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1. APRESENTAÇÃO  
 
 

O Plano Municipal de Assistência Social constitui-se, conforme a PNAS (2004), no 

instrumento de gestão cujo objetivo é sistematizar o planejamento técnico e financeiro da política de 

assistência social no município de Colaes-Pará frente ao Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS. 

Os objetivos, diretrizes, assim como o conjunto das ações expressas nesse Plano Municipal 

tem como base a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, a Política Nacional de Assistência 

Social – PNAS, a Norma Operacional Básica do SUAS e a Resolução nº. 109, de 11 de novembro 

de 2009, na qual o Conselho Nacional de Assistência Social aprova a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais e ainda as diretrizes previstas na Lei Municipal do SUAS-Lei nº 

110/2016. 

Com o advento da PNAS (2004) e  do  SUAS  a assistencia social no Brasil sofreu grandes 

mudanças no sentido de avançar frente à construção de uma rede de proteção social que garanta 

os direitos sociais a milhares de famílias e indivíduos. Esse processo de garantia de direitos é 

conquista que se realiza aos poucos e que ainda encontra obstáculos a serem superados, em 

especial a partir de 2016 até o presente momento, com a aprovação da Emenda Constitucional nº95 

e do avanço do pensamento conservador, que trouxe o desfinanciamento, o desmonte do controle 

social e o descumprimento das responsabilidades por parte do governo federal; estamos 

enfrentando o pior momento desde a homologação da PNAS (2004).  

O Plano Municipal tem o intuito de contribuir para dar maior visibilidade às ações 

desenvolvidas no campo da assistência social, e que, uma vez, o plano executado possa consolidar 

no município a assistência social enquanto política pública vista como dever do Estado e direito das 

famílias e indivíduos que dela necessitam; a garantia do acesso a todas as políticas públicas, bens e 

serviços disponíveis, bem como o fortalecimento da função protetiva da família. 

A estrutura deste plano comporta em especial dados gerais do município, caracterização da 

rede de assistência, os objetivos gerais e específicos; as diretrizes e prioridades deliberadas; as 

ações estratégicas correspondentes para sua implementação; as metas estabelecidas; os recursos 

materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários; os mecanismos e fontes de 

financiamento; a cobertura da rede prestadora de serviços; o monitoramento e avaliação e o espaço 

temporal de execução. 
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1.1 O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PMAS 2022-2025  
 

O Plano Municipal de Assistência Social 2022-2025 vêm atender a recomendação legal 

estabelecida pelos artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), no campo da 

Assistência Social, por meio da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742 de dezembro 

de 1993, que exige pelo artigo 330, alínea lll, que os Municípios, Estados e Distrito Federal instituam 

o Plano de Assistência Social. 

A Resolução nº. 182, de 20 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS), em seu artigo 1º define que os Planos de Assistência Social serão plurianuais, abrangendo 

o período de 04 (quatro) anos, tanto para Estados quanto para Municípios. 

O Parágrafo Único, deste artigo, explica que os planos contemplarão o segundo ano da 

gestão governamental e que foram elaborados no primeiro ano da gestão seguinte. Contudo este 

Plano possui sua vigência de 04 anos, sendo que o próximo gestor dará continuidade no 

planejamento para iniciar seu governo.  

Conforme a Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS, os 

instrumentos de gestão se caracterizam como ferramentas de planejamento técnico e financeiro da 

Política de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, nas três esferas de 

governo, tendo como parâmetro o diagnóstico social e os eixos de Proteção Social Básica e 

Especial, são: Plano de Assistência Social; Orçamento; Monitoramento, Avaliação e Gestão da 

Informação e Relatório de Gestão. 

Ainda de acordo com a PNAS/04, “O Plano de Assistência Social é um instrumento de 

planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS/2004 na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

Sua elaboração é de responsabilidade do órgão gestor da política que o submete à aprovação do 

Conselho Municipal de Assistência Social, reafirmando o princípio democrático e participativo”. 

O processo foi realizado através de pesquisa documental, relatórios públicos, relatórios 

dos Sistemas SuasWeb, Relatório da Conferencia Municipal de Assistencia Social, avaliação com 

gestor e trabalhadores do SUAS e avaliação do Conselho Municipal de Assistência Social, como 

forma de garantir a democratização de informações e construção de propostas que venham ao 

encontro real das necessidades do município. 
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2. IDENTIFICAÇÃO  

 

 

 

2.1. PODER EXECUTIVO  
 

 

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Colares-PA 

Endereço: Rua 16 de Novembro- Centro  

E-mail: colares.gab.pref.gov@gmail.com 

Site: colares.pa.gov.br 

Prefeito: Maria Lucimar Barata 

 

2.2. ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 
 

Nome do Órgão 

Gestor: 
Secretaria Municipal de Assistencia Social  

Município: Colares 

Endereço: Av. 15 de Novembro - Centro  

E-mail: semas.colares@gmail.com 

CEP: 68785-000 

Responsável: Monica do Socorro Ferreira Mendonça 

Nível de Gestão: Básica 



 

 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social é o orgão gestor da Politica de Assistencia 

Social em Colares e tem o compromisso ético de promover o caráter público da seguridade social 

estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS e pela Política Nacional de Assistência Social. 

O Governo Municipal na cidade de Colares desde a homologação da PNAS (2004), dia a 

dia está se construindo esse sistema público, o Sistema Único de Assistência Social - SUAS como 

sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica, afiançador de seguranças 

sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações, processos e resultados, de modo a obter 

maior eficiência e eficácia nos investimentos públicos e efetividade no atendimento à população. 

A Secretaria de Assistência Social tem como atribuições a organização da rede de atendimento 

pública de assistência social, execução de programas, projetos, benefícios e serviços, captação de 

recursos financeiros, proposição dos recursos humanos necessários e apoio a participação popular 

e controle social, bem como:  

1. O enfrentamento à pobreza e a exclusão social, a garantia de acesso aos direitos 

socioassistenciais.  

2. Promover a organização da rede de atendimento, execução de serviços, beneficios, 

programas e projetos; 

3. Promover e coordenar as ações político-administrativas com relação às esferas estadual e 

federal, apoiar as atividades relacionadas às ações comunitárias, atuar na orientação e inclusão 

social e integrar-se aos projetos sociais de outras políticas públicas; 

4. Elaborar planos, programas e projetos de assistencia social e direitos humanos; 

5. Coordenar as estratégias de implementação de planos, programas e projetos de proteção 

social; 

6. Coordenar as atividades relativas a direitos humanos e cidadania; 

7. Coordenar as atividades de política de segurança alimentar e proteção social básica e 

especial; 

8. Planejar, coordenar e executar programas e atividades de apoio à pessoa com deficiência; 

9. Gerir os fundos municipais de Assistência Social e da Criança e do Adolescente; 

10. Avaliar as ações das entidades sociais do Município, aprovando projetos e liberando 

recursos financeiros e humanos necessários à implementação das atividades desta em parceria 

com as Instâncias de Controle Social; 

11. Execução dos demais serviços públicos municipais que estejam compreendidos no seu 

âmbito de atuação; 



 

 

 

Competem ainda a esta secretaria as ações político-administrativas com relação às 

esferas estadual e federal, o apoio às atividades relacionadas às ações comunitárias, atuação na 

orientação e recuperação social e integrar-se aos projetos sociais e de outras políticas públicas, que 

visem o desenvolvimento e o atendimento à população usuária como Segurança Alimentar e Politica 

da Infancia e Juventude. 

     
2.3. ELABORAÇÃO DO PLANO:  

 

 

 
Nome 

 
Profissão 

Função/ 
Cargo 

 
Vínculo 

Representação  
 

Monica do Socorro 
Ferreira Mendonça 

Assistente Social Gestora 
Comissionado Assistencia Social 

Dulcicleide Nogueira 
Dos Santos 

Pedagoga Coord. do CRAS Comissionado Assistencia Social 

Helena Pereira 
Monteiro 

Bacharel em 
Direito 

Coord. Programas 
Sociais 

Comissionado Assistencia Social 

 

 

 

2.4. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 
 

CNPJ: 19.121.415/0001-41 
Gestor (a): Monica do Socorro Ferreira Mendonça  

Endereço do FMAS: Rua Sao Francisco, 127, Centro, Colares  

 

 

3. CONTROLE SOCIAL  
 
 

O Controle Social conforme a Resolução CNAS nº 237/2006 define o exercício 

democrático de acompanhamento da gestão e avaliação da Política de Assistência Social, do Plano 

Plurianual de Assistência Social e dos recursos financeiros destinados a sua implementação, sendo 

uma das formas de exercício desse controle, zelar pela ampliação e qualidade da rede de serviços 

socioassistenciail para todos os usuários da política. 

Ele representa a capacidade que a sociedade organizada tem de intervir nas políticas 

públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação 

do Município. Os conselhos de políticas e de defesa de direitos, tais como os Conselhos de 

Assistência Social são formas democráticas de controle social. 

Esse controle da gestão pública tem suas bases legais nos princípios e direitos 



 

 

 

constitucionais fundamentais, como o inciso LXXIII, art. 5º, da Constituição Federal, que estabelece 

o mecanismo de ação popular e o § 2º do inciso IV do art. 74, que dispõe que qualquer cidadão é 

parte legítima para denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas da União – TCU. 

Na assistência social, em particular o inciso II, art. 204 da Carta Maior, estabelece que 

nesse campo as ações governamentais tenham como diretrizes, dentre outras, a “participação da 

população, por meio de organizações representativas, na formulação da Política e no controle das 

ações em todos os níveis”. 

O funcionamento dos Conselhos de Assistência Social tem sua concepção advinda da 

Constituição Federal de 1988, art. 204 enquanto instrumento de efetivação da participação popular 

no processo de gestão político-administrativa- financeira e técnico-operativa, com caráter 

democrático e descentralizado. 

Assim, como forma de efetivar essa participação, foi instituída pela Lei 8.742/93, Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS, em seu artigo 16 que, as Instâncias Deliberativas do 

sistema descentralizado e participativo, de caráter permanente e composição paritária entre governo 

e sociedade civil são: os Conselhos Municipais, Estaduais, do Distrito Federal e o Conselho 

Nacional de Assistência Social. 

Ressaltando que a conquista da participação popular como direito não se trata apenas da 

participação nos Conselhos. Esse é um espaço privilegiado, mas não o único espaço de 

participação. Porém, os conselhos devem exercer seu papel político, que é outra importante 

dimensão de atuação. 

3.1. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLARES-CMAS  
 

3.1.1. Identificação 
 

Criação: 22/04/1997 

Lei n.º: 002 

Endereço do CMAS: Conjunto São Francisco, s/n,  Centro 

E-mail: cmascolares@yahoo.com.br 

Presidente: Patricia do Socorro da Silva Teixeira 

 
3.2 - COMPOSIÇÃO MANDATO 2020/2021  
Total de Conselheiros: 20 

Conselheiros Titulares: 10 

Conselheiros Suplentes: 10 

 

 



 

 

 

3.3. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CMAS DE ACORDO COM SUAS 
ATRIBUIÇÕES 

Nome Conselheiros Titulares 

Nardin da Silva Santos Junior 

Edielma Ribeiro de Moraes 

Eranildo Almeida Nunes 

Jociana de Oliveira Cereja 

Joel Ferreira da Silva 

Wagner Guilherme Noronha da Silva 

Patricia do Socorro da Silva Teixeira 

Ronald Gregory Miranda e Miranda 

Decio Nazareno Ferrera Cardoso 

Luiz Otavio Pantoja de Lima 

Luciana Nascimento dos Santos 

Joana de Oliveira Cereja 

Eloisa de Fátima Silva da Paixão 

Cliacir Aranha do Nascimento 

Cristiane Moraes Ribeiro 

Alex Sosa de Carvalho 

 
Bruno Mateus dos Santos Gomes 

 

Ronaldo Miranda de Oliveira 

Vera Lucia Mendonça da Silva 

Cristina Sebastiana Miranda Leite 

 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) é uma instância deliberativa do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), vinculado à Secretaria de Assistência Social, com 

caráter permanente e composição paritária entre o governo e sociedade civil. 

O CMAS de Colares foi criado pela Lei Municipal n° 02/1997, substituida pela Lei 

Municipal nº 110/2016. Suas atribuições estão definidas na referida Lei, além de constar na LOAS, 

NOBSUAS/2012 e demais instrumentos. Assim, de acordo com as atribuições, podemos elencar as 

principais ações e serviços desenvolvidos pelo CMAS: 

 Acompanhamento e Controle da Política Municipal de Assistência Social; 



 

 

 

 Apreciação e aprovação do Plano Municipal de Assistência Social e do Relatório Anual de 

Gestão, elaborados pelo órgão gestor da Assistência Social; 

 Orientação e Controle do Fundo Municipal de Assistência Social; 

 Acompanhamento, avaliação e fiscalização da gestão dos recursos, e dos serviços, programas, 

projetos e benefícios sócio assistenciais; 

 Apreciação e aprovação dos seguintes documentos: Plano de Ação, com cofinanciamento do 

Governo Federal e Demonstrativos Físico-Financeiros, conforme Portaria nº113/2015; 

 Aprovação de aceite e expansão dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, 

cofinanciados. 

 

O CMAS de Colares-Pará é um espaço importante para o exercício e fortalecimento do Controle 

Social. A participação da sociedade, não somente nas decisões do Conselho, mas nas Conferências 

Municipais de Assistência Social, e em outros espaços, constituem-se como ferramentas 

importantes para a efetivação do Controle Social e a implementação do SUAS. Para isso, o CMAS 

atua, incentivando a participação popular nesses espaços, assegurando os direitos fundamentais. 

 

4. DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL  
   

 4.1 Histórico 

 

O municipio de Colares está localizado na mesoregião nordeste paraense, na microregião 

do Salgado. Limita-se ao norte com a Baía do Marajó e com o municipio de Vigia e ao sul com o 

municipio de Santo Antonio do Tauá. Sua área é de 609,79 KM² e uma população de 

aproximadamente 11.721 mil habitantes (IBGE,2016) onde 68% vivem em areas rurais e 32% em 

area urbana. O municipio está distante, aproximadamente 93,4 Km da capital paraense, com 

acesso pelas rodovias PA 140 e PA 238. 

Economicamente o municipio de Colares é mantido pela agricultura familiar, pesca e 

pecuária, e ainda por pequenos comércios de produtos e serviços, assim como, o extrativismo tanto 

vegetal quanto mineral. Na agricultura , a mandioca o cultivo da mais é o mais expressivo. A pesca 

do camarão, caranguejo, peixes e outros mariscos, constituem também a alimentação local, e ainda 

sobre o extrativismo prevalece à cultura do açaí e a andiroba.  

 

As localidades do municipio são: Ariri, Jenipaúba da Laura, Itajurá, Aracê, Ururi, Fazenda, Genipauba 



 

 

 

de Colares Maracajó, Candeúba, Cumii, Guajará, Mãe Rita, Santo Antonio, Jacaremanha, Itabocal, 

Acapú, Piquiatuba, Tauapará, Macajatuba, Juçateua, Terra Amarela, São Pedro, Cacau e Ovos.  

 

4.2 Politica Municipal de Assistência Social 
 
4.2.1 Gestão do Suas 
 
Em 2016 foi aprovada a Lei Municipal que dispoe sobre o SUAS-Municipal - Lei nº110/2016, essa lei 

trouxe novas referências conceituais e técnicas que garantem a sustentabilidade do SUAS e a 

materialização da assistência social como política pública no campo dos direitos sociais dentro do 

município de Colares. 

Na área de Gestão do SUAS estão presente às diretrizes relativas aos princípios da gestão do trabalho e 

da educação permanente descritas na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS 

(NOB-RH), aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social por meio da Resolução CNAS nº 

269/2006. 

Possibilitamos aos trabalhadores do SUAS a capacitação e educação permanente através dos 

processos ofertados pelo gestor estadual, a SEASTER- Secretaria de Estado de Assistencia Social, 

Trabalho e Renda, é o executor do Programa CapacitaSuas do Governo Federal e também do Programa 

Estadual Operadores do SUAS. A gestão municipal deverá garantir à participação dos trabalhadores do 

SUAS em capacitações online, e demais ações que serão organizadas no Plano Municipal de Educação 

Permanente para os próximos exercícios, de modo que essas ações articulem formação do trabalhador 

do SUAS e processo de trabalho, com vistas à melhoria da qualidade da prestação de serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 

 

4.2.2 Rede Socioassistencial de Colares 

A Rede Socioassistencial atualmente é formada por 01 unidade de serviços socioassistencial 

CRAS – Centro de Referencia de Assistencia Social, que executa serviços, programas e projetos na 

proteção social básica e especial e realizam ações de atendimento, acompanhamento, orientação, 

defesa e garantia de direitos. A lém do  CRAS,  o  órgão gestor executa outras ações voltadas para o 

garantia de direitos, nas seguintes unidades, de forma compartilhada:  

 

 

 
 
 



 

 

 

Nº DE UNIDADES NA REDE SOCIOASSISTENCIAL 
 

SERVIÇOS QUANTIDADE 

Centros de Referência de Assistência Social-CRAS/PAIF/SCFV/PCF 01 

Conselho Tutelar 01 

Posto de Cadastro Único. 01 

Orgao Gestor  01 

   Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social/2021 

 
 
4.2.3 Gestão de Benefícios Assistenciais. 
 

 Benefícios Eventuais 

A oferta de benefícios eventuais deve ocorrer, preferencialmente, no contexto do trabalho social 

com famílias desenvolvido no âmbito dos serviços socioassistenciais. Os benefícios eventuais foram 

regulamentados pela Lei Municipal nº 140/2019 onde estão pactuados seus fluxos, regras de concessão 

e tipos de benefícios, são geridos pela Secretaria Municipal de Assistencia Social e concedidos mediante 

avaliação social pelas equipes de referência do CRAS. Em Colares os benefícios eventuais garantidos 

por lei são: Auxilio Natalidade, Auxilio Funeral, Vulnerabilidade Temporária (alimentação, documentos e 

aluguel) e calamidade pública.  

Em virtude da pandemia, que gerou um agravamento das desigualdades sociais, a demanda por 

benefícios eventuais tem aumentado consideravelmente, necessitando de maior financiamento público 

para esta ação. 

Nº OFERTAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS-POR TIPO E ANO 

TIPOS DE BENEFICIO EVENTUAL 2017 2018 2019 2020 

NATALIDADE 0 0 47 0 

FUNERAL 0 0 23 10 

OUTROS 1 20 127 33 

  Fonte: Relatório Mensal de Atendimento/CRAS-2017-2020, Ministério da Cidadania. 

 
 

 Benefícios de Prestação Continuada-BPC/Loas 

O Benefício de Prestação Continuada-BPC, previsto na LOAS - Lei nº 8.742/93, concedido pela 

Previdência Social, é destinado a dois grupos de pessoas: Idosos a partir de 65 anos de idade e pessoas 

com deficiência, físico, mental, intelectual ou motora, independentemente da idade, contanto que a 

limitação às impeçam de gozarem de uma vida plena em sociedade e encontra-se em intensa situação 

de vulnerabilidade. 

 



 

 

 

Nº OFERTAS DO BPC NO MUNICIPIO-VIGENCIA JULHO 2021 
 

BPC IDOSO BPC PESSOA COM DEFICIENCIA RENDA VITALÍCIA 

140 265 48 

   Fonte: CECAD/SIGPBF, Ministério da Cidadania, 2021. 

 
 
4.2.4 Proteção Social Básica 
 
A Proteção Social Básica tem um papel importantíssimo no acesso e garantia de direitos aos 

cidadãos que necessitam da Assistência Social, pois, por meio de serviços coordenados provê uma ação 

protetiva, proativa e preventiva das situações de risco, vulnerabilidade e agravos sociais nas 

comunidades atendidas, urbanas ou rurais, propondo uma atuação elencada através de objetivos, 

prioridades e metas visando qualificar ainda mais o serviço ofertado. 

 

 Centro De Referencia de Assistência Social-CRAS 

O CRAS é a unidade socioassistencial de referência para o desenvolvimento de todos os 

serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica no SUAS. Ressalta-se que sua função básica no 

‘território de abrangência é seu caráter protetivo, preventivo e proativo’, servindo a comunidade como 

referência as famílias em situação de risco ou vulnerabilidade social. (BRASIL, p.7, 2016). Em Colares 

existe uma unidade do CRAS que funcionam com as equipes de referencia, conforme NOB-RH. 

CRAS FLOR DO CAMPO, localizado no Conjunto São Francisco, 127, Centro.  

 

 PAIF- Serviço de Atenção Integral A Família 

O PAIF tem como objetivo ofertar ações socioassistenciais por meio de trabalho social com 

famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas a prevenir o agravo e o rompimento dos 

vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito a convivência familiar e 

comunitária pacifica. Oferta de acompanhamento familiar, visitas domiciliares e desenvolve um trabalho 

psicossocial de apoio aos grupos de gestantes, idosos e pessoas com deficiência. Também promove 

encontros periódicos ofertados por meio de palestras, oficinas, espaço para o compartilhamento de 

experiências, dinâmicas de grupo, socialização das atividades, atividades comunitárias, e outros, a fim de 

construir processos de autonomia entre as famílias acompanhadas. 

 

 
 
 



 

 

 

Nº ATENDIMENTOS CONFORME RMA/CRAS - POR ANO. 
 

TIPO DE ATENDIMENTO 2017 2018 2019 2020 

Atendimento 2.164 2.464 3.225 10 

Acompanhamento 105 117 140 1.158 

Pessoas que participaram de palestras, oficinas. 
Atividades coletivas de caráter não continuado. 

790 582 923 0 

Visitas domiciliares 55 419 1.641 55 

Encaminhas para inclusão no Cad.Unico 513 643 694 20 

     Fonte: Relatório Mensal de Atendimento/CRAS, 2017-2020, Ministério da Cidadania. 
 
 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV 

O SCFV é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias que é realizado por 

meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI), possui um caráter preventivo e proativo, 

pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos 

usuários. Deve ser ofertado de modo a garantir as seguranças de acolhida e de convívio familiar e 

comunitário, além de estimular o desenvolvimento da autonomia dos usuários. 

Os usuários do SCFV são divididos em grupos a partir de faixas etárias, considerando as 

especificidades dos ciclos de vida. O trabalho nos grupos é planejado de forma coletiva, contando com a 

participação ativa do técnico de referência, dos orientadores sociais e dos usuários. O trabalho realizado 

com os grupos é organizado em percursos, e os grupos são organizados conforme faixas etárias, da 

seguinte forma: Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, adolescentes de 15 a 17 anos, jovens de 18 a 

29 anos, adultos de 30 a 59 anos e pessoas idosas. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos no município de Colares é executado diretamente no CRAS e quadras esportivas, funciona com 

16 grupos, a meta atendida pelo municipio, deve ser de 210 usuários, sendo 105 de publico não 

prioritário e 105 de público prioritário, ou seja, que foram referenciados ao serviço devido alguma 

situação de violação de direito.  

O SISC - Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é ums 

ferramenta de acompanhamento e monitoramento para aferir os indicadores do serviço, os numeros 

apontam os seguintes dados. Atualmente sao 271 inscritos no SISC.  

 

 
 
 



 

 

 

 
Nº USUÁRIOS INSCRITOS NO SCFV-POR FAIXA ETÁRIA-2021 

 

TIPO DE ATENDIMENTO QUANTIDADE 

Crianças de 0 a 6 anos 0 

Crianças/ Adolescentes de 6 a 15 anos 103 

Adolescentes de 15 a 17 anos 96 

Adultos entre 18 e 59 anos 47 

Idosos 25 

Pessoas com deficiência 46 

Fonte: SISC/SCFV, Ministério da Cidadania/2021. 
 
 

Nº USUÁRIOS POR SITUAÇÃO PRIORITÁRIA-2021 
 

SITUAÇÃO PRIORITÁRIA QUANTIDADE 

Trabalho Infantil 17 

Vivencia de violência ou negligencia 26 

Fora da escola ou defasaggem escolar 0 

Em situação de acolhimento 0 

Em cumprimento de medida  0 

Egressos de MSE 46 

Situação de abuso de exploração 11 

Com medidas do ECA. 0 

Situação de Rua 0 

Pessoa com deficiencia  46 

Fonte: SISC/SCFV, Ministério da Cidadania/2021. 
 

 

 Central do Cadastro Único e Programa Bolsa Família 

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um instrumento que identifica e 

caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade 

socioeconômica dessa população, funcionando como porta de entrada para as famílias acessarem 

diversas políticas públicas, o Cadastro Único é o principal instrumento para a seleção e inclusão de 

famílias de baixa renda em programas federais. 

O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas das famílias 

brasileiras de baixa renda- aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Essas 

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

informações, selecionar as famílias para diversos programas sociais.  



 

 

 

No Município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em setembro/2021 era de 2.794 

dentre as quais: 

 2.050 com renda per capita familiar de até R$ 89,00; 

 130 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00; 

 331 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo; 

 283 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda que 

beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O PBF beneficiou, no mês 

de junho de 2021, 2.001 famílias, representando uma cobertura de 118,5 % da estimativa de famílias 

pobres no município. O valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas 

alcançou R$ R$ 222.169,00 no mês. 

As principais responsabilidades dos municípios com esse programa são: 

a) Promover a capacitação dos agentes responsáveis no município pela gestão local de benefícios 

b) Promover a intersetorialidade na gestão local do programa. 

c) Viabilizar ações complementares para as famílias beneficiárias. 

d) Adotar as medidas necessárias para prevenir e reparar dados inconsistentes, visando garantir a 

integridade e veracidade dos dados do Cadastro Único. 

e) Apresentar relatórios de ações de atualização cadastral 

f) Disponibilizar documentos, informações e acessos a sistemas aos membros da Instância de 

Controle Social – ICS. 

O Programa Bolsa Família é um programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade 

no Brasil. Tem em suas condicionalidades o objetivo de garantir que as famílias beneficiárias tenham 

acesso a direitos básicos como: educação, saúde e à assistência socia, esse Programa foi extinto 

novembro de 2021, e entrou em vigor o Programa Auxillio Brasil atraves do Decreto nº10.852/21, nao 

será citado os dados municipais, haja vista nao termos ainda base de dados esse programa.  

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base no quinto 

período de 2019 (Portaria MC nº 624, de 31/03/2021 mantem suspenso o monitoramento), atingiu o 

percentual de 95,66%. Já o acompanhamento da saúde das pessoas (crianças até 7 anos e mulheres de 

14 a 44 anos), na vigência de dezembro de 2019, atingiu 81,48 %, percentual equivale a 3.259 pessoas 

de um total de 4.000 que compunham o público no perfil para acompanhamento da área de saúde do 

município. 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mc-n-624-de-31-de-marco-de-2021-311668313


 

 

 

Desde que foi decretada a Pandemia do Corona Virus , em nivel mundial, varios governos buscaram 

estabelecer politicas púbicas sociais e economicas para amparar as famiilias , principalemtne aquelas 

que fiaram sem renda, no Brasil foi criado o Auxilio Emergencial, foi um benefício de transferencia de 

renda criado pelo Decreto nº 10.316/20 e depois prorrogado pelo Decreto nº 10.661/21e visava para 

garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável. No municipio de Colares 

inicialmente foram atendidas 5.418 pessoas na primeira parcela paga em abril de 2020 e 4.404 pessoas 

na parcela de dezembro de 2020.  

 

4.2.5 Proteção Social Especial 

A Proteção Social Especial-PSE oferta serviços, programas e projetos de caráter contínuo às famílias 

e/ou indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social mediante situações de 

violência/violações de direito. As ações ofertadas pela PSE devem ter centralidade na família e contribuir 

para o fortalecimento, reconstrução e resgate de vínculos familiares e comunitários, despertando para as 

potencialidades, e construção de novas referências. 

O serviço organiza-se sob dois níveis de complexidade: Proteção Social Especial de Média 

Complexidade (PSE/MC) e Proteção Social Especial de Alta Complexidade (PSE/AC). As ações do 

CREAS têm estreita interface com o Sistema de Garantia de Direitos, condição que exige gestão 

complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos e ações do 

Executivo. 

 

4.2.5.1 PSE-Media Complexidade: 

Esse nível de oferta é voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou 

tiveram seus direitos violados. Oferece apoio, orientação e acompanhamento para a superação dessas 

situações por meio da promoção de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações familiares e 

sociais. 

 Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS 

O CREAS é uma unidade pública da Assistência Social que atende pessoas que vivenciam situações 

de violações de direitos ou de violência. Nomunicipio de  Colares,  não existe uma unidade do CREAS 

funcionando, existe um profissional de serviço social que atua nas questoes referente à violação de 

direios.  

 

 



 

 

 

 Serviço de Proteção e Atenção Especializado a Famílias e Indivíduos- PAEFI 

O PAEFI- Serviço de Proteção e Atenção Especializado a Famílias e Indivíduos oferta apoio e 

acompanhamento às famílias que possui membros em situação de violência e/ou violação de direito, 

através da acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico socioterritorial; monitoramento e avaliação do 

serviço; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção de plano individual 

e/ou familiar de atendimento; orientação sociofamiliar; atendimento psicossocial; orientação jurídico-

social; referência/contra referência; informação, comunicação e defesa de direitos; apoio à família na sua 

função protetiva; acesso à documentação pessoal; mobilização, identificação da família extensa ou 

ampliada; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de outras 

políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de 

Direitos; mobilização para o exercício da cidadania; trabalho interdisciplinar; elaboração de relatórios e/ou 

prontuários; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização e fortalecimento do convívio e de 

redes sociais de apoio conforme d a Tipificação Nacional de Serviço Socioassistencial. 

 
Nº ATENDIMENTOS PELA PROTEÇÃO ESPECIAL – JULHO/21. 

 

TIPO DE ATENDIMENTO 2020 

Acompanhamento familiar 07 

Atendimentos 38 

Fonte: Relatório do departamento da Proteção Social Especial. Jul/21 
 

 Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativa-MSE/ Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à Comunidade 

(PSC). 

 

O Serviço de MSE-Medidas Socioeducativas em Meio Aberto realiza o acompanhamento do 

cumprimento das medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço a 

Comunidade, que se fundamenta no atendimento especializado, na escuta qualificada, no 

acompanhamento dos adolescentes e de suas famílias de forma integrada aos demais serviços 

socioassistenciais e às políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, cultura, esporte e lazer. A 

garantia do acesso aos serviços e a ação integrada entre as políticas setoriais são imprescindíveis para a 

concretização dos objetivos das medidas socioeducativas e para a ampliação da proteção social ao 

adolescente e sua família. 

 



 

 

 

 

O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e 

jovens de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. 

São atribuições das equipes de referencia: 

- Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de medida socioeducativa 

de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade e sua inserção em outros serviços e 

programas socioassistenciais e de políticas públicas setoriais; 

- Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à ruptura com a 

prática de ato infracional; 

- Estabelecer contratos com o adolescente a partir das possibilidades e limites do trabalho a ser 

desenvolvido e normas que regulem o período de cumprimento da medida socioeducativa; 

 Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão sobre as 

possibilidades de construção de autonomias. 

- Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional e cultural e o 

desenvolvimento de habilidades e competências; Fortalecer a convivência familiar e comunitária. 

 

4.2.5.2 PSE - Alta Complexidade: 

Este nível de complexidade oferta atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em 

situação de abandono ameaça ou violação de direitos, necessitando de acolhimento provisório, fora de 

seu núcleo familiar de origem. 

 

 Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes 

O Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, 

inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se 

temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. 

O município não oferece serviços de acolhimento para crianças, adolescentes em situação de 

risco social e pessoal por meio de uma unidade governamental de âmbito municipal, as equipes atuam no 

sentido de evitar a medida do acolhimento, conforme preconiza o ECA; e gestão da assistencia social está 

planejando a implantação do Serviço de Família Acolhedora, como modalidade de acolhimento mais 

adequada a realidade do municipio.  

  



 

 

 

 

5  PROGRAMAS INTERSETORIAIS 

 Programa Criança Feliz 

O Programa Criança Feliz tem caráter intersetorial, tendo em vista promover o desenvolvimento 

integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. Fazem parte 

do público prioritário do Programa Criança Feliz: 

Gestantes, crianças de até três anos beneficiárias do Programa Bolsa Família e suas famílias; 

Crianças de até seis anos beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e suas 

famílias; 

Crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de 

proteção prevista no art. 101 da Lei n°8.609/90, e suas famílias. 

O programa tem como objetivo: 

 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 a 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. 

No município de Colares são atendidos 100 usuários do Programa Criança Feliz, por meio de visitas 

domiciliares, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, 

buscando envolver ações de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos. 

As familias são acompanhadas por uma equipe de referencia composta por : 

- 01 Profissional de Nívelo Superior – Supervisor 

- 04 Profissionais de Nível Médio – Visitadores  

 

 

 

 



 

 

 

Conforme a Resolução do CNAS nº CNAS/MC nº 29/21, recomenda fomentar a implantação do 

Programa Primeira Infância no SUAS, sob a coordenação da Política da Assistência Social, 

preferencialmente na gestão da Proteção Social Básica, integrada aos demais níveis de proteção e 

vigilância socioassistencial.  

 

 Segurança Alimentar- Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA 

O PAA- Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar prevê a compra de alimentos 

da agricultura familiar e a sua doação as entidades socioassistenciais que atendam pessoas em situação 

de insegurança alimentar e nutricional. Cabe ressaltar que o PAA permite a compra, com dispensa de 

licitação, de alimentos de agricultores familiares, no limite de até R$ 6,5 mil por família a cada ano, cujo 

objetivo é promover o acesso à alimentação saudável e incentivar a agricultura familiar. 

O Programa de Aquisição de Alimentos no Estado do Pará foi criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, 

de 02 de julho de 2003 e lei 12.512 de 2011 e Decreto 7.115 pela lei de 2012 e possui duas finalidades 

básicas: 

 Promover o acesso à alimentação. 

 Incentivar a agricultura familiar. 

O Programa conta com a participação dos entes da federação, estados, Distrito Federal e municípios 

como parceiros executores. Como instrumento de ampliação do público beneficiário, o PAA estimula ainda 

o atendimento de famílias extremamente pobres por meio da Busca Ativa, incentivando, principalmente os 

municípios, a conhecer suas famílias em situação de maior pobreza estimulando a sua inserção no 

Cadastro Único para Programas Sociais-Cadúnico. 

Essa participação é impulsionada tanto pela inclusão de agricultores cadastrados quanto de 

consumidores dos alimentos. Atualmente, participam do PAA 09 agricultores, cujos produtos são 

convertidos em cestas de produtos orgânicos e distribuídos entre as famílias em situação de fome e 

segurança alimentar, são distribuídas em média 100 cestas mensalmente. 

 

6.POLITICA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

A Política municipal da criança e do adolescente visa garantir a plena efetivação dos direitos de 

crianças e adolescentes, compreendendo a necessária descentralização e trabalho em rede de serviços, 

articulados ao Sistema de Garantia de Direitos, pois a política de atendimento exige a intervenção de 

diversos órgãos e autoridades, que possuem atribuições específicas e diferenciadas a desempenhar.  



 

 

 

A Política municipal da criança e do adolescente se materializa dentro do Sistema de Garantia de 

Diretos e seu gerenciamento pode ser compreendido a partir de três grandes eixos: Defesa, Promoção e 

Controle. 

Na Defesa, entram todas as instâncias responsáveis pela defesa dos direitos humanos da criança e 

dos adolescentes e as leis e mecanismos do judiciário, fiscalizando e eventualmente sancionando os que 

as descumprem. 

Na Promoção, entram todos os atores, em especial o governo, que irão criar os canais e as políticas 

para que os direitos sejam salvaguardados (escolas, creches, medidas socioeducativas, políticas de 

geração de renda, etc.). 

No campo do Controle, aparece principalmente a sociedade civil que deverá cobrar tanto a execução 

das políticas, quanto a efetivação e a qualidade das que já existem e também por instâncias públicas 

colegiadas próprias. O eixo é responsável pelo acompanhamento, avaliação e monitoramento das ações 

de promoção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, bem como dos demais eixos do 

sistema de garantia dos direitos. 

Em Colares a política municipal da infância está definida na Lei Municipal nº 091/2015, e os principais 

órgãos de defesa e proteção da criança e do adolescente no município de Colares são: Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar. 

 

 Conselho Tutelar: é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. É uma unidade dentro do 

Sistema de Garantia de Direitos municipal de fundamental importância para também atender as situações 

de adolescentes autores de ato infracional que foram, ou não, sentenciados pelo ato praticado. A atual 

composição do ConselhoTutelar foi escolhida em processo de escolha democrática realizada em 2019 

 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA: Compete ao 

mesmo formular e coordenar a política municipal com vistas às garantias da sua promoção, da sua 

defesa, da sua orientação e à proteção integral da criança e do adolescente. No cumprimento de sua 

função, cabe ao CMDCA o dever de: 

 
1. Fixar prioridades para a consecução das ações para a captação dos recursos; 

2. Cumprir e fazer cumprir, no âmbito municipal, o Estatuto da Criança e do adolescente, as 

Constituições, Estadual e Federal, a lei Orgânica do Município e toda a legislação atinente a 

direitos e interesses da criança e do adolescente; 



 

 

 

3. Zelar pela execução da política dos direitos da criança e do adolescente, atendidas suas 

particularidades, as de suas famílias, de seus grupos de vizinhança e dos bairros ao da zona rural 

ou urbana em que se localizam; 

4. Requisitar da Prefeitura Municipal o apoio técnico especializado de assessoramento visando 

efetivar os princípios ou diretrizes e os direitos estabelecidos no estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

5. Participar do planejamento orçamentário do Município, definindo as prioridades a serem incluídas 

no Plano Municipal para a Criança e o Adolescente, no que se refere ou possa afetar as suas 

condições de vida; 

6. Acompanhar e controlar a execução da política municipal dos direitos da Criança e do 

adolescente, bem como dos programas e projetos da prefeitura; entre outros deveres. 

 

 Dados da Infância e Juventude de Colares 

Na área da infância e juventude, ainda temos muito que avançar, principalmente na definição 

de politicas públicas para áreas rurais e áreas de fronteiras. Tinhamos grandes expectativas em 

relação à redução da violência contra a criança e adolescentes, porém, com a Pandemia e a falta de 

definição de uma politica concreta nessa nova condição deixou em situação ainda mais desigual os 

mais pobres que não tiveram acesso ao ensino a distancia; aumentou o índice de violência tanto 

sexual quanto familiar, a pobreza afetou diretamente a construção e o fortalecimento dos vínculos, e 

nesse cenário que se desenhou, a criança e o adolescente devem ser prioridade absoluta, e a criação 

de oportunidades de educação, saúde e proteção social para as crianças se desenvolverem deve ser 

uma realidade a ser perseguida. 

 

VIOLAÇÕES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE, POR TIPO, POR ANO- 2019 a 2021 

Tipos de Violações: 
 

2019 

 
2020 

 
2021 

Abandono de incapaz   03 02 

Abuso / exploração sexual  07 08 09 

Ato infracional   - 

Agressão física 08 12 07 

Abandono afetivo  - - - 

Alienação parental  - - - 

Adolescente/ criança usuário de droga.  - - - 

Bullying  02 - 

Conflito de guarda - - - 

Conflito familiar  30 44 26 



 

 

 

Comportamento indisciplinar na família.   04 - 01 

Evasão escolar  - - 02 

Fuga do lar - 01 01 

Gravidez na adolescência  - 01 01 

Trabalho Infantil  01 04 - 

Maus tratos 15 10 20 

Negligencia  16 42 27 

Venda de criança - - - 

Exposição à violência 06 04 - 

Falta de Documentação 08 02 05 

Outros - 09 23 

Fonte: Relatórios do Conselho Tutelar de Colares. Jan/2020 até Jul/2021 

 

VIOLAÇÕES POR FAIXA ETÁRIA, POR ANO - 2020/2021 

Faixa Etária 
 

2019 

 
2020 

 
2021 

Criança 0 a 11 anos e 12 meses Sem dados 87 64 

Adolescente até 18 anos Sem dados 51 29 

Fonte: Relatórios do Conselho Tutelar de Colares. Jan/2020 até Jul/2021 

 

CARACTERISTICA DO VIOLADOR, POR ANO - 2020/2021 

Violador 
 

2019 

 
2020 

 
2021 

Pai ou Responsável Sem dados 129 55 

Poder Público Sem dados 08 16 

Sociedade/Comunidade Sem dados 30 07 

Criança e Adolescente Sem dados 05 03 

Fonte: Relatórios do Conselho Tutelar de Colares. Jan/2020 até Jul/2021. 

 
7. REDE PRIVADA DE ASSISTÊNCIA 

 

A Rede Privada de Assistência Social é composta por entidades e organizações não 

governamentais estabelecidas no município, devidamente inscritas no Conselho Municipal de 

Assistência Social. Para o SUAS, tais instituições são parceiras imprescindíveis para a execução da 

Política de Assistência Social. 

O Conselho Municipal de Assistência Social está realizando uma busca das instituições que 

prestam serviço social no município para regulamentação e registro no Conselho e posterior cadastro 

no CNES- Cadastro Nacionall de Entidades de Socioassistenciais. 

Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social acompanhar, avaliar e fiscalizar 



 

 

 

estas instituições, sobretudo quando existe cofinanciamento de ações com recursos públicos. 

 

8. OBJETIVO DO PLANO  
 
 

8.1 GERAL  
 

Consolidar o Sistema Único de Assistência Social no município de Colares, de forma a 

viabilizar direitos aos usuários da assistência social nos diferentes níveis de proteção, tendo como 

referência a Política Nacional de Assistência Social (PNAS 2004), a Norma Operacional Básica 

(NOB-SUAS) e a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8742/93). 

 

8.2 ESPECÍFICOS  

 

No aprimoramento da Gestão: 
 

 Aperfeiçoar o sistema de gestão da política de Assistência Social no município de 

Colares, na Proteção Social Básica CRAS; 

 Prevenir e atuar diante das situações de risco por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 

desenvolvendo para isso serviços, projetos, programas e benefícios de proteção social básica 

articulado com as demais políticas setoriais, de forma a garantir a sustentabilidade das ações 

desenvolvidas e o protagonismo das famílias e indivíduos atendidos, visando à superação das 

condições de vulnerabilidade e a prevenção que indicam risco potencial. 

 
Na Proteção Social Especial de Média Complexidade: 
 

 Oferecer atendimento assistencial destinado a famílias e indivíduos que se encontram em 

situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, 

psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimentos de medidas sócio 

educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras, visando o fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitário, bem como a reintegração do direito violado. 

 
Na Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 

 

 Oferecer proteção integral – moradia, alimentação, higienização, para famílias e indivíduos que 

se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu 

núcleo familiar e, ou, comunitário. 



 

 

 

 
Nos Programas do SUAS: 
 

 Oferecer proteção em áreas específicas visando o aperfeiçoamento dos serviçpos ofertados, 

com ações voltadas ao seu público específico, a saber, famílias e individuos em vulnerabilidade social 

ocasionada por diversos fatores.  

 Prevenir e atuar diante das situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades 

e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

 

No Cadastro Único e Bolsa Familia: 
 

 Garantir a universalização do Cadastro Único, de modo a dar acesso aos programas sociais do 

governo federal para famílias em situaçãao de vulnerabilidade.  

 

9. DIRETRIZES E PRIORIDADES DELIBERADAS  
 
Tendo como referência os princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (2004), são 

diretrizes que orientam o Plano Municipal de Assistência Social 2022/2025: 

I. Descentralização político-administrativa e territorial; 

II. Participação da população, por meio de organizações representativas, formulação da política de 

assistência social e no controle das suas ações nos diferentes níveis de proteção; 

III. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política em cada esfera de governo, de 

acordo com a competência de cada uma; 

IV. Centralidade na família para concepção e implementação de benefícios, serviços, programas e 

projetos. 

V. Aprimoramento do sistema de gestão da política de assistência social no município; 

VI. Expansão da rede social existente no município; 

VII. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável 

pelas demais políticas públicas; 



 

 

 
 

 

10. DELIBERAÇÕES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – REALIZADA EM 2021  

 
Eixo 1  

 Proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos 
socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades 

 

 Prioridades para município Prioridades para o Estado Propriedades para a União 

 

 
1 

-Informar os serviços ofertados e atividades 
realizadas pelo cras, nas midias sociais e 
impressos com parcerias com as demais 
secretarias municipais. 

-Criar programa de capacitação para o usuario do 
cras e mulheres em situação de vulnerabilidade 
social em especialmente mulheres em situação de 
violencia domestica. 

-Criação de tres polos fisicos do CRAS 
Maracajo, Genipauba da 
Laura e Mocajatuba de forma definitiva. 

 

 
2 

-Implantar e efetivar oficinas permanentes nos 
bairros e comunidades levando em consideração 
a pontencialidade dos usuarios e cursos 
profissionalizantes, cursinho municipal, efetivar os 
projetos do esporte e musica. 

-Inserir em seu cronograma orçamentario a 
demanda financeira para suprir necessidade de 
cada municipio de porte 1.  

-Ampliação dos numeros de beneficiarios do 
bpc dentro da politica de assistencia social 
com aumento de renda percapta para no 
minimo um salario vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EIXO 02  

Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos corresponsabilidades do entes 
federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. 

 

 Prioridades para município Prioridades para o Estado Prioridades para a União 

 
1 

-Destinar recursos para os benefício eventuais, 
para garantir segundo o que está na LOAS. 

- Implantar a SAS (Supervisão de Assistencia 
Social) de autonomia financeira dentro de suas 
especificidades e necessidades, incluindo a 
contratação de trabalhadores, fixando os recursos em 
5% para atender os serviços socioassistenciais e 
aquisição de insumos. 

- Ampliar os recursos orçamentários 
destinados a assistencia social, assegurando 
o percentual de 2% garantindo investimento 
em recursos humanos e infrainstrutura 
vetando a utilização dos recursos da 
assistencia social para os fundos de 
solidariedades e demais políticas públicas. 

 
2 

-Assegurar na LOA (Lei Orçamentaria Anual), 
recursos da ordem de 5% do FPM (Fundo de 
Participação dos Municipios), o percentual de 
5% do FPE – Fundo de Participação do Estado, 
para o cumprimento da Lei Municipal n° 
140/2019, a qual trata do beneficios eventuais. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EIXO 3 

 Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. 

 

 Prioridades para município Prioridades para o Estado Propriedades para a União 

 

 
1 

- Ampliar o acesso a todas as comunidades do 
municipio de colares, atraves de reuniões, 
palestras e debates de modo que assegurem aos 
usuários seus direitos sócioassistenciais. 

-Capacitar os trabalhadores da rede suas, para que 
possam repassar as informações atualizadas da 
política de assistencia.  

-Direcionar recursos, que garantem a 
participação do conselho municipal, para que 
ele possa acompanhar a politica de 
assistencia 

 
2 

-Promover reuniões intersetoriais entre os 
conselhos. a fim de dar qualidade aos serviços 
ofertados pelo CRAS. 

 -Utilizar ferramentas de comunicação, 
como rede social, tv aberta, informando 
aos usuários da assistencia social, sobre 
os direitos que lhes são atribuídos. 



 

 

EIXO 4  
Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de 
renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social. 

 

nº Prioridades para município Prioridades para o Estado Propriedades para a União 

 

 
 
1 

- Efetivar a vigilancia socioassistencial e criar a 
gestão do trabalho e Educação permanente. 

 - Garantir a efetivação de capacitações 
permanentes dos trabalhadores do SUAS. 

 -Beneficios programas e recursos como um 
todo destinados a assistencia social que seja 
gerido pela referida politica 

 
 
2 

1- Criação do Comite Intersetorial, Assistencia. 
Social, Educação, Saúde, Meio ambiente, Cultura, 
Secretaria de Planejamento e Finanças e 
Administração. 

 - Garantir o repasse de 3% da arrecadação estadual 
Exclusivo para a assistencia social. 

  - Garantir o repasse de no minimo de 5% da 
arrecadação para a politica de assistencia 
social. 

 

Eixo 5  

Atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências. 

 

Nº Prioridades PARA O município Prioridades PARA O estado Propriedades PARA A união 

 

 
1 

Implantação de casa de acolhimento na sede do 
município, vinculada ao programa de 
assistencia social. 

- Garantir a corresponsabilidade em estruturar, 
qualificar e garantir no município Vigilancia 
socioassistencial para atuar com ações de politica 
social basica e 
Especial. 

 - Criar politicas 
 orçamentarias para Benefícios  
Eventuais e situações de calamidade pública, 
e garantir recursos dos governo estadual e 
federal para o municipio durante e após a 
emergencia em apoio á população mais 
vulnerável e de risco social. 

2 Efetivar articulação e Intersetorialidade junto à 
politicas públicas, incluindo setor privado e a 
sociedade civil, visando dar celeridade e 
resposta efetiva às situações de emergências 
no ambito 
Municipal. 
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11- AÇÕES POR PROGRAMA/PROJETO/SERVIÇO/BENEFICIO 
 
11.1 Espaço temporal de execução  

 

QUADRO DE AÇÕES POR PROGRAMA/PROJETO/SERVIÇO/BENEFICIO/PROJETO ANO 

SERVIÇOS, 
PROGRAMAS, 
BENEFICIOS  

AÇÕES RESPONSÁVEIS  2022 2023 2024 2025 

PAIF Ampliação do acompanhamento familiar em 10% às familias cadastradas no 
Cadastro Unico.  

CRAS/SEMAS X X X X 

Acompanhar pelo PAIF os beneficiários do BPC. X X X X 

-Ampliar o acesso ao PAIF através da implantação de novos CRAS, criação de 
tres polos fisicos do CRAS Maracajo, Genipauba da Laura e Mocajatuba.  

X X X X 

- Ofertar o PAIF para população Quilombola  X X X X 

-Fazer atendimento das familias nos territorios junto com Cadastro Único  X X X X 

- Melhorar os espaços de atendimento coletivo, atraves de equioamento e 
material permanente para qualificar a oferta do serviço. 

X  X  

- Garantir segurança sanitária, distribuição de EPI e adequações nos espaços 
para proteção contra o Corona Virus, para usuários e trabalhadores.  

X X X X 

SCFV - Ampliação do SCFV para territorios ainda nao contemplados CRAS/SEMAS X  X  

-Adequação de espaços para atender ao SCFV X  X  

-Busca ativa permanente do público prioritário  X X X X 

- Aquisição de equipamentos e material permanente para qualificar a oferta do 
SCFV. 

X    

- Garantir segurança sanitária, distribuição de EPI e adequações nos espaços para 
proteção contra o Corona Virus, para usuários e trabalhadores. 

X X X X 

Beneficios 
Eventuais  

- Ampliar a concessão de Benefícios Eventuais em todas as categorias de BE SEMAS X X X X 

- Revisar a Lei de Benefício Eventual permitindo a garantia do direito 
socioassistencial sem a necessidade de comprovações vexatorias, e ampliando 
público considerando a Pandemia.  

x    
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Prog. Criança - Ampliar em 100% a meta de atendimento  PCF/SEMAS X X X X 

 Feliz  - Realizações atividades coletivas de promoção a Primeira Infancia   X X X X 

 - Realizar a Semana do Bebê dentro das atividades do programa.  X X X X 

- Garantir segurança sanitária, distribuição de EPI e adequações nos espaços para 
proteção contra o Corona Virus, para usuários e trabalhadores. 

X X X X 

X X X X 

-Contratar Equipe Técnica de Referência para o Programa. X  X  

- Capacitar a Equipe Técnica para o desenvolvimento doPrograma. X X X X 

- Ampliar as metas do programa  X  X  

Gestão do 
SUAS 

- Elaborar e implementar o Plano de Educaçao Permanente SEMAS 
PREFEITURA  

X    

-Garantir a participação dos trabalhadores das ofertas de Capacitação do gestor 
estadual e federal 

X X X X 

X    

- Implementar a Vigilancia Socioassistencial a fim de orientar as atividades de 
planejamento e execução dos serviços. 

-Implementar o Monitoramento e Avaliação para aprimoramento dos padroes de 
qualidade dos serviços, e criação de indicadores de avaliação e resultados.  

X X X X 

-Perseguir as metas do Pacto de Aprimoramento da Gestão  X X X X 

- Garantir estrutura adequada de pessoal e equipamentos nos serviços e orgão 
gestor 

X X X X 

- Garantir o padrão das equipes de referencia conforme a NOB/SUAS 2012. X X X X 

- Garantir segurança sanitária, distribuição de EPI e adequações nos espaços para 
proteção contra o Corona Virus, para usuários e trabalhadores.  

X X X X 

- Manutenção da SMAS X X X X 

- Vincular 5% dos repasses do FPM e FPE para a Politica de Assistencia Social  X    

Gestão do 
Cadastro Unico 
e Auxilio Brasil.  

- Ampliar o acesso através de ações de itinerancia para territorios rurais e areas 
perifericas da cidade, na busca de universalização do cadastro único.  

SEMAS X X X X 

-Melhorar os espaços de atendimento coletivo, atraves de equipamento e material 
permanente para qualificar a oferta do serviço. 

X  X  

- Dar publicidade para as regras de acesso ao Programa, publicação de materiais 
graficos educativos.  

X X X X 
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-Garantir segurança sanitária, distribuição de EPI e adequações nos espaços para 
proteção contra o Corona-Virus, para usuários e trabalhadores. 

X X X X 

PAEFI -Implantar o CREAS municipal para oferta do PAEFI CREAS/SEMAS X    

-Implantar o PAEFI nho municipio X    

MSE - Garantir o atendimento de adolescentes em cumprimento de MSE  CREAS/SEMAS X X X X 

-Garantir implementação do serviço através de abertura de oportunidades de 
cumprimento de medida socioeducativa em ambiente humanizado.  

X X X X 

Acolhimento 
Institucional  

- Implantar o Programa Familia acolhedora, como alternativa de acolhimento de 
criança e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.  

SEMAS/PREFEITURA 
/LEGISLATIVO 

X    

-Identificar famílias com o perfil de Família Acolhedora. X    

- Selecionar e capacitar Famílias Acolhedoras. X    

- Desenvolver projetos com as familias dos acolhidos de modo a fortalecer os 
vinculos familiares  

X X X X 

-Garantir orçamento para a manutenção do Programa Familia Acolhedora  X X X X 

Trabalho Infantil  - Realizar Abodagem social em feiras, em mercados e areas de turisticas para 
conscientizando sobre o Trabalho Infantil.  

SEMAS, SAUDE, 
EDUCAÇÃO, 

PREFEITURA. 

X X X X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X - Realizar campanhas anuais sobre o trabalho infantil 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X - Incentivar a identificação de situaçoes de trabalho infantil nos sistemas de 

informação da Assistencia Social e Cadastro Unico.  X    

- Implementar o Comite Gestor contra o Trabalho Infantil  
 

Segurança 
Alimentar 

- Ampliar o Programa PAA, atendendo novos territorios.  SEMAS, 
AGRICULTURA 

X X X X 

- Ampliar a entrega de produtos organicos atendendo um maior número de familias X X X X 

Criança e 
Adolescente  

- Implantar o FIA e fazer a inscrição no site da RF SEMAS, CMDCA, 
CONSELHO 
TUTELAR. 

X  X  

- Realizar a Conferencia munipal dos direitos da criança e do adolescente X  X  

-Realizar campanhas de enfrentamento a violencia contra crianças e adolescentes X X X X 

- Implantar o Programa de orientação para prevenção de alcoolismos e drogas X    
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- Capacitação dos conselheiros tutelares e CMDCA para atuação efetiva e correta 
de suas funções, com o devido suporte para execução eficiente de suas 
atribuições. 

X X X X 

- Participar do Programa Selo UNICEF  
 

X X X X 

Habitação  - Implementação de plano para erradicação de casas sem condições mínima de 
moradia 

SEMAS. 
PREFEITURA 

X X X X 

- Implementar o Programa Sua Casa do Governo estadual  X X X X 

Controle Social  - Implantação do Conselho Municipal do Idoso SEMAS 
PREFEITURA 

 

X    

- Implantação do Conselho Municipal da Mulher X    

- Manutenção das Conferências de Assistência Social, e da Criança e Adolescente. X    

- Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social, e da Criança e 
Adolescente. X X X X 

- Promover reunioes entre os conselhos   X X X X 

-Promover capacitações para os conselhos CMAS. CMDCA e Conselho Tutelar  X X X X 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

1. RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS, FINANCEIROS DISPONÍVEIS E NECESSÁRIOS. 

1.1 RECURSOS MATERIAIS  

 
 

CMAS 
ITEM QUANTIDADE 

EXISTENTE 

QUANTIDADE  

NECESSÁRIO AREA ESTRATÉGICA 

 
 

INFRAESTRUTURA 

Salas com capacidade máxima até 15 
pessoas 

2 2 

Salas de uso compartilhado 1 0 
Banheiros 1 1 

 
EQUIPAMENTOS 

Telefone de uso exclusivo                     0                     0 
Telefone Celular 0 1 
Material de Escritorio exclusivo sim sim 
Equipamento de Som 0 1 
Televisão                     0                     1 
DataShow 0 1 
Veiculo de Uso Exclusivo 0 0 
Veiculo de Uso Compartilhado 1 1 

  Impressora 1 1 
Bebedouro 0 1 
Ar condicionado/Ventilador 2 1 
Computador de uso exclusivo 1 3 
Computador de uso compartilhado 0 0 
Notebook compartilhado 1 1 
Internet de uso compartilhado 1 1 



 

 

CRAS/SCFV/PCF/CADASTRO UNICO 
ITEM QUANTIDADE 

EXISTENTE 

QUANTIDADE  

NECESSÁRIO AREA ESTRATÉGICA 

 
 

INFRAESTRUTURA 

Salas com capacidade máxima até 15 
pessoas 

2 6 

Salas de uso compartilhado 1 1 
Banheiros 1 3 

 
EQUIPAMENTOS 

Telefone de uso exclusivo                     0                     1 
Telefone Celular 0 1 
Material de Escritorio exclusivo sim sim 
Equipamento de Som 0 1 
Televisão                     0                     1 
DataShow 0 1 
Veiculo de Uso Exclusivo 0 1 
Veiculo de Uso Compartilhado 1 1 

  Impressora 1 1 
Bebedouro 0 1 
Ar condicionado/Ventilador 2 1 
Computador de uso exclsuivo 2 2 
Computador de uso compartilhado 2 2 
Notebook  compartilhado 1 1 
Internet de uso compartilhado 1 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CREAS 
ITEM QUANTIDADE 

EXISTENTE 

QUANTIDADE  

NECESSÁRIO AREA ESTRATÉGICA 

 
 

INFRAESTRUTURA 

Salas com capacidade máxima até 15 
pessoas 

0 5 

Salas de uso compartilhado 0 1 
Banheiros 0 3 

 
EQUIPAMENTOS 

Telefone de uso exclusivo                     0                     1 
Telefone Celular 0 1 
Material de Escritorio exclusivo 0 sim 
Equipamento de Som 0 1 
Televisão                     0                     1 
DataShow 0 1 
Veiculo de Uso Exclusivo 0 1 
Veiculo de Uso Compartilhado 0 0 

  Impressora 0 1 
Bebedouro 0 1 
Ar condicionado/Ventilador 0 1 
Computador de uso exclsuivo 0 5 
Computador de uso compartilhado 0 0 
Internet de uso compartilhado 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

GESTAO 
ITEM QUANTIDADE 

EXISTENTE 

QUANTIDADE  

NECESSÁRIO AREA ESTRATÉGICA 

 
 

INFRAESTRUTURA 

Salas com capacidade máxima até 15 
pessoas 

2 5 

Salas de uso compartilhado 1 1 
Banheiros 1 3 

 
EQUIPAMENTOS 

Telefone de uso exclusivo                     0                     1 
Telefone Celular 0 1 
Material de Escritorio exclusivo 0 sim 
Equipamento de Som 0 1 
Televisão                     0                     1 
DataShow 0 1 
Veiculo de Uso Exclusivo 0 1 
Veiculo de Uso Compartilhado 1 0 

  Impressora 0 1 
Bebedouro 0 1 
Ar condicionado/Ventilador 2 1 
Computador de uso exclusivo 1 5 
Computador de uso compartilhado 0 0 
Internet de uso compartilhado 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

1.2 RECURSOS HUMANOS  
 

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Colares conta hoje com 18 servidores, de 

diversas formações, distribuídos entre a Gestao/Fundo, Cras/SCFV, Cadastro Unico e Programa 

Criança Feliz localizados no território municipal, formando por profissionais de nivel superior, médio 

e fundamental conforme NOB/RH e Resolução CNAS nº 17/2011 e Resução nº 09/2014.  

PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR  
CARGO QUANTIDADE 

Assistente Social 03 
  Psicologa 01 
Advogado 00 
Pedagogo 02 

 
PROFISSIONAIS DE NIVEL MÉDIO 

 
 

CARGO QUANTIDADE 
Entrevistadores 04 
Orientadores Sociais 02 
Digitadores 02 
Visitadores 04 
Agente Administrativo 01 

 
PROFISSIONAIS DE NIVEL FUNDAMENTAL 

 
 

CARGO QUANTIDADE 
Motorista 01 
Vigilante 05 
Auxiliar Administrativo 01 
Serviços Gerais  02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12.4RECURSOS HUMANOS  
 

ESFERA 
 
 

BLOCO/PROGRAMA ANO 

2022 2023 2024 2025 

 
ESTADUAL 

BLOCO PROTEÇÃO 
BASICA 

16.392 16.392 16.392 16.392 

BLOCO PROTEÇÃO 
ESPECIAL  

23.150 23.150 23.150 23.150 

BENEFICIOS 
EVENTUAIS  

14.298 14.298 14.298 14.298 

FEDERAL BLOCO PSB 72.000 72.000 72.000 72.000 

BLOCO MAC PSE 90.000 90.000 90.000 90.000 

BLOCO IGD BF 79.287 79.287 79.287 79.287 

BLOCO IGDSUAS 19.152,96 19.152,96 19.152,96 19.152,96 

BLOCO CRIANÇA 
FELIZ 

90.000 90.000 90.000 90.000 

MUNICIPAL  SMAS/FMAS 1.801.799,78 1.891.889,86 1.891.889,86 1.891.889,86 

OUTRAS 
FONTES 
 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

500.000 300.000 100.000 100.000 
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13 - REDE INTERSETORIAL  
 

 
Nome da Entidade/Instituição Descrição das principais ações 

SCFV 
- Referência e Contra-referência. 

Conselho Tutelar 
- Referência e Contra-referência; 
- Garantia e defesa do direito da criança e adolescente; 

 
Habitação 

- Ações intersetoriais 
- Cadastramento das famílias em Programas Habitacionais  
- Referência e Contra referência 

 
Secretaria Municipal de Educação e 
Saúde 

- Condicionalidades do Programa Bolsa família; 
- BPC na escola; 
- Ações intersetoriais 
- Referência e Contra-referência 

 
    INSS 

- Requerimento de BPC 
- Requerimento do auxílio doença 
- Requerimento de auxílio natalidade 
- Referência e Contra-referências 

 

Ministério Público 

- Denúncias 

- Disque 100 

- Protocolo 

- Referência e Contra Referência 

 
Secretaria Municipal de Saúde e 

Educação 

-Condicionalidades do Programa Bolsa família; 

- BPC na escola; 

- Ações intersetoriais 

- Referência e Contra referência 
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Nome da Entidade/Instituição Descrição das principais ações 

 

Ministério Público 

- Denúncias 

- Disque 100 

- Protocolo 

- Referência e Contra Referência 

Secretaria Municipal de Esportes - Ações Intersetoriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71
5 

 

 

 
 

14. INDICADORES DE MONITORAMENTO DE AVALIAÇÃO  

 
Níveis de Proteção Instrumentos Periodicidade 

   
 - Plano Municipal;  
 - Relatório de Gestão;  
 - Cadastros e alterações do CAD/SUAS (CRAS/FUNDO/CONSELHO/GESTOR);  
 - Plano de Ação e Demonstrativo; - Semanal 

GESTÃO   - Profissionais contratados  
  - Profissionais capacitados  

- Mensal 

 - SISC - Anual 

 -Censos SUAS 
- CNEAS 

 - Legislação atualizada  
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PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA- PSB 

- Protocolo dos Serviços; 
- Relatório mensal RMA; 
- Censo SUAS/CRAS/SCFV; 
- Reuniões CRAS; 
- Registros; 
- Aplicação de Questionário; 
- Participação dos Usuários no planejamento; 
- Participação individual e grupal nas atividades propostas aos usuários nos coletivos e 
participação ativa destes nos espaços de discussão de acessos a direitos; 
- Atas; 
- Plano de Ação anual; 
- Frequência e participação dos usuários nas ações; 
- Interação entre a família, a Instituição e a Comunidade; 
- Mudança comportamental dos usuários; 
- Superação da vulnerabilidade e riscos sociais; 
- Aquisições sociais e materiais dos usuários; 
- Sistema; 
- Protagonismo e autonomia do usuário; 
- CMAS; CMDCA e CMI; 
- Debates de reuniões; 

 

 

 

- Semanal 
- Mensal 
- Anual 

 - CREAS implantado; 
- Relatório mensal RMA; 
- Censo SUAS/CRES/SCFV; 
- Participação individual e grupal nas atividades propostas aos usuários nos coletivos e 

participação ativa destes nos espaços de discussão de acessos a direitos; 
- Atas; 
- Plano de Ação anual; 
- Frequência e participação dos usuários nas ações; 
- Interação entre a família, a Instituição e a Comunidade; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

  

 
PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL- PSE 

- Semanal 
- Mensal 
- Anual 
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 - crianças cadastradas; 
- gestantes cadastradas;  
- Participação individual e grupal nas atividades propostas aos usuários 

  - Plano de Ação anual; 
- Frequência e participação dos usuários nas ações; 
- Referencia e contra-referencia ao CRAS  

- Semanal 
- Mensal 
- Anual 

 

 

PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ 

  

 - Protocolo da oferta do Serviços; 
- Relatório mensal; 
- Reuniões Intersetorial; 
- Participação dos Usuários no planejamento; 
- Plano de Ação anual; 
- Superação da vulnerabilidade e riscos sociais; 
-Quantidade de ações intersetoriais  
-Qualidade dos cadastros 

 

 
- Semanal 
- Mensal 
- Anual 

 

CADASTRO UNICO E 
BOLSA FAMILIA 

  



 

15. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

 
O Plano Municipal de Assistência Social será avaliado e aperfeiçoado ao longo do 

desenvolvimento das atividades, com o objetivo de registrar alterações necessárias e aprimorar 

suas ações. 

Trata-se de um instrumento de planejamento, logo, se adequará conforme as condições 

que se estabelecerem em nível das oportunidades da assistência social nas três esferas de 

governo, com a criação de novos programas e extinção de outros, de acordo com o que for 

preconizado pela Política de Assistência Social. 

Cada programa, projeto ou serviço aqui descrito tem previsto seu sistema de 

monitoramento e avaliação, de forma qualitativa e quantitativa, cujo resultado deverá embasar 

anualmente a atualização do Plano Municipal. 

Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Conselho Municipal de 

Assistência Social o acompanhamento das metas e ações previstas neste documento, assim 

como avaliação anual dos objetivos atingidos e metas a serem repactuadas. 

Tendo em vista que a Vigilância Sócio assistencial é um segmento em implementação na 

Gestão Municipal da Assistência social, o monitoramento das metas aqui estabelecidas poderá 

ser acompanhado por este setor, possibilitando a elaboração das agendas anuais da Secretaria e 

repactuação das metas não atingidas para o ano seguinte. 

Enquanto resultado das ações e prioridades estabelecidas, pretendemos qualificar e 

estruturar as condições de trabalho que garantam os princípios e diretrizes do SUAS, que 

refletirá diretamente na qualidade dos serviços prestados. Enquanto Gestão, o resultado a ser 

alcançado refere-se principalmente ao aprimoramento da gestão e na efetivação da gestão do 

trabalho no município. De acordo com as metas já estabelecidas no Pacto de Aprimoramento da 

Gestão do SUAS. 
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