhar compreensivo para acolhida, estabelecer vínculos 

e mantê-los para melhor continuidade no acompanhamento caracterizado como pós medida e 

na obtenção de resultados eficazes.  Nessa perspectiva desenvolvemos o trabalho pautado nos 

diferentes segmentos: Profissionalização, Inserção Escolar, Exercício da Cidadania, Esporte, 

Cultura, Arte, Oficinas Educativas e Recreativas. 

 
  
7.8. Rede indireta 
 
7.8.1 - UNIDADES EXECUTORAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
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 ASSOCIACÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE ALUMINIO - AACAA  -  CENTRO DE CONVIVÊNCIA  

 

 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E AMPARO AO MENOR ACÃO AMOR - CENTRO DE CONVIVÊNCIA  

Tipo de serviço Usuários Capacidade mensal de 
pessoas/famílias 

atendidas 

Estadua
lizado 

Cofinancia
mento 

estadual 

Serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos 

crianças e 
adolescentes de 6 a 
15 anos 

200 Não 2018 

0,00 

2019 

0,00 

 

 ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ - CASA JESUS AMOR - CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

 

Em 2018 a Entidade OCCA entrou em processo de desativação deixando de ofertar o seguinte 

serviço: 

Tipo de serviço Usuários Capacidade mensal de 
pessoas/famílias 

atendidas 

Estadualizado Cofinanciamento estadual 

Serviço de convivência e 
fortalecimento de 
vínculos 

crianças de até 6 anos 60 Não 2018 

0,00 

2019 

0,00 

Serviço de convivência e 
fortalecimento de 
vínculos 

crianças e adolescentes de 6 
a 15 anos 

60 Não 2018 

0,00 

2019 

0,00 

Serviço de convivência e 
fortalecimento de 
vínculos 

adolescentes e jovens de 15 
a 17 anos 

60 Não 2018 

0,00 

2019 

0,00 

Serviço de convivência e 
fortalecimento de 
vínculos 

jovens de 18 a 29 anos 60 Não 2018 

0,00 

2019 

0,00 

Serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos 

crianças e 
adolescentes de 
6 a 15 anos 

75 Básica 2018 

0,00 

2019 

0,00 



 

 

 

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos

 

7.8.2 - UNIDADE EXECUTORA DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
 
7.8.3 - Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes 
 

 ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA RAINHA

RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ABRIGO CASA LAR MANOEL JOSE DOS REIS

 

https://casalaraluminio.wixsite.com/2017

Tipo de serviço 

Serviço de acolhimento 
institucional - Casa-lar 
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Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos jovens de 18 a 29 anos 

UNIDADE EXECUTORA DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes - Alta complexidade  

NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ - CASA JESUS AMOR  

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ABRIGO CASA LAR MANOEL JOSE DOS REIS

https://casalaraluminio.wixsite.com/2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuários Capacidade mensal 
de pessoas/famílias 

atendidas 

crianças e 
adolescentes 

17 

Desativado em 
Março de 2019 

UNIDADE EXECUTORA DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  

Alta complexidade   

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ABRIGO CASA LAR MANOEL JOSE DOS REIS 

 Cofinancia
mento 

estadual 

 2018 

0,00 

2019 

0,00 



 

 

 

 

1 - Programa Criança Feliz  
 
Primeira Infância no SUAS - Data de Adesão:10/2/2017

Beneficiários: 
Gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e 
social. 
Prioritariamente, famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada; 
e crianças de até 72 (setenta e dois) meses afastadas do convívio f
medida de proteção. 

Recursos financeiros repassados pelo FNAS em:

2018 78.000,00

Ações desenvolvidas pelo programa:

 Visitas domiciliares  
 Qualificação da oferta de serviços socioassistenciais a gestantes, crianças na primeira infância e 

suas famílias  
 Mobilização, educação permanente, capacitação e apoio técnico 
 Fortalecimento da intesetorialidade nos territórios entre as políticas públicas
 Visitas domiciliares 

Parcerias estabelecidas, neste programa para a execução.

 Nome do Órgão 

1 CRAS 

2 CRAS 

 
Recursos financeiros para a execução deste programa:

FMAS 78.000,00 

1 Primeira Infância no SUAS 

2 Bolsa Família 

Descrição: 
O Programa Primeira Infância no Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS corresponde à participação 
da política de assistência social no Programa Criança 
Feliz, e potencializa as atenções já desenvolvidas pela 
política de Assistência Social, qualificando e 
incentivando o atendimento e o acompanhamento de 
gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias 
através de ações voltadas à promoção do 
desenvolvimento integral na primeira infância.
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Data de Adesão:10/2/2017 

Abrangência Territorial:

infância e suas famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e 

Prioritariamente, famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada; 
e crianças de até 72 (setenta e dois) meses afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de 

Recursos financeiros repassados pelo FNAS em: 

78.000,00  2019 

Ações desenvolvidas pelo programa:  

Qualificação da oferta de serviços socioassistenciais a gestantes, crianças na primeira infância e 

Mobilização, educação permanente, capacitação e apoio técnico  
Fortalecimento da intesetorialidade nos territórios entre as políticas públicas

Parcerias estabelecidas, neste programa para a execução. 

Parcerias Tipo da Parceria

Outro órgão direto da administração 
municipal 

Utilização de espaço físico

Outro órgão direto da administração 
municipal 

Recursos humanos

Recursos financeiros para a execução deste programa: 

 Orçamento Municipal 24.000,00

Programa/Projetos- Federais 

no Sistema Único de 
SUAS corresponde à participação 

da política de assistência social no Programa Criança 
Feliz, e potencializa as atenções já desenvolvidas pela 
política de Assistência Social, qualificando e 

o e o acompanhamento de 
gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias 
através de ações voltadas à promoção do 
desenvolvimento integral na primeira infância. 

Abrangência Territorial: Urbana e Rural 

infância e suas famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e 

Prioritariamente, famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada; 
amiliar em razão da aplicação de 

 

Qualificação da oferta de serviços socioassistenciais a gestantes, crianças na primeira infância e 

Fortalecimento da intesetorialidade nos territórios entre as políticas públicas  

Tipo da Parceria  

Utilização de espaço físico  

Recursos humanos  

Orçamento Municipal 24.000,00 
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O Programa Criança Feliz foi instituído pelo Decreto nº 8.869, de 05 de outubro de 2016, como parte da 
implementação do Marco Legal da Primeira Infância. Tem como uma das suas características principais a 
intersetorialidade, a partir da articulação de ações das políticas de Assistência Social, Saúde, Educação, 
Cultura, Direitos Humanos e Direitos das Crianças e dos Adolescentes, entre outras, com o fim de 
promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. 

O município de Alumínio realizou adesão ao Programa em fevereiro de 2017 e desde lá tem empregado 
esforços, buscando viabilizar a execução do Programa Criança Feliz, pois considera a importância do 
programa na potencialização de serviços prestados pela  política de Assistência Social às gestantes, 
crianças na primeira infância e suas famílias, trazendo novos elementos para fortalecer o enfrentamento 
da pobreza e redução das desigualdades.   

São objetivos do Programa: 

• Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento 
infantil integral na primeira infância;  
• Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais;  
• Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o 
desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de 
idade;  
• Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às políticas e serviços 
públicos de que necessitem;  
• Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira 
infância e suas famílias. 
 
O eixo central de atuação do Programa são as visitas domiciliares, que tem a finalidade de apoiar e 
acompanhar o desenvolvimento integral de crianças na primeira infância e apoiar a gestante e a família 
na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais. Além disso, visa colaborar no exercício da 
parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, 
proteção e educação das crianças atendidas.  

O Programa Criança Feliz no âmbito municipal é gerido pelo Coordenador Municipal ligado ao 
Departamento de Desenvolvimento Social em conjunto com o Comitê Gestor do Programa. Todas as 
ações do Programa junto às famílias são organizadas e implementadas de forma complementar àquelas já 
desenvolvidas pelo CRAS através do PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família, por 
meio de visitas domiciliares.  

Fazem parte da equipe do Programa:  

 Diretora de Programas e Projetos Sociais - Coordenadora do Programa 
 Coordenadora do CRAS - Supervisão 
 Profissional Terceirizado para realização de apoio técnico  - Pedagogo 
 Estagiários estudantes de psicologia - Visitadores 
 Técnico do CRAS - Psicólogo - Supervisor dos Estagiários 
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O município tem como meta o atendimento de 100 crianças ou gestantes:  
  crianças de até 3 (três) anos e suas famílias beneficiárias do Bolsa Família, ou crianças de até 6 (seis) 

anos e suas famílias beneficiárias do BPC;  
 crianças de até 6 (seis) anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva 

prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

2- Programa Bolsa Família 

 

Descrição: 
Transferir diretamente renda às famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, associando esta 
transferência ao compromisso da família de garantir a freqüência das crianças e adolescentes na escola e 
de cumprir com os cuidados básicos em saúde. 

Beneficiários: 
Famílias 

 

 

 

  

Referência: Mês de Junho 2017 2018   

Famílias cadastradas no 
CadÚnico com renda per 
capita mensal de R$0,00 até 
R$85,00: 

503  508    

Famílias cadastradas no 
CadÚnico com renda per 
capita mensal de R$85,01 até 
R$170,00: 

203  191    

Número de famílias 
beneficiárias: 

621  574    

Repasse mensal: 2.339,11  97.084,00    

Previsão anual do valor do 
repasse: 

28.069,32 1.165.008,00   
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SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ONDE SÃO ATENDIDOS BENEFICIÁRIOS DO - BOLSA FAMÍLIA   

 

Tipo de 
Rede 

Unidade/Organização Tipo de serviço Usuários Nº 

atendidos 

Nº usuários 
vinculados  

CRAS CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE ALUMINIO 

Serviço de proteção e atendimento 
integral à família - PAIF 

famílias 174 01 

CRAS CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE ALUMINIO 

Serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos 

crianças e 
adolescentes de 6 
a 15 anos 

40 28 

CRAS CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE ALUMINIO 

Serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos 

jovens de 18 a 29 
anos 

20 14 

CRAS CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE ALUMINIO 

Serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos 

adultos de 30 a 59 
anos 

20 08 

Rede 
direta 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI 

Serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos 

idosos com idade 
igual ou superior 
a 60 anos 

80 02 

Rede 
indireta 

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO 
ADOLESCENTE DE ALUMINIO - CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E 
AO ADOLESCENTE DE ALUMÍNIO (AACAA) 

Serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos 

crianças de até 6 
anos 

60 01 

Proteção Social: Especial de Média Complexidade 

Rede 
direta 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Serviço de Proteção Social a 
Adolescentes em Cumprimento de 
Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA) e 
Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC) 

adolescentes 20 01 

Proteção Social: Especial de Alta Complexidade 

Rede 
indireta 

ASSOCIAÇÃO N.SRA. RAINHA DA PAZ - CASA JESUS 
AMOR - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ABRIGO CASA 
LAR MANOEL JOSE DOS REIS 

Serviço de acolhimento 
institucional - Casa-lar 

crianças e 
adolescentes 

17 03 

 

Tipo de proteção social: Básica 

Tipo de serviço: Serviço de proteção e atendimento integral à família - PAIF 
Usuários: famílias 

Abrangência do Serviço: Municipal 

Nome do técnico responsável pelo serviço: Liliane Almeida 
Este serviço Não é ofertado pela Equipe Volante 

 
Caracterização dos Usuários 

Sexo: Ambos os sexos 

Região de moradia dos usuários: Zona Urbana e Rural 

Principais situações de vulnerabilidade identificadas dentre os usuários que são atendidos por este 
serviço: 
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Beneficiários de BPC 
Beneficiários de TR 
Desemprego 
Egressos do sistema prisional 
Em descumprimento de condicionalidades dos programas de transferência de renda 
Exposição a riscos e vulnerabilidades temporárias por situações individuais 
Insegurança alimentar (fome) 
Qualificação profissional insuficiente 
Renda insuficiente para subsistência 
Fragilização de vínculos familiares 
Necessidade de acesso a serviços de outros setores (documentação, educação, saúde, etc.) 
Necessidade de acesso a programas, benefícios ou serviços socioassistenciais 
Encaminhados pela rede de Proteção Social Especial 
Vulnerabilidades características dos diversos estágios do ciclo de vida (idosos) 

 

Recursos Humanos: 
Número de trabalhadores, segundo a escolaridade: 

Sem escolarização: 0 
Nível fundamental: 0 
Nível médio: 2 
Nível superior: 3 
Total: 5 

Área de formação dos trabalhadores que possuem nível superior: 

Serviço Social: 1 
Psicologia:  1 
Pedagogia: 0 
Sociologia:  0 
Terapia Ocupacional: 0 

Direito:  0 
Antropologia:  0 
Economia:0 
Musicoterapia:0 
Economia Doméstica: 1 

Estagiários: 0 
Voluntários: 0 

Número de trabalhadores deste serviço:  

Trabalham exclusivamente neste serviço: 5 
Trabalham também em outros serviços socioassistenciais ou no órgão gestor do município: 0 

Funcionamento: 
Data de início de funcionamento deste serviço: 
1/8/2007 

Capacidade mensal de atendimento deste serviço: 174 
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Média mensal de famílias atendidas: 

2017: 168       2018: 60 

Este serviço funciona 40 horas  por semana 
 
Este serviço funciona  5 dia(s) dias por semana. 
 
 

Trabalho realizado por este serviço: 
Acolhida 
Escuta 
Estudo social 
Visita domiciliar 
Elaboração de relatórios e/ou prontuários 
Orientação sociofamiliar 
Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais 
Promoção de acesso a documentação pessoal 
Reingresso escolar 
Diagnóstico e encaminhamento para cadastramento socioeconômico 
Cadastramento socioeconômico 
Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social 
Fortalecimento da função protetiva da família 
Informação, comunicação e defesa de direitos 
Mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio 
Articulação da rede de serviços socioassistenciais 
Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos 
Articulação com orgãos de capacitação e preparação para o trabalho 
Articulação com outras politicas setoriais 
Ações de reconhecimento do território 
Busca ativa 
Realização de palestras 
Grupos socioeducativos 
Atividades artísticas/culturais 

Segundo a avaliação do órgão gestor municipal, este serviço: 
Apesar de se organizar conforme as normativas existentes, este serviço ainda necessita de algumas 
adequações. 

 
Integração com programas, projetos e benefícios: 
Programas 
São Paulo Amigo do Idoso 
 

Transferência de Renda 
Bolsa Família 
Ação Jovem 
Renda Cidadã 
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Recursos Financeiros 
Fundos Municipais 
Assistência Social: 0,00 
Direitos da Criança e do Adolescente: 0,00 
Idoso:  0,00 
Fundos Estaduais 
Assistência Social: 0,00 
FEAS - Reprogramação Ano Anterior: 0,00 
Direitos da Criança e do Adolescente: 0,00 
Idoso: 0,00 
Fundos Nacionais 
Assistência Social: R$24000,00 
Direitos da Criança e do Adolescente:  0,00 
Idoso: 0,00 
 

Projeto Municipal Inova Ação Alumínio 

 

Projeto de atendimento intersetorial e multiprofissional às crianças, aos adolescentes e as suas famílias 
em situação de vulnerabilidade ou risco social, por meio de atividades esportivas, culturais e 
socioeducativas, executado através de parceria dos Departamentos de Educação e Desenvolvimento 
Social, tendo como objetivo ampliar as ações de proteção social em territórios com maior número de 
ocorrências de risco e vulnerabilidade social, e tem como base o art. Art. 4º do Estatuto da criança e do 
adolescente que afirmar ser “dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária” 
Ações socioeducativas (oficinas lúdicas, musicoterapia, artes, palestras, rodas de conversa, dinâmicas de 
grupo, filmes, entre outros) serão organizadas nos espaços de atividades em escolas do município 
identificadas como tendo alto índice de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade 
social. As atividades terão como objetivo oportunizar espaços de referência para o convívio grupal, 
comunitário e social, possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e 
adolescentes, implementar ações na área de assistência social com os familiares. 
 

Verba destinada  R$50.000,00 -  utilizando o FMASA em 2019 

 
Nome do Órgão 

Parcerias Tipo da Parceria 

Departamento Municipal de Educação Outro órgão direto da administração 
municipal 

Utilização de espaço físico 

Departamento Municipal de Educação Outro órgão direto da administração 
municipal 

Material 

Departamento Municipal de Educação Outro órgão direto da administração 
municipal 

Troca de conhecimentos específicos 

 

 



 

 

 

 

8. INDICADORES DE MONITORAM

O monitoramento das ações previstas neste Plano

órgão gestor, através de instrumentos, 

serviços. Serão criados instrumentais de registros do monitoramento, podendo ser aplicados in 

loco e também através de avaliação coleti

avaliação. Poderá ser utilizado também de questionários a ser aplicados com os profissionais e 

com os usuários dos serviços, bem como será utilizado dos relatórios

dos próprios serviços. 

Este Plano será avaliado constantemente de acordo com as demandas que surgirem

revisado anualmente. 

O município realiza monitoramento das ações de Assistência Social

Esse monitoramento é operacionalizado pelo 
de equipe ou técnico das proteções sociais

Foco do monitoramento semestral 
 
Rede executora direta Focos do monitoramento:
 
Atendimento da demanda existente e Execução das atividades previstas 

Alcance dos objetivos dos programas/projetos e serviços 

Rede executora indireta 

Focos do monitoramento Bimestral

Atendimento da demanda existente 

 Adequação e qualificação dos recur

 Aplicação e gestão dos recursos financeiros

 Adequação do espaço físico e materiais

 Alcance dos objetivos dos programas/projetos e serviços

 
Procedimentos e instrumentos são utilizados no monitoramento das ações
Envio de informações pelos serviços que compõem a rede socioassistencial

Relatório qualitativo 
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NITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento das ações previstas neste Plano serão acompanhadas e avaliadas pelo 

instrumentos, considerando as necessidades e especificidades dos 

Serão criados instrumentais de registros do monitoramento, podendo ser aplicados in 

loco e também através de avaliação coletiva da rede de serviços em reuniões especificas de 

avaliação. Poderá ser utilizado também de questionários a ser aplicados com os profissionais e 

com os usuários dos serviços, bem como será utilizado dos relatórios de atividades 

Este Plano será avaliado constantemente de acordo com as demandas que surgirem

O município realiza monitoramento das ações de Assistência Social   

sse monitoramento é operacionalizado pelo próprio órgão gestor da assistência social
de equipe ou técnico das proteções sociais  

semestral realizado na rede socioassistencial:  

Rede executora direta Focos do monitoramento: 

Atendimento da demanda existente e Execução das atividades previstas  

Alcance dos objetivos dos programas/projetos e serviços  

Bimestral:  

Atendimento da demanda existente  

Adequação e qualificação dos recursos humanos 

Aplicação e gestão dos recursos financeiros 

Adequação do espaço físico e materiais 

Alcance dos objetivos dos programas/projetos e serviços 

rocedimentos e instrumentos são utilizados no monitoramento das ações 
serviços que compõem a rede socioassistencial 

acompanhadas e avaliadas pelo 

considerando as necessidades e especificidades dos 

Serão criados instrumentais de registros do monitoramento, podendo ser aplicados in 

va da rede de serviços em reuniões especificas de 

avaliação. Poderá ser utilizado também de questionários a ser aplicados com os profissionais e 

de atividades e registros 

Este Plano será avaliado constantemente de acordo com as demandas que surgirem e 

 

assistência social Através 
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Relatório quantitativo 

Formulário 

Reuniões/grupos de discussão com executores 

Reuniões/grupos de discussão com usuários 

Visitas de supervisão 

Relatório qualitativo 
 

As informações de monitoramento Não são sistematizadas 

Os resultados de monitoramento são divulgados. 

meios de divulgação  

Conselhos municipais 
 

 

O município realiza avaliação das ações de Assistência Social 

Os objetivos desta avaliação são: 

Melhoria na qualidade dos serviços prestados 

Adequação do atendimento à realidade do município 

Conhecer a opinião pública sobre os serviços prestados 
Utiliza os dados do monitoramento para a avaliação? 

Sim  

Quais procedimentos e métodos são empregados na avaliação: 

Levantamento de opinião junto aos usuários 

Levantamento de dados quantitativos 

Análise de registros e documentos 

Utilização de indicadores sociais 
Quem realiza a avaliação da rede socioassistencial?  

O próprio órgão gestor da assistência social 

Através de equipe específica 

Através de equipe ou técnico das proteções sociais 

Através de técnicos de outras equipes 
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Através da contratação de serviço terceirizado (como por exemplo: empresas, universidades, 
consultorias, etc.) 

O município utiliza-se de avaliações realizadas independentemente por outros órgãos?  

Governo Estadual (SEDS/DRADS, Tribunal de Contas do Estado, Secretaria da Fazenda, Ministério 
Público, Defensoria Pública, entre outros) 

Governo Federal (MDS, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, outros 
ministérios) 

Conselhos Municipais 

CMAS 

CMDCA 

Empresas privadas de pesquisa 

ONGs, Associações ou Fundações 

 

9. ESPAÇO TEMPORAL DE EXECUÇÃO 

O Plano Municipal de Assistência Social tem seu período de execução de 2018 a 2021. 

10. APROVAÇÃO DO CMAS 

Dados sobre controle social no PMAS WEB - 
O CMAS acompanhou a execução do PMAS de 2017 
O CMAS acompanhou as prestações de contas 
O CMAS efetuou acompanhamento da rede executora 
Houve participação do CMAS no planejamento das ações para o PMAS 2018/2021 
Outras Informações sobre o Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social sobre o PMAS: 
Data em que foi emitido o parecer sobre o PMAS 2018/2021:085/12/2017 
O Parecer foi registrado em Ata, e o número de conselheiros com direito a voto que estavam 
presentes na reunião em que foi emitido o parecer: 5 
Nome do presidente do CMAS ou de seu representante legal em 2017: Cristina Diniz 
Parecer do CMAS sobre o Plano Municipal de Assistência Social – PMAS web 2018/2021 
Parecer: O CMAS aprovou o plano municipal de assistência social 2018/2021, com a ressalva da 
possibilidade de alteração futura do repasse do recursos municipais para a rede indireta. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Parecer do CMAS NO PLANO MUNICIPAL DA ASSISTÂNCIA SOCIAL ELABORADO EM 2019 PARA
CUMPRIMENTO AO SOLICITADO PELA SECRETARIA NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL :
 
 
Data da reunião: 19 de Maio de 2019
Ata no: Extraordinária 19 06 2019
Resolução CMASA nº: 05 de 19 de Junho de 2019
Link da resolução no Site do CMDCA
https://docs.wixstatic.com/ugd/032b9e_48ac27d0a70c47d5bef34b5dfcb6d17e.pdf
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MUNICIPAL DA ASSISTÂNCIA SOCIAL ELABORADO EM 2019 PARA
CUMPRIMENTO AO SOLICITADO PELA SECRETARIA NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL :

Data da reunião: 19 de Maio de 2019 
Ata no: Extraordinária 19 06 2019 

: 05 de 19 de Junho de 2019 
resolução no Site do CMDCA 

https://docs.wixstatic.com/ugd/032b9e_48ac27d0a70c47d5bef34b5dfcb6d17e.pdf

 

MUNICIPAL DA ASSISTÂNCIA SOCIAL ELABORADO EM 2019 PARA 
CUMPRIMENTO AO SOLICITADO PELA SECRETARIA NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL : 

https://docs.wixstatic.com/ugd/032b9e_48ac27d0a70c47d5bef34b5dfcb6d17e.pdf 


