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1

APRESENTAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Bujaru, através da Secretaria Municipal de Trabalho e

Promoção Social – SEMTEPS, cumprindo com o compromisso de desenvolver um trabalho sério
e responsável, apresenta o Plano Municipal de Assistência Social - PMAS que norteará a política
de Assistência de Social no Município no período de 2022 – 2025. Previsto na Constituição
Federal de 1988, o PMAS vem atender a recomendação legal estabelecida pelos artigos 203 e
204 da CF/88, no campo da Assistência Social, por meio da Lei Orgânica de Assistência Social
(LOAS), Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que exige pelo artigo 330, alínea III, que os
Municípios, Estados e Distrito Federal instituam o Plano de Assistência Social. A Resolução n°.
182, de 20 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), em seu artigo
1° define que os Planos de Assistência Social serão plurianuais, abrangendo o período de 04
(quatro) anos, tanto para Estados quanto para Municípios. 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, sendo eles: 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 de Assistência Social, reafirmando o princípio democrático e participativo”.
O plano foi estruturado baseado na LOAS, compreendendo dados gerais do
município, caracterização da rede de assistência, os objetivos gerais e específicos; as diretrizes
e prioridades deliberadas; as ações estratégicas correspondentes para implementação; as
metas estabelecidas; os recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários;
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os mecanismos e fontes de financiamento; a cobertura da rede prestadora de serviços; o
monitoramento, avaliação, Linhas Programáticas de ações e o espaço temporal de execução.
Foi construindo através de visitas institucionais, levantamento documentais,
pesquisas bibliográficas e entrevistas com representantes institucionais, gestor, técnicos
municipais e conselheiros da assistência social.

2

IDENTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO: Bujaru - Pará
REGIÃO: MESORREGIÃO: Metropolitana

MICROREGIÃO: Castanhal

POPULAÇÃO ESTIMADA: 29.717 (IBGE, 2021)
NÍVEL DE GESTÃO: Gestão Básica da Assistência Social
PORTE POPULACIONAL: Pequeno II

2.1 – Prefeitura Municipal
Nome do Prefeito: Miguel Bernardo da Costa Junior
Mandato do Prefeito: Início: 01/01/2021 Término: 31/12/2024
Endereço da Prefeitura: Avenida Dom Pedro II n° 38

2.2 - Órgão Gestor da Assistência Social
Nome do Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social- SEMTEPS. N° da
Lei de Criação do Órgão: 411/1997

Data: 03/11/1997

Gestor: Haroldo José Bitencourt da Silva

Ato e data de Nomeação: 008-01/01/2021.

Endereço: Avenida Dom Pedro II n° 38 CEP:68.670-00
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2.3 – Fundo Municipal de Assistência Social
Nº da Lei de Criação: 411/1997
Data da Criação: 10/03/1997
Nº do Decreto que regulamenta o Fundo:042/2013

Data:06/11/2013

Nome do gestor do FMAS e do ordenador de despesas do FMAS: Haroldo José Bitencourt da
Silva - Decreto nº 16 – PMB
2.4 - Conselho Municipal de Assistência Social
Nº da Lei de Criação: 411/97
Data da Criação:03/11/1997
Endereço do CMAS: Avenida D. Pedro II n° 38. Bairro: Centro. Cep: 68.670-00
Nome do (a) presidente (a): Regina Loube de Paula
Nome do Secretário (a) Executivo (a): July Caroline Silva Jovino
Período de mandato da atual Gestão: 26/06/2021 a 26/06/2023
Nº total de membros: 16

Decreto nº 041/2021

Não Governamental

Governamental

Segue abaixo quadro de Conselheiros
Tabela01: Conselheiros Municipais do Período
Nome do (a) Conselheiro(a)
Representatividade
Luis Aldo Fernandes de Oliveira Junior
Secretaria Municipal de Administração
Taiza Tavares Albernas
ARQUIOB
Rosiclei do Socorro de Castro Soares
ABAA
Gabriela da Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Regina Loube de Paula
ARQUIOB
Eliudy Lessa Chermont Borges
Secretaria Municipal de Administração
Tatiana Ferreira Nogueira
Secretaria Municipal de Saúde
Renata Pinto Galdino
Secretaria Municipal de Assistência Social
Nome do (a) Conselheiro(a)
Representatividade
Naiane de Souza Paiva
Secretaria Municipal de Assistência Social
Rosilete Sales da Silva
APAC
Mario Jorge Marques da Silva
APAC
Janice Claúdia Tavares da Silva
Secretaria Municipal de Educação
Natália Teixeira Ferreira
Pastoral da Criança
Edna do Espirito Santo de C.Soares Sales
ABAA
Maria Elizete Faro de Oliveira Palheta
Secretaria Municipal de Educação
Vandira da Silva Pinto
Pastoral da Criança

Titularidade
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titularidade
Titular
Suplente
Titular
Titular
Suplente
Suplente
Titular
Titular
TABELA 01
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3

HISTÓRICO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O grande marco regulatório para a Política de Assistência Social inicia em 1993 com a

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social - Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 que dispõe
amplamente sobre a organização da assistência social e aglomera valores reafirmadores dos
direitos sociais, fortalecendo a superação da lógica do favor e da caridade. A LOAS define a
assistência social como direito do cidadão e dever do Estado, sendo política de seguridade
social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas.
Os registros relacionados a Política Municipal de Assistência Social no Município de
Bujaru iniciam em 1997 com a Lei Municipal Nº387/97, que legislou pioneiramente sobre a
Política Municipal de Assistência Social, o Gestor da época foi o então prefeito Sr. Miguel
Bernardo da Costa. A LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, ainda era algo muito novo e no
Município esse período foi marcado por fortes ações assistencialistas, seguindo o modelo
Federal e Estadual da época. Nesse período também, foi criado o Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS e o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente –
CMDCA
Em 2005, Bujaru adere ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS, impulsionados
pela nova Política Nacional, contudo não regulamentou em lei, então essa adesão foi informal.
Nesse contexto surge grandes Marcos Regulatórios em nível Nacional que será base de grandes
avanços em nível Municipal. Os Marcos nacionais foram:
 Plano Nacional de Assistência Social - PNAS em 2004;
 NOB/SUAS E NOB SUAS/RH – Norma Operacional Básica da Assistência Social e Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos – 2006 e 2007;
No período de 2005 a 2008 em nível local, várias ações foram implementadas, no sentido de
atender as novas exigências e implantar a nova Política Municipal de Assistência Social, o que
configurou grandes avanços no período, segue algumas delas:
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A secretaria passa a se chamar Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social,
estruturando mesmo que informalmente em setores e coordenação, com autonomia
administrativa e financeira, em que o Secretário passa a ser o ordenador de despesas.



Implantação dos equipamentos Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e
Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, responsáveis por
articular e executar a Proteção Social Básica e Especial respectivamente;



Realização de concurso público municipal para contratação de Assistente Social e das
equipes de referência multidisciplinar;



Criado o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Conselho dos
Direitos da Pessoa Idosa, Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Conselho da
Condição Feminina e da Juventude;



Instituído o FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, os recursos passam a ser
financiados fundo a fundo, por meio de cofinanciamento de acordo com as metas
estabelecidas;



O Município passou a ofertar a população, programas, projetos, serviços e benefícios,
priorizando as famílias mais vulneráveis a pobreza, a extrema pobreza e as situações de
risco.



Nesse período as práticas assistencialistas ainda foram muito presentes, contudo, inicia
uma oferta de Serviços na perspectiva de Garantia de Direitos.
No período de 2009 a 2013 em nível Nacional vamos ter a Tipificação nacional em

2009, Lei do SUAS em 2011 e a NOB- SUAS em 2012. Em âmbito Local tivemos a continuidade
das ações e serviços, adequações estruturais e das equipes para o fortalecimento do SUAS.


Implantação da Política e do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Lei nº
581/2009), composto por câmara intersecretaria, coordenação da segurança alimentar
e realização da conferencia.



Formalização de convênio com o governo federal para Implantação de Cozinha
Comunitária através do Programa de reestruturação de equipamentos públicos da SAN.
Em 2009 iniciam as obras da Cozinha.
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Regulamentação dos Benefícios eventuais – Lei nº609/2011;



Implantação do CRAS, CREAS e Conselho Tutelar;



Adesão ao CRAS Itinerante para atender a Zona rural do Município;
No período de 2014 a 2017 a Política de Segurança Alimentar ganha destaque, com

a adesão ao SISAN – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a adesão ao PAA
– Programa de Aquisição de Alimentos, contudo a meta pactuada com a SEASTER – Secretaria
Estadual de Assistência Social, Emprego e Renda, embora não foi executada no Município, por
intercorrências da Secretaria de Estado. A Cozinha comunitária foi inaugurada pelo poder
público municipal, em local estratégico e com a capacidade de fornecer no mínimo 100 (cem)
refeições diárias. Contudo, foi embargada pelo Ministério de Desenvolvimento Social por haver
algumas pendências na execução de suas especificações. Assim, a obra nunca funcionou. Em
2017 também foi implantado o Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz.
De 2018 a 2021: Em 2018 e 2019 em Bujaru a Política foi sendo executada
continuamente, com a oferta de serviços, programas e projetos. Embora nacionalmente a
conjuntura econômica, política e social de nosso País, deflagrou um conjunto de propostas que
incidiram no desmonte das políticas públicas no âmbito da assistência social, na consequente
perda de direitos sociais e retrocessos para o SUAS. Concretamente, o orçamento do SUAS,
passa a ter cortes significativos, que impactou diretamente o financiamento dos fundos
municipais, que passa a não ser mais regular. Com atrasos constantes e valores anuais abaixo
do esperado o SUAS nos Municípios começam a receber os impactos do desmonte, dentre
outras ações realizadas pelo Governo federal, como o congelamento de gastos por 20 anos.
Em 2020 e 2021 chega aos municípios do Brasil a PANDEMIA DE COVID 19. A
Assistência Social é caracterizada como Serviço Essencial e as gestões Municipais tiveram que
se reinventar frente a escassez de recursos e a forma de ofertar os serviços socioassistenciais
a população. Em Bujaru não foi diferente, a doença trouxe pra além da fragilidade a saúde, o
desemprego, o agravamento da pobreza e consequentemente da fome. As ações emergenciais
tiveram uma demanda muito além do que os Municípios de pequeno porte, possam suportar.
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Os serviços e Projetos tiveram que acontecer de forma remota e os equipamentos e as equipes
técnicas tiveram que se readequar as novas necessidades.
Atualmente, o Município vivencia o momento mais brando da PANDEMIA, com a
notificação de casos em baixa. Contudo, com um grande impacto sócio econômico para o
Município. O agravamento da Pobreza ainda demanda muitas ações emergenciais. Os Serviço
já estão voltando a ser presenciais, com muita cautela e observando as normas sanitárias
vigentes.
Politicamente vivemos um período de início de uma Nova Gestão e de
Planejamento para superarmos tantos desafios atuais e os por vim.

4

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMTEPS
A Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social – SEMTEPS, em

cumprimento aos princípios ético e político estabelecidos na Constituição Federal de 1988,
regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Política Nacional de
Assistência Social, assume a atribuição de implantar a política municipal de assistência social
em consonância com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, como sistema articulador e
provedor de ações de proteção social básica e especial, 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 Municipal de Trabalho e Promoção Social tem por finalidade coordenar
a definição e a implementação das políticas sociais no Município de forma integrada e
intersetorial.
A ela compete:
I – Planejar e executar a Política Municipal de Assistência Social, facilitar o acesso à
informação e ao atendimento digno às necessidades do usuário dos serviços
13
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socioassistencial, garantia de acesso às políticas públicas essenciais para a vida como
educação, saúde, cultura, esporte e lazer e o desenvolvimento de uma política de
inclusão social das camadas mais pobres da população;
II - Promover a organização da rede de atendimento Sócioassistencial, execução dos
serviços, programas e projetos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal e cofinanciados
pelo Governo Federal, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas e
prestação de contas dos recursos investidos na assistência social;
III - Apoiar as atividades relacionadas a ações comunitárias, atuar na orientação e inclusão
social e integrar-se aos projetos sociais de outras políticas públicas, que visem o
desenvolvimento e o atendimento à população usuária;
IV - Elaborar planos, programas e projetos de desenvolvimento social;
V - Coordenar as estratégias de implementação de planos, programas e projetos de proteção
social;
VI - Planejar, coordenar e executar ações e serviços de apoio à pessoa idosa;
VII - Coordenar as atividades de política de segurança alimentar e proteção social básica e
especial;
VIII - Planejar, coordenar e executar ações voltadas à pessoa com deficiência, visando a sua
reinserção na sociedade;
IX - Gerir os fundos municipais de Assistência Social;
X - Avaliar as ações das entidades sociais do Município, aprovando projetos e liberando
recursos financeiros e humanos necessários à implementação das atividades das mesmas
em parceria com as Instâncias de Controle Social;
XI - Execução dos demais serviços públicos municipais que estejam compreendidos no seu
âmbito de atuação;
XII – Acompanhamento e avaliação dos benefícios sociais, captação de recursos financeiros,
proposição dos recursos humanos necessários e apoio a participação popular e controle
social.
14
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A SEMTEPS tem sua equipe dividida de acordo com os serviços, programas e
projetos que desenvolve, além de profissionais que são referência da gestão. Atualmente,
aguarda aprovação da Lei de Regulamentação do SUAS em Bujaru e nela está descrita a
proposta de organograma da Secretaria, conforme o SUAS – Sistema Único de Assistência
Social, contemplando gerências de acordo com os níveis de proteção, visando maior agilidade
e qualidade dos serviços. Atualmente, estas funções aguardam regulamentação em Lei
Municipal.

4.1

Composição da Equipe do Órgão Gestor – Recursos Humanos

A SEMTEPS conta hoje com 51 servidores, de diversas formações, distribuídos nos
04 (quatro) equipamentos públicos de atendimento: a Sede da SEMTEPS, 01 CRAS, 01 CREAS e
01 Posto de Atendimento do CADÚNICO, localizados no território municipal, que dispõem da
seguinte equipe de profissionais e trabalhadores do SUAS:
Cargo/Função

Categoria Profissional

Quantitativo de RH existente
EFETIVO

Secretária

-

CONTRATADO

-

Total

COMISSIONADO

01

01

Adjunto/Técnico

Pedagogo

01

01

Assessoria Administrativa

Prof. De Nível Médio

01

01

Coordenador CRAS

Assistente Social

01

01

Coordenador CREAS

Pedagoga

Coordenador PBF

Prof de Nível Médio

01

01

Coordenador PCF

Assistente Social

01

01

03

05

Psicólogo

02

02

Nutricionista

0

0

Pedagogo

02

02

Sociólogo

0

0

Técnico de Referência da Assistente Social
Política de Proteção Social

01

02

01
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Advogado

01

01

Cadastradores

Nível Médio

09

01

Digitadores CadÚnico

Nível Médio

03

03

Orientadores Sociais

Nível Médio

08

09

Visitadores Sociais

Nível Médio

10

10

Ag. Administrativo

Nível Médio

05

05

Serviço Geral

Nível Fundamental

03

03

Motorista Fluvial

Nível fundamental

01

01

Motorista Rodoviário

Nível Médio

0

02

02

04

36

51

Total

01

Tabela 02: Composição do órgão gestor

4.2

Controle Social

A Resolução CNAS nº 237/2006 define o Controle Social como 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
socioassistenciais para todos os destinatários 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, do Estado ou do
Governo Federal. Os conselhos de políticas e de defesa de direitos, tais como os Conselhos de
Assistência Social são formas democráticas de controle social.
O funcionamento dos Conselhos de Assistência Social tem sua concepção advinda
da Constituição Federal de 1988, 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
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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 – CNAS. É importante ressaltar 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.

4.2.1 CMAS - Organização do Conselho Municipal de Assistência Social de acordo com suas
atribuições
O Conselho Municipal de Assistência Social de Bujaru, criado pela Lei nº. 411/1997,
é um órgão colegiado de caráter permanente e de funções deliberativas e fiscalizadoras. A
referida Lei, em seu art. 12, apresenta as seguintes atribuições:
I.

Aprovar a Política Municipal de Assistência Social em consonância com as diretrizes
e princípios previstos nesta Lei;

II.

Aprovar e definir as prioridades de aplicação e execução dos programas e projetos
municipais da assistência social;

III.

Estabelecer critérios, formas e meios de controle da Assistência Social no Município;

IV.

Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser encaminhada
pelo órgão da administração pública municipal responsável pela coordenação da
Política Municipal de Assistência Social;

V.

V. Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o
desempenho dos programas e projetos aprovados;

VI.

Aprovar critérios para celebração de contratos e convênios entre o setor público e
entidades privadas que prestam serviços de assistência social no município;

VII.

Elaborar e aprovar seu Regimento Interno;

VIII.

Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo da assistência
social;
17
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IX.

Convocar, ordinariamente, a cada 02 (dois) anos, ou extraordinariamente, por
maioria absoluta de seus membros, a Conferência Municipal de Assistência Social,
que terá atribuição de avaliar a situação da Assistência Social, e propor diretrizes
para o aperfeiçoamento do sistema;

X.

Aprovar critérios de concessão e valor dos benefícios eventuais;

XI.

Divulgar nos meios de comunicação todas as deliberações do CMAS, bem como as
contas do fundo municipal de assistência social e os respectivos pareceres emitidos;

XII.

Manter permanente entendimento com os poderes constituídos e o Ministério
Público, propondo, se necessário, alterações na legislação em vigor;
O CMAS é formado por 16 membros, sendo 08 titulares e 08 suplentes, obedecendo à

paridade entre governo e sociedade civil, já demonstrado no item 1.3 desse documento.

4.2.2 Instâncias de Controle Vinculadas a área da Assistência Social

Conforme já exposto, os conselhos gestores de políticas públicas são canais efetivos
de participação, que permitem estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixe de ser
apenas um direito, mas uma realidade. A importância dos conselhos está no seu papel de
fortalecimento da participação democrática da população na formulação e implementação de
políticas públicas. Sendo assim, a SEMTEPS apoia e fomenta a criação de conselhos, comitês e
instâncias de controle social específicos a cada política pública, como forma de
empoderamento de todos os seguimentos sociais. Além do Conselho Municipal de Assistência
Social, encontram-se hoje ligados a esta Secretaria os seguintes conselhos:
 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Criado pela Lei Municipal nº 535/2006
Publicação: 11.05.2006
 Conselho Municipal dos Direitos da Condição Feminina. Criado pela Lei Municipal nº
536/2006

Publicação: 11.05.2006
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 Conselho Municipal dos Direitos da Juventude. Criado pela Lei Municipal nº 543/2006
Publicação: 21.11.2006
 Conselho Municipal dos Direitos Pessoa com Deficiência. Criado pela Lei Municipal nº
546/2007

Publicação: 16.03.2007

 Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Criado pela Lei Municipal nº
580/2009

Publicação: 22.05.2009

 Câmara intersecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. Criado pela Lei Municipal
nº 581/2009

Publicação: 22.06.2009

 Conselho Municipal gestor de habitação de interesse social.
Municipal nº 584/2009

Criado

pela

Lei

Publicação: 24.08.2009

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA Criado pela Lei
Municipal nº651/2015

Publicação: 13.04.2015

 Conselho Municipal da Igualdade Racial - Criado pela Lei Municipal nº 701/2021
Publicação: 27.12.2021

5 A CIDADE DE BUJARU
5.1 HISTÓRICO
Desconhece-se, precisamente, a origem do atual Município de Bujaru, localizado na
zona fisiográfica Guajarina, na margem esquerda do rio Guamá. Sabe-se, porém, que o seu
território fora habitado, inicialmente, por famílias nordestinas, que ali chegaram atraídas pela
fertilidade das terras, para fins agrícolas.
Com o aumento gradativo da população, a localidade progrediu, e, em 1758, já
figurava como distrito do município de São Domingo do Capim. Entretanto, essa situação
perdurou até 1938, quando por ocasião da extinção de sua categoria, passou a integrar a zona
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do distrito-sede de Capim, donde desmembrou-se, em 1943, para construir-se em unidade
autônoma. O topônimo proveio do Rio Bujaru que corta o município, cujo significado indígena
é

boca

da

cobra.

Gentílico: bujaruense (Fonte IBGE)
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Bujaru, em 1758, subordinado ao município de
São

Domingos

da

Boa

Vista.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Bujaru figura no município de
São

Domingos

da

Boa

Vista.

Pelo decreto estadual nº 720, de 19-08-1932, o município de São Domingos da Boa Vista passou
a denominar-se São Domingos do Capim. Passando o distrito de Bujaru pertencer ao município
de

São

Domingos.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Bujaru permanece no
município

de

São

Domingos

do

Capim.

Pelo decreto-lei estadual nº 2972, de 31-03-1938, o distrito de Bujaru, perdeu a condição de
distrito, sendo seu território anexado ao distrito de sede de São Domingos do Capim.
Elevado à categoria de município com a denominação de Bujaru, pelo decreto-lei estadual nº
4505, de 30-12-1943, desmembrado de São Domingos do Capim. Sede no antigo distrito de
Bujaru. Constituído de 2 distritos Bujaru e Guajará-Açu. Desmembrado de Capim, ex-São
Domingos do Capim. Instalado em 04-01-1944.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
Bujaru e Guaraja-Açu. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005.
Transferência

Distrital

Pelo decreto estadual nº 720, de 19-08-1932, transfere o Distrito de Bujaru do Município de
São Domingos da Boa Vista para o de São Domingos do Capim (Fonte: IBGE).
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5.2

DADOS GERAIS

Fonte: PNUD

Figura 01: Dados Gerais de Bujaru - PA

6

DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL

6.1 Aspectos Sócio Demográficos
IDHM
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de
indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda.
O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. O IDHM
do Município - Bujaru - era 0,395, em 2000, e passou para 0,552, em 2010. Em termos relativos,
a evolução do índice foi de 39,75% no município (FONTE: ATLAS BRASIL/PNUD). Ainda assim, é
considerado baixo.
IDHM
IDHM 2000
0,395

IDHM 2010
0,552
Tabela 03: IDHM
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Ao considerar as dimensões que compõem o IDHM, também entre 2000 e 2010,
verifica-se que o IDHM Longevidade apresentou alteração 9,41%, o IDHM Educação apresentou
alteração 132,45% e IDHM Renda apresentou alteração 7,38%.
O gráfico abaixo permite acompanhar a evolução do IDHM e suas três dimensões
para o município e para a UF - Pará - nos anos de 1991, 2000 e 2010 (FONTE: ATLAS
BRASIL/PNUD).
Figura 02: Evolução do IDHM no município - Bujaru / PA 1991, 2000 e 2010

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010).

População
No último censo do IBGE 2010 a população de Bujaru era de 25.587 pessoas. De acordo
com as estimativas de 2017, a população era de 28.331 pessoas, sendo composta, em sua
maioria, por homens e negros. Na estimativa para 2021 é de 24.566 pessoas. Sendo a densidade
demográfica é de 8,08 hab/km2 (IBGE, 2010).
Entre 2013 e 2017, a população do município - Bujaru – registrou um aumento de
4,93%. No mesmo período, a UF - Pará - registrou um aumento de 4,98%. A tabela mostra a
população total do município e a sua composição por sexo e cor nesses anos (FONTE: ATLAS
BRASIL/PNUD).
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Figura 03: População por sexo e cor no município – Bujaru / PA – 2017

Segundo as informações do Censo Demográfico, a razão de dependência1 total no
município passou de 87,25%, em 2000, para 71,53% em 2010, e a proporção de idosos, de
4,31% para 5,08%.
Já na UF, a razão de dependência passou de 69,31% para 55,83%, e a proporção de
idosos, de 3,84% para 4,75% no mesmo período (FONTE: ATLAS BRASIL/PNUD).

6.2

Economia, Trabalho e Rendimento

O PIB per capita (2018) R$19.620,10. Em 2019, o salário médio mensal era de 1.8
salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 4.9%.
Na comparação com os outros Municípios do Estado, ocupava as posições 97 de 144 e 126 de
144, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário
mínimo por pessoa, tinha 53.2% da população nessas condições, o que o colocava na posição
40 de 144 dentre as cidades do estado e na posição 749 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

1

Dependência total: É a população com menos de 15 anos ou com mais de 65 anos de idade (população economicamente
dependente) em relação à população de 15 a 64 anos de idade (população potencialmente ativa).
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A população ocupada em 2019 é de 4,9%. O Percentual da população com rendimento
nominal mensal per capita de até ½ salário mínimo em 2010 era de 53,20%.

Figura 04: Salário Médio mensal dos trabalhadores (2019)

6.3

Infra Estrutura e Habitação

Apresenta 9.6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 70.9% de
domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0.9% de domicílios urbanos em vias
públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio)
(Fonte: IBGE).
Sobre as condições de habitação da população, não houve alteração no percentual da
população residente em domicílios com abastecimento de água, abarcando, em 2013, 95,18%.
No percentual da população em domicílios com coleta de resíduos sólidos, destaca-se que não
houve alteração no período, alcançando 94,99% da população em 2013.
A distância em linha reta entre Bujaru e Belém é 51.53 km em linha reta, mas a distância
de condução é 86 km, que dura em média 2h de viagem. O acesso ao Município passa pelo
município de Santa Isabel do Pará, pela PA - 140. Precisa ser feita uma travessia por balsas, visto
que não há pontes para a travessia do rio Guamá. A travessia é feita pelo porto da balsa e dura
aproximadamente 20 minutos.
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6.4

Educação

O IDHM Educação é composto por cinco indicadores. Quatro deles se referem ao fluxo
escolar de crianças e jovens, buscando medir até que ponto estão frequentando a escola na
série adequada à sua idade. O quinto indicador refere-se à escolaridade da população adulta.
A dimensão Educação, além de ser uma das três dimensões do IDHM, faz referência ao Objetivo
de Desenvolvimento Sustentável 4 – Educação de Qualidade.
Figura 06: Fluxo escolar por faixa etária no Município - 2000 e 2010

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (2000 e 2010).

Adequação idade série em 2010
No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 71,25%, em 2010.
No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos, frequentando os anos finais do ensino
fundamental, era de 67,47%. A proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental
completo era de 33,72%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo
era de 20,13%.
Defasagem, Distorção e Evasão
6 a 17 anos com até 2 anos de

Distorção idade-série no Ensino

Evasão Escolar em 2014

defasagem 2010

Médio 2017

67,84%

61,90%

4,60%

Aumentou 11,95% p.p desde 2000

Diminuiu 4,50% p. p desde 2016

Diminuiu 1,50 p.p desde 2013

Tabela 04: Defasagem, Distorção e Evasão na Educação.
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Defasagem, distorção e evasão escolar é público prioritário no SCFV – serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos. No público de 06 a 17 anos, esse índice é bem alto,
com dados de 2010.
Em 2000, 55,89% da população de 6 a 17 anos estavam cursando o ensino básico
regular com menos de dois anos de defasagem idade-série. Em 2010, esse percentual era de
67,84%.
A taxa de Distorção idade-série no ensino médio no município era de 66,40%, em 2016,
e passou para 61,90%, em 2017. Por sua vez, a taxa de evasão no fundamental foi de 6,10%,
em 2013, para 4,60%, em 2014. A taxa de evasão no ensino médio foi de 9,40%, em 2013, e,
em 2014, de 24,60%.
Expectativas de anos de estudo
O indicador Expectativa de anos de estudo sintetiza a frequência escolar da população
em idade escolar. Mais precisamente, ele indica o número de anos de estudo que uma criança
que inicia a vida escolar no ano de referência terá completado ao atingir a idade de 18 anos.
No município, esse indicador registrou 5,85 anos, em 2000, e 7,65 anos, em 2010,
enquanto na UF registrou 6,80 anos e 8,49 anos, respectivamente.
Analfabetismo
Esse indicador reflete defasagens das gerações mais antigas, de menor escolaridade.
Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 15,69% para 36,01, no município (aumento de
20,32%), e de 32,50% para 47,35%, na UF (aumento de 14.85%).
Em 2010, considerando-se a população de 25 anos ou mais de idade no município Bujaru, 19,25% eram analfabetos, 30,50% tinham o ensino fundamental completo, 14,24%
possuíam o ensino médio completo e 1,37%, o superior completo. Para UF respectivamente,
14,98%, 43,53%, 28,51% e 6,21%.
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Figura 07: Escolaridade da população de 25 anos ou mais de idade no município – 2010

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (2000 e 2010).

6.5

Saúde

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão
Longevidade do IDHM e faz referência ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 – Saúde
e Bem-estar (ONU). O valor dessa variável no município - Bujaru - era de 67,70 anos, em 2000,
e de 71,76 anos, em 2010. Na UF - Pará -, a esperança de vida ao nascer era 68,49 anos em
2000, e de 72,36 anos, em 2010.
A longevidade de nossos idosos indica que precisamos ampliar as ações voltadas para a
melhor idade em nosso município.
A taxa de mortalidade infantil, definida como o número de óbitos de crianças com
menos de um ano de idade para cada mil nascidos vivos, passou de 35,1 por mil nascidos vivos
em 2000 para 21,90 por mil nascidos vivos em 2010 no município. Na UF, essa taxa passou de
33,05 para 20,29 óbitos por mil nascidos vivos no mesmo período. Em 2019, a taxa era de 6,48
por mil nascidos vivos. O que já alcança o objetivo 3.2 das ODS das Nações Unidas, segundo a
qual a taxa de mortalidade deve estar abaixo de 12 óbitos por mil habitantes.
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A tabela a seguir mostra as esperanças de vida ao nascer e as taxas de mortalidade
infantil total e desagregadas por sexo e cor para os anos de 2000 e 2010.
Figura 08: Longevidade e mortalidade, por sexo e cor e situação de domicílio no município - 2000 e 2010

Figura 09: Outros indicadores de saúde, por sexo e cor, calculados com base nos registros
do Ministério da Saúde - 2016 e 2017

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: DataSus – Ministério da Saúde (2016 e 2017)

Pandemia de Corona vírus - COVID 19
Em Bujaru o primeiro caso de Corona Vírus foi registrado em 07 de abril de 2020. Desde
então o Município registrou 1558 casos, sendo 1500 recuperado e 42 mortes pela COVID-19.
Assim, medidas de restrições sanitárias foram adotadas imbuídos em proteger a população.
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A vacinação controlou a Pandemia em nível local, foram recebidas 38.782 doses, desse
total foram aplicadas 30.289. Atualmente 18.182 pessoas já receberam a primeira dose da
vacina e 11.736 receberam a segundo dose ou dose única, completando o ciclo vacinal.
Também já foram aplicadas 356 doses de reforço. As medidas de proteção foram flexibilizadas,
mas ainda é obrigatório o uso de máscaras nos estabelecimentos públicos. A situação atual é
considerável estável pela secretaria de Saúde. As aulas nas escolas municipais já foram
reiniciadas de forma presencial e a Assistência Social também já planeja iniciar o trabalho com
a população infanto juvenil e idosos de forma presencialmente (Fonte: Secretaria de Saúde,
nov,2021).

6.6

Renda, Pobreza e Desigualdades Sociais
Nível de Renda
Os valores da renda per capita mensal registrados, em 2000 e 2010, evidenciam que

houve crescimento da renda no município - Bujaru - entre os anos mencionados. A renda per
capita mensal no município era de R$ 140,75 em 2000, e de R$ 174,18 em 2010, a preços de
agosto de 2010.
Pobreza
No Atlas do Desenvolvimento Humano, são consideradas extremamente pobres, pobres
e vulneráveis à pobreza as pessoas com renda domiciliar per capita mensal inferior a R$70,00,
R$140,00 e R$255,00 (valores a preços de 01 de agosto de 2010), respectivamente. Dessa
forma, em 2000, 40,90% da população do município eram extremamente pobres, 71,83% eram
pobres e 78,46% eram vulneráveis à pobreza; em 2010, essas proporções eram,
respectivamente, de 31,25%, 54,00% e 81,17%.
Analisando as informações do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, a
proporção de pessoas extremamente pobres (com renda familiar per capita mensal inferior a
R$ 70,00) inscritas no CadÚnico, após o recebimento do Bolsa Família passou de 72,93%, em
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2014, para 68,45%, em 2017. Já a proporção de pessoas pobres (com renda familiar per capita
mensal inferior a R$ 140,00), inscritas no cadastro, após o recebimento do Bolsa Família, era
de 84,18%, em 2014, e 94,66%, em 2017. Por fim, a proporção de pessoas vulneráveis à
pobreza (com renda familiar per capita mensal inferior a R$ 255.00), também inscritas no
cadastro, após o recebimento do Bolsa Família, era de 85,14%, em 2014, e 98,09%, em 2017.
A meta 1.2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS das Nações Unidas,
segundo a qual a pobreza no país deve ser reduzida pela metade até 2030.
Figura 10: Evolução das proporções de extremamente pobres, pobres e vulneráveis à pobreza inscritas no
CadÚnico após o bolsa família no município - Bujaru/PA - 2014 a 2017

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: CadÚnico - MDH (2014 e 2017)

Esse indicador mostra a necessidade de manutenção das políticas sociais de
transferência de renda, de benefícios eventuais para a população mais vulnerável.
Desigualdade de renda
O índice de Gini no município passou de 0,52, em 2000, para 0,52, em 2010, indicando,
portanto, continuidade na desigualdade de renda.
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6.7

Vulnerabilidade Social

A Vulnerabilidade Social diz respeito à suscetibilidade à pobreza, e é expressa por
variáveis relacionadas à renda, à educação, ao trabalho e à moradia das pessoas e famílias em
situação vulnerável. Para estas quatro dimensões de indicadores mencionadas, destacam-se os
resultados apresentados na tabela a seguir:
A situação da vulnerabilidade social no município - Bujaru - pode ser analisada pela
dinâmica de alguns indicadores: houve redução no percentual de crianças extremamente
pobres, que passou de 51,61% para 35,84%, entre 2000 e 2010; o percentual de mães chefes
de família sem fundamental completo e com filhos menores de 15 anos, no mesmo período,
passou de 17,04% para 15,40%.
Esse indicador de 2010 nos mostra que as políticas socias teve resultados
importantíssimos. Com a pandemia de COVID-19, esse número não retrata mais a realidade,
nos indicando que esse público esta sim, bem mais vulnerável, sendo assim, se faz necessário
atender esse público, em especial as crianças menores de 07 anos.
O número de mães adolescentes diminuiu, contudo ainda é necessário ações
relacionados a prevenção a gravidez precoce.
Neste mesmo período, é possível perceber que houve redução no percentual de
pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à pobreza, que
passou de 25,48% para 21,71%.
Indica que nossa população jovem, que será no futuro economicamente ativo, está sem
estudo e consequentemente sem trabalho. Apesar desse público ter diminuído em 2010, esse
fator merece nossa atenção.
Por último, houve crescimento no percentual da população em domicílios com banheiro
e água encanada no município. Em 2000, o percentual era de 10,03% e, em 2010, o indicador
registrou 23,38%.
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7

COBERTURA DA REDE SOCIOASSISTENCIAL
A rede socioassistencial é um conjunto integrado de iniciativas públicas e da sociedade,

que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõe a articulação
entre todas estas unidades de provisão de proteção social, sob a hierarquia de básica e especial
e ainda por níveis de complexidade. (Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social – MDS/2005)
No Município de Bujaru a rede socioassistencial é formada pelos serviços de Proteção
Social Básica que compreende: o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF,
ofertado pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, executados pelo órgão gestor e/ou entidades privadas que
prestam serviços socioassistenciais. Ofertado para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e
idosos (a partir de 60 anos). E Proteção Social Especial de Média complexidade. A média
composta pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especial à Famílias e Indivíduos – PAEFI,
executado pelo CREAS; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida
sócioeducativa de liberdade assistida (LA) e de prestação de serviços à comunidade (PSC).
No que se refere aos Conselhos Municipais o Município conta, com o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e dos adolescentes, Conselho Municipal da Assistência Social,
entre outros (acima citados) e Conselho Tutelar que contribuem para o monitoramento,
fiscalização, planejamento e controle das políticas públicas implementadas no município.
Ainda no âmbito da Assistência Social, existem o Programa Bolsa Família – PBF, agora
denominado Programa Auxílio Brasil - PAB, de enfrentamento à pobreza e o Cadastro único dos
Programas Sociais. Também faz parte os Projetos: Programa de Aquisição de Alimentos – PAA
e o Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz, com o objetivo de garantir proteção e
cuidados à primeira infância. Além disso, a SEMTEPS responde, também, pela concessão,
gestão e/ou orientação às famílias quanto aos benefícios socioassistenciais em três
modalidades:
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a) Continuados (transferência direta e regular de renda): BPC – Benefício de
Prestação Continuada para pessoas idosas e pessoas com deficiência (federal) e Bolsa Família
(federal).
b) Eventuais: Segunda via de documentos pessoais, passagens hidroviárias
intermunicipais e interestaduais, aluguel social, auxílio natalidade e auxílio funeral.
c) Emergenciais: Suprimentos alimentares.
O presente Plano propõe a articulação entre os serviços socioassistenciais,
organizados pela Proteção Básica e Especial, respeitados os preceitos da Tipificação Nacional
dos Serviços Socioassistenciais, visando consolidar o Sistema Único de Assistência Social – SUAS
no município de Bujaru, de forma a viabilizar a garantia dos direitos aos usuários da assistência
social. As atividades e ações exercidas pela SEMTEPS estão descritas a seguir.
7.1

Mapeamento dos Equipamentos disponíveis da Rede Socioassistencial
SERVIÇOS

EQUIPAMENTO SOCIAL
GOVERNAMENTAL

QUANT

Proteção Social BásicaPSB

CRAS-Centro de Referência de
Assistência Social

01

Proteção
Social
Especial-PSE/Média
Complexidade

CREAS- Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social

01

Órgão Gestor

Gabinete

01

EQUIPAMENTO SOCIAL
NÃO-GOVERNAMENTAL

QUANT

Não existentes

TABELA 05: Equipamentos da Rede Sócio Assistencial
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7.2

Rede intersetorial
NOME DA ENTIDADE/INSTITUIÇÃO

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES

Conselho Tutelar

Referência e Contra-referência
Ações Integradas de defesa e garantia de
direitos

Ministério Público

Atendimento de demanda que necessita da
intervenção do MP (Denúncias de violação de
direitos)

Poder Judiciário

Atendimento de demanda que necessita da
intervenção do Poder Judiciário (Denúncias de
violação de direitos)

Policia Militar e Civil

Retaguarda para situações que necessitam a
intervenção da PM e PC

Secretarias Municipais (Educação, Saúde, Meio
Ambiente, Esporte e Lazer)

Igrejas

Condicionalidades do PBF
Selo Unicef
BPC na escola
Ações integradas
Referência e Contra-referência
Ações e campanhas em comunidade

Associações

Ações e campanhas em comunidade
TABELA 06: Rede Intersetorial

8

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8.1

Proteção Social Básica

A Política Nacional de Assistência Social (Resolução nº. 145, de 15 de outubro de 2004
do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS), estabelece que o objetivo da Proteção
Social Básica é: “Prevenir situações de risco, desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários”. O público alvo é “a população que vive
em situação de vulnerabilidade social decorrente de pobreza, privação (ausência de renda,
precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou fragilidade de vínculos
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afetivos relacionais e fortalecimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por
deficiências dentre outras)”. De acordo com as diretrizes da Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais (Resolução nº. 109, de 11/12/2009), a SEMTEPS procedeu à reorganização
da rede, seguindo a seguinte descrição:



Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF consiste no trabalho

social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva
das mesmas, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos
e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades
e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de
ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. O trabalho social do PAIF utiliza-se também
de ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar o
universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. Realiza
ações com famílias de pessoas que precisam de cuidado, com foco na troca de informações
sobre questões relativas à primeira infância, a adolescência, à juventude, o envelhecimento e
deficiências, a fim de promover espaços para troca de experiências, expressão de dificuldades
e reconhecimento de possibilidades. Tem por princípios norteadores a universalidade e
gratuidade de atendimento, ofertado necessariamente no Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS). Todos os serviços da proteção social básica, desenvolvidos no território de
abrangência do CRAS, em especial os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
devem ser a ele referenciados e manter articulação com o PAIF. É a partir do trabalho com
famílias no serviço PAIF que se organizam os serviços referenciados ao CRAS – CENTRO DE
REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. A articulação dos serviços socioassistenciais do território
com o PAIF garante o desenvolvimento do trabalho social com as famílias dos usuários desses
serviços, permitindo identificar suas demandas e potencialidades dentro da perspectiva
familiar, rompendo com o atendimento segmentado e descontextualizado das situações de
vulnerabilidade social vivenciadas. Em Bujaru existe um CRAS Urbano, denominado CASA DAS
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FAMÍLIAS desenvolvendo o PAIF. O CRAS Urbano está localizado na Rua Ambrósio Corrêa, nº
37, bairro: Palha. Segundo o CAD SUAS, o CRAS existe desde 01.09.2005. Esse CRAS está
localizado em área de vulnerabilidade.
Atualmente, além das ações rotineiras como atendimento psicossocial,
atendimento individualizado, visita domiciliar, busca ativa, concessão de benefícios eventuais,
entre outros. Foi Pactuado uma Meta de 3.500 famílias referenciadas no PAIF e uma previsão
de atendimento de 1500 família ao ano. Média do IGD- CRAS em 2019 foi de 0,89.
O Registro Mensal de Atendimentos – RMA CRAS, quantifica os atendimentos
realizados do PAIF, no CRAS. A tabela mostra alguns dos dados que são monitorados, em uma
evolução de quatro anos, sendo os dois últimos anos no período de Pandemia.
RMA – DADOS AGREGADOS
Atendimentos PAIF

Período
2018

2019

2020

Jan a set 2021

(PANDEMIA)

(PANDEMIA)

TOTAL

MÉDIA

TOTAL

MÉDIA

TOTAL

MÉDIA

TOTAL

MÉDIA

10.572

881

12.426

1.035

15.828

1319

16.999

1699

46

3,83

90

7,50

129

10,75

109

10,90

BENEFIC. DO PBF

143

11,92

159

13,25

176

14,67

87

8,70

BENEFIC. DO BPC

21

1,75

40

3,33

38

3,17

55

5,50

ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS

2.011

167,58

1828

152,33

1260

105

941

94,10

FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA INCLUSÃO NO

444

37,00

431

35,92

184

15,33

335

33,50

VISITAS DOMICILIARES

105

8,75

126

30,08

119

9,92

55

5,50

BENEFICIOS EVENTUAIS

30

2,5

146

12,16

459

35,92

57

5,70

FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAIF
(total)
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA

CAD ÚNICO

TABELA 07: Relatório Mensal de Atendimento – RMA 2018 a 2021.
ACESSO AO RMA EM 15.11.2021

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Este serviço é realizado em grupos, de modo a garantir aquisições progressivas aos
seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com
36

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU
SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Organiza-se de modo a ampliar
trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade,
fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui
caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no
desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas
emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. Possui articulação com o
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, de modo a promover o
atendimento das famílias dos usuários destes serviços, garantindo a matricialidade
sociofamiliar da política de assistência social.
Esse serviço é oferecido a quatro públicos diferenciados, com metodologias específicas,
conforme preconizado pela tipificação nacional de serviços socioassistenciais. No Município o
SCFV é ofertado a partir dos 7anos. Por isso abrange 3 públicos, não ofertando o primeiro
público que seria de 0 a 6 anos.
Em Bujaru a Meta do serviço é de 480 usuários, sendo 240 usuários em situação
prioritária. Atualmente o SCFV alcançou a meta de atendimento total, sendo 238 usuários em
situação de prioridade. Existem 17 grupos ativos. Mas desde de 2020 devido a PANDEMIA DE
COVID-19 estão com atividades remotas. O Público de 18 a 59 anos não é cofinanciado pelo
Governo Federal e no SISC existe 102 usuários cadastrados. No ciclo de 06 a 17 anos, o
Município atende 318 crianças e adolescentes, desses 150 estão em situações prioritárias. O
ciclo de vida acima de 60 anos possui 60 participantes, sendo 38 em situações prioritárias
(Fonte: SISC, out. 2021).
As principais situações prioritárias atendidas pelo SCFV de 06 a 17 anos são:
1. Vivência de Violência e Negligência – 53
2. Em situação de isolamento - 19
3. Defasagem escolar – 03
4. Situação de trabalho Infantil - 01
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Já as principais situações prioritárias atendidas pelo SCFV para a população acima de 60
anos são:
1. Situação de isolamento – 16
2. Vivencia de violência e negligência – 06
 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 07
a 14 anos
Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a
participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e
adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As
intervenções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de
expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e
adolescentes prioritariamente retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações,
cujas atividades contribuem para resignificar vivências de isolamento e de violação de direitos,
bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na
prevenção de situações de risco social.
 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a
17 anos
As ações voltadas a este segmento têm por finalidade o fortalecimento do convívio
familiar e comunitário, por meio de atividades que estimulem o interesse escolar, a
participação cidadã e a preparação para o mundo do trabalho. O foco do diálogo é a juventude
e todas as transformações que esta faixa etária vivencia, de forma a contribuir para a
construção de novos conhecimentos e formação de atitudes e valores que reflitam
positivamente em sua formação. A preparação para o mundo do trabalho também é um foco
importante, visto que, através da inclusão digital e do estímulo à capacidade comunicativa, o
jovem é levado a pensar sobre suas escolhas profissionais e construção de projetos de vida. A
arte, a cultura, a dança, o esporte e o lazer são ferramentas utilizadas que possibilitam valorizar
a pluralidade e singularidade da condição juvenil.
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Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos com idade igual ou maior
que 60 anos
Tem por foco a realização de atividades que contribuam no processo de

envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no
fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações
de risco social. A intervenção social deve estar pautada nas características, interesses e
demandas dessa faixa etária e considerar que a vivência em grupo, as experimentações
artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização das experiências vividas constituem
formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social. Devem incluir vivências que
valorizem suas experiências e que estimulem e potencializem as condições de escolher e
decidir.

8.2

Proteção Social Especial

A Proteção Social Especial (PSE) destina-se à famílias e indivíduos em situação de risco
pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. Para integrar as ações da
Proteção Especial, é necessário que o cidadão esteja enfrentando situações de violações de
direitos por ocorrência de violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual;
abandono, rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar devido
à aplicação de medidas. Tem dois níveis de complexidades, sendo eles média e alta
complexidade.
O município de Bujaru, oferta o nível de proteção social de média e de alta
complexidade, ofertando atendimento especializado a famílias e indivíduos que vivenciam
situações de vulnerabilidade, com direitos violados, geralmente inseridos no núcleo familiar.
Na média complexidade a convivência familiar está mantida, embora os vínculos possam estar
fragilizados ou até mesmo ameaçados.
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O Serviço é ofertado pelo CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL, denominado CREAS RECONSTRUINDO VIDAS. Segundo o CAD SUAS foi
inaugurado em 04 de julho de 2005. O CREAS localiza-se na Rua Veríssimo Trindade, sem
número. Bairro: Centro. Atualmente o CREAS funciona em prédio alugado e sem nenhuma
acessibilidade. Contudo, o Município já adquiriu um CREAS próprio, com obras já concluídas
faltando apenas algumas adequações para a obra ser liberada pela CAIXA, com previsão de
Inauguração para o primeiro trimestre de 2022.
No Município são ofertados os seguintes Serviços pela Proteção Social de média
complexidade:
 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI
Este é um serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou
mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções
e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de
vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das
famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações
de risco pessoal e social. O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade,
potencialidades, valores, crenças e identidades das famílias.
O serviço articula-se com as atividades e atenções prestadas às famílias nos demais
serviços socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e com os demais órgãos do Sistema
de Garantia de Direitos. Os usuários do PAEFI portanto são famílias e indivíduos que vivenciam
violações de direitos por ocorrência de:
• Violência física, psicológica e negligência;
• Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual;
• Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou
medida de proteção;
• Tráfico de pessoas;
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• Situação de rua e mendicância;
• Abandono;
• Vivência de trabalho infantil;
• Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia;
• Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de
violação de direitos.
Atualmente, além das ações rotineiras como atendimento psicossocial,
atendimento individualizado, visita domiciliar, busca ativa, concessão de benefícios eventuais,
entre outros. Foi Pactuado uma Meta de 50 famílias ao ano referenciadas ao PAEFI.
O Registro Mensal de Atendimentos – RMA CREAS, quantifica os atendimentos
realizados do PAEFI, no CRAS. A tabela mostra alguns dos dados que são monitorados, em uma
evolução de quatro anos, sendo os dois últimos anos no período de Pandemia.
RMA – DADOS AGREGADOS
Período
2018

2019

2020

abr a jul 2021

(PANDEMIA)

(PANDEMIA)

TOTAL

MÉDIA

TOTAL

MÉDIA

TOTAL

MÉDIA

TOTAL

MÉDIA

1876

170,55

1233

102,75

885

73,75

308

77

NOVAS FAMÍLIA MÊS

31

2,82

39

3,25

13

1,08

53

13,25

TOTAL DE ATENDIMENTOS

233

21,18

424

35,33

218

18,17

80

20

VISITAS DOMICILIARES

81

7,36

126

10,50

34

2,83

25

6,25

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

04

0,36

06

0,50

03

0,25

5

1,25

10

0,91

12

1,00

06

0,50

5

1,25

0

0

03

0,25

0

0

0

0

TOTAL DE FAMÍLIAS EM
ACOMPANHAMENTO PELO

PAEFI

PAEFI

VÍTIMAS DE VIOL. FÍSICA E

ADOLESCENTE

PAEFI - CRIANÇAS E

INDIVIDUALIZADOS

PSICOLÓGICA
CRIANÇAS E ADOL. VÍTIMAS DE
ABUSO SEXUAL
CRIANÇAS E ADOL. VÍTIMAS DE
EXPLORAÇÃO SEXUAL
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CRIANÇAS E ADOL. VÍTIMAS DE

01

0,09

9,00

0,75

1

0,08

0

0

0

0

02

0,17

0

0

3

0,75

01

0,08

01

0,08

0

0

4

1

04

0,33

04

0,33

2

0,17

2

0,50

0

0

0

0

0

0

0

0

04

0,36

01

0,08

0

0

0

0

01

0,08

01

0,08

1

0,08

1

0,25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

2,82

54

4,50

15

1,25

0

0

NEGLIGÊNCIA OU ABANDONO
CRIANÇAS E ADOL. VÍTIMAS DE
TRABALHO INFANTIL

DE VIOLÊNCIA FÍSICA,

IDOSA

PAIF – PESSOA

PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO

PSICOLÓGICA OU SEXUAL
PESSOA IDOSA VÍTIMAS DE
NEGLIGÊNCIA E ABANDONO

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

DEFICIÊNCIA

PAEFI – PESSOA COM

PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM

FÍSICA, PSICOLÓGICA OU
SEXUAL
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
VÍTIMAS DE NEGLIGÊNCIA E

MULHERES VÍTIMAS DE

ANOS

DE 18 A 59

MULHERES

PAEFI –

ABANDONO

VIOLÊNCIA FÍSICA,

PSICOLÓGICA OU SEXUAL

SITUAÇÃO DE RUA

SEXUAL

ORIENTAÇÃO SEXUAL

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
RUA

TOTAL DE ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA

LA

SERVIÇO DE PSC E

PAEFI PESSOAS EM

PAEFI – ORIENT.

PESSOAS VÍTIMAS POR

SOCIOEDUCATIVA DE PSC E LA
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1

0,09

0

0

0

0

11

2,75

SERVIÇO DE ABORDAGEM

SOCIAL

ABORDAGEM

SERVIÇO DE

PESSOAS ABORDADAS PELO

SOCIAL

TABELA 08: Relatório Mensal de Atendimento do CREAS – RMA 2018 a 2021
ACESSO AO RMA CREAS EM 15.11.2021

 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas
em Meio Aberto de Liberdade Assistida - LA e Prestação de Serviços à Comunidade - PSC
e demais compromissos decorrentes.
O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento
a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto,
determinadas judicialmente. Deve contribuir para o acesso aos direitos e para a resignificação
de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço faz-se
necessária a observância da responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos
e obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas
para o cumprimento da medida.
No acompanhamento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade, o serviço
deverá identificar no município os locais para a prestação de serviços, a exemplo de: entidades
sociais, programas comunitários, hospitais, escolas e outros serviços governamentais. A
prestação dos serviços deverá se configurar em tarefas gratuitas e de interesse geral, com
jornada máxima de oito horas semanais, sem prejuízo da escola ou do trabalho, no caso de
adolescentes maiores de 16 anos ou na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. A inserção
do adolescente em qualquer dessas alternativas deve ser compatível com suas aptidões e
favorecedora de seu desenvolvimento pessoal e social.
No município de Bujaru, esse serviço é cofinanciado, mas de acordo com o RMA
começa ser ofertado a partir de 2012. Em análise dos últimos 04 anos na tabela 08, percebe-se
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que no período de pandemia de COVID-19 em 2020 houve atendimento do serviço, que apenas
esse ano de 2021 não houve oferta desse serviço.
Esse serviço conta com o apoio do poder judiciário, sendo formado por 01 grupo
de no mínimo 20 adolescentes. A referência de atendimento e acompanhamento é o Centro
de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS, que funciona em espaço específico,
com equipe técnica especializada de acordo com que recomenda a NOB-RH/SUAS.

 Serviço Especializado em abordagem social.
O Serviço Especializado em abordagem social é ofertado de forma continuada e
programada, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que
identifique nos territórios a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e
adolescentes, situação de rua, dentre outras. Nessa direção, o serviço oferta atendimento a
crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços públicos como
forma de moradia e/ou sobrevivência. São considerados como espaço de desenvolvimento de
suas ações, praças, entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam
atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais
de ônibus, e outros.
O público alvo deste serviço são Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e
famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência. No
Município, em consulto ao RMA, há registro desse serviço a partir do ano 2017. Contudo, em
análise dos últimos quatro anos na tabela 08, pg.43, aparece a oferta em 2018 e reaparece em
2021 de forma mais estruturada.
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 Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias.
O Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, pessoas idosas
e suas famílias oferta atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e
idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações
de direitos, tais como: Exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes
discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte
do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da capacidade/potencialidade
da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da
autonomia.
O serviço tem a finalidade de potencializar a autonomia, a independência e a
inclusão social da pessoa com deficiência e pessoa idosa, com vistas à melhoria de sua
qualidade de vida. Para tanto, deve contar com equipe específica e habilitada para a prestação
dos serviços especializados a pessoas em situação de dependência que necessitem de cuidados
permanentes ou temporários. A ação da equipe deverá estar pautada no reconhecimento do
potencial da família e do cuidador, apoiando estes no exercício da função.
O Serviço tem como público alvo pessoas com deficiência e idosas com
dependência, seus cuidadores e familiares e suas ações possibilitam ainda a ampliação das
redes sociais de apoio e o acesso a benefícios, programas de transferência de renda, serviços
socioassistenciais, políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direitos, quando for o caso.
No Município, esse serviço vem sendo realizado pela equipe de trabalho, conforme
a necessidade e demanda. Porém, ainda não foi pactuado junto ao governo federal.
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8.3

Programas e Projetos
 Programa Criança Feliz

O Programa Criança Feliz, criado pelo Decreto nº 8.869, de 05 de outubro de 2016, tem
por finalidade promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância,
considerando sua família e seu contexto de vida. Coordenado pelo Ministério de
Desenvolvimento Social e Agrário, o Programa articula ações das políticas de Assistência Social,
Saúde, Educação, Cultura, Direitos Humanos e Direitos das Crianças e dos Adolescentes, entre
outras, tendo como fundamento a Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016 – Marco Legal da
Primeira Infância.
O Programa Primeira Infância no SUAS materializa a participação da política de
Assistência Social no Programa Criança Feliz, de natureza intersetorial, instituído por meio do
Decreto nº 8.869/2016.
O Programa Primeira Infância no SUAS foi instituído - nos termos do §1º do art. 24 da
Lei nº 8.742, de 7 de Dezembro de 1993 – por meio da Resolução CIT n°4, de 21 de outubro de
2016 e aprovado pelo CNAS. Potencializa as atenções já desenvolvidas pela política de
Assistência Social às gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias e traz novos
elementos para fortalecer o enfrentamento da pobreza para além da questão da renda e para
reduzir desigualdades. Avança nas estratégias de apoio à família e de estímulo ao
desenvolvimento infantil, elegendo os vínculos familiares e comunitários e o brincar como
elementos fundamentais para o trabalho com famílias com gestantes e crianças na primeira
infância.
Pautado na ética, no respeito à dignidade, aos saberes e à cultura das famílias, às
diversidades e na postura de não-discriminação, o Programa é orientado por um conjunto de
princípios que devem ser observados no trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade
social. O Programa Primeira Infância no SUAS fortalece a referência do CRAS nos territórios
para as famílias beneficiárias do Bolsa Família e com beneficiários do Benefício de Prestação
Continuada.
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Nessa direção, suas ações potencializam a perspectiva preventiva e da proteção
proativa no âmbito do SUAS, com destaque para o papel das visitas domiciliares que têm como
público prioritário as gestantes, crianças com até 36 meses e suas famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família e as crianças beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada de até
72 meses e suas famílias. A integração entre serviços, programas e benefícios (Programa Bolsa
Família e Benefício de Prestação Continuada), a qualificação do atendimento, a
complementariedade das ofertas no âmbito do SUAS e a intersetorialidade - perspectiva
inerente aos trabalhos em torno do Bolsa Família, do BPC e da política de Assistência Social –
também compõem o escopo das principais ações do Programa.
A atuação dos profissionais do SUAS e, sobretudo, a preparação para as visitas
domiciliares são fundamentais para se viabilizar e qualificar as atenções contempladas pelo
Programa Primeira Infância no SUAS, que exigem iniciativas voltadas à ampliação de
conhecimentos, habilidades e atitudes.
As crianças afastadas do convívio familiar mediante a aplicação de medida protetiva e,
portanto, acolhidas em Serviços de Acolhimento – Acolhimento Institucional ou Famílias
Acolhedoras – também são públicos prioritário do Programa. Para estas situações a principal
ação diz respeito à qualificação dos cuidados nos serviços de acolhimento, seja por meio de
iniciativas voltadas à capacitação e educação permanente que alcancem os profissionais que
atuam diretamente nos cuidados nos serviços de acolhimento institucional, seja por meio
daquelas que ampliem conhecimentos acerca das Famílias Acolhedoras por parte da sociedade,
das profissionais e da rede.
O Município de Bujaru aderiu ao Programa Primeira Infância em 2017. Atualmente
também reestrutura o Programa. A meta Pactuada com o Governo federal é de 300 usuários.
Possui uma equipe formada por 01 (um) supervisor e 10 (dez) visitadores sociais. Tem 252
pessoas vinculadas, precisando alcançar a meta. Atualmente possui no sistema 249 pessoas
visitadas, com uma média de 25 visitas por visitadores (Fonte: e- PCF. novembro de 2021). O
comitê gestor está sendo formado no Município e em novembro de 2021, foi solicitada nova
expansão de metas para o Programa, ainda não deliberado pelo Ministério. A tabela abaixo
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mostra o histórico dos últimos 04 anos da quantidade de pessoas visitadas por público
prioritário do programa.

Tabela 09 : Pessoas visitadas por Ano no PCF
Ano

Total de Pessoas
visitadas

Gestante

Crianças de

Crianças de 03

0-03 anos

a 06 anos

2018

214

25

182

7

2019

227

30

195

2

2020

214

25

182

7

2021* (nov)

658

112

535

11

Fonte: e- PCF. Novembro de 2021
Tabela 09: Quantidade de pessoas visitadas anualmente pelo Programa Criança Feliz de 2018 a 2021.

 Programa de Aquisição de Alimentos
O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA possui duas finalidades básicas: promover
o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para o alcance desses dois objetivos,
o Programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação,
e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas
pela rede socioassistencial e pelos equipamentos públicos de alimentação e nutrição.
As pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional devem procurar a rede
socioassistencial ou os equipamentos de alimentação e nutrição em seus municípios. Estas
entidades devem procurar as Unidades Executoras do Programa para serem incluídas como
beneficiárias. As entidades também podem buscar grupos da agricultura familiar e articular
projetos junto às Unidades Executoras.
No Município de Bujaru, a entidade executora é a Secretaria de Trabalho e Promoção Social
e a gestão é da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda do Estado do Pará - SEASTER.
Executaram duas propostas:
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Proposta 01: Proposta Operacional Nº 3562. Período de execução de novembro de 2020
a abril de 2021. Composta de 15 fornecedores (agricultores familiares), totalizando um
valor global 75 mil reais, gerando uma media de renda de 5 mil reais por fornecedor.
Foram produzidas 673 cestas de alimentos, atingindo 3365 indivíduos.



Proposta 02: Proposta Operacional Nº 3820. Período de execução de maio a novembro
de 2021. Composta de 19 fornecedores (agricultores familiares), totalizando um valor
global 81.700 mil reais, gerando uma média de renda de 4.300 mil reais por fornecedor.

Pela Pandemia não houveram entidades recebedoras, os alimentos foram doados as
famílias em situação de vulnerabilidade social selecionada pelas equipes de referência

8.4

Transferência de Renda
 Cadastro Único de Programas Sociais
 O cadastro único de Programas Sociais reúne informações socio
econômicas 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 famílias
para os Programas Sociais. Em Bujaru o Cad - Único possui 7.096 famílias cadastradas,
dessas 5.980 famílias estão em situação de Extrema Pobreza. Segundo o gráfico por
faixa etária o público mais atingido pela extrema pobreza são as crianças menores de 9
anos e os adultos na faixa etária de 25 a 49 anos.

Figura 11: População em extrema pobreza por faixa etária
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A população por grupos tradicionais que se destacam são: agricultores familiares,
quilombolas, extrativistas, assentados de reforma agrária e resgatados do trabalho análogo ao
escravo.
 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL- PAB (Programa Bolsa Família)
De acordo com a folha de pagamento do Programa Bolsa Família de outubro de 2021,
o Município possuía 5.171 famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, o valor médio
mensal do benefício era de R$ 202,23. Em outubro de 2021 o valor mensal repassado as famílias
beneficiadas foi um total de R$ 1.045.727,00.
VALORES ANUAIS REPASSADOS
Valor médio mensal em 2020

Valor médio mensal em 2021

Media de perda mensal em 01
ano

R$ 3.384.015,25

R$1.045.727,00

R$2.338.288,25

Tabela 10: Valores do Programa Bolsa Família
Fonte: Ministério da Cidadania, Folha de pagamento do Programa Bolsa Família (out/2021)

No mês de outubro de 2021, o número de pessoas beneficiárias do PBF equivalia
aproximadamente a 63,07% da população total do município, abrangendo 5.171 famílias que,
sem o programa, estariam em condição de extrema pobreza. A cobertura do programa foi
de 126 % em relação à estimativa de famílias pobres no município, com base no IBGE
O número de benefícios está assim dividido:
 Benefício Básico – 5.087
 Benefícios variáveis – 6.955
 Benefício jovem – 1.366
 Benefício nutriz – 154
 Benefício gestante – 08
 Auxílio de superação a extrema pobreza - 4539
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Acompanhamento de condicionalidades - ao entrar no Bolsa Família, a família assume
alguns compromissos: as crianças e jovens devem frequentar a escola; as crianças precisam ser
vacinadas e ter acompanhamento nutricional; e as gestantes devem fazer o pré-natal.

8.5

CONSELHO TUTELAR
Os Conselhos Tutelares, previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei

nº. 8.069/1990), são criados por lei para garantir que, nos municípios, a política de atendimento
à população infanto-juvenil seja cumprida. Estes órgãos devem ser procurados pela população
em caso de suspeita ou denúncia de violação dos direitos de crianças e adolescentes, 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. Quando comprovada
a denúncia, cabe ao conselheiro tutelar acionar os demais atores da rede de proteção à infância
e adolescência, como as Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente e os Centros de
Defesa da Criança e do Adolescente, e as instâncias do Poder Judiciário, como o Ministério
Público e os Juizados da Infância e Juventude. Além de atender a denúncias, o conselheiro
tutelar também deve estar atento à realidade de sua comunidade, atuando na prevenção de
situações que ponham em risco os direitos de meninos e meninas.
Os conselheiros tutelares são escolhidos pela própria comunidade em processo
eleitoral conduzido pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Para
concorrer ao cargo, é necessário que o cidadão atenda a três requisitos estabelecidos pelo
Estatuto: ter reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município.
Em Bujaru o Conselho Tutelar funciona em sede alugada, com pouca acessibilidade. A
manutenção das atividades é custeada pela Secretaria Municipal de Assistência Social que
também garante a infraestrutura adequada ao funcionamento dos serviços.
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9

OBJETIVOS

9.1

OBJETIVO GERAL

Fortalecer e Consolidar o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no Município,
garantindo a efetivação dos princípios e diretrizes que norteiam a Política de Assistência Social,
normatizados a partir da Lei nº 12.435/93.

9.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Garantir a efetivação das ações e serviços relativos à Proteção Social Básica e Especial no
município de Bujaru, tendo como base a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do
SUAS;
- Implantar e Fortalecer as ações e serviços de acordo com a tipificação e demandas do
município tendo como referência a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 04), a Norma
Operacional Básica (NOB-SUAS), a Norma Operacional de Recursos Humanos do SUAS (NOBRH) e a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93).
- Apoiar os conselhos enquanto instâncias deliberativas, de caráter permanente e composição
entre governo e sociedade civil conforme legislação municipal, como forma de democratizar a
gestão.
- Aprimorar as estratégias de gestão para garantir a execução das ações previstas na Política
Municipal de Assistência Social, em todos os níveis de Proteção.
- Combater a pobreza criando bases de cooperação e unificação de políticas sociais, garantindo
o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social aos serviços públicos de saúde,
educação e assistência social.
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- Garantir a proteção social e a garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes prioritariamente
a aquelas que tiveram seus direitos violados.

10

DIRETRIZES E PRIORIDADES

10.1

DIRETRIZES

- Descentralização política administrativa para cada ente federado e comando único das ações
em cada esfera de governo;
- Participação da População, por meio de organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os níveis;
- Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social;
- Centralidade na família

10.2

PRIORIDADES
Prioridades No Aprimoramento da Gestão

- Normatizar o SUAS em nível Municipal;
- Fortalecer a Vigilância Socioassistencial como forma de melhor monitorar e avaliar as ações
desenvolvidas nos serviços e programas desenvolvidos na política de Assistência Social.
- Qualificar a intervenção profissional, através de um Plano de formação continuada, aos
trabalhadores da Assistência Social;
- Aprimorar a intersetorialidade;
- Melhorar os equipamentos e espaços da Assistência Social.
- Garantir equipes mínimas de acordo com a NOB-RH-SUAS.
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Prioridades Na Proteção Social Básica
- Qualificar os trabalhos realizados no CRAS e nos serviços de Proteção Social Básica através de
capacitação continuada aos trabalhadores do SUAS.
- Aprimorar o atendimento e acompanhamento das famílias usuárias dos serviços e programas
executados no Município;
- Construir protocolo de atendimento para rede socioassistencial e rede de garantia de direitos;
- Descentralizar e ampliar os serviços e ações da Política Municipal de Assistência Social para a
população da zona rural;
Prioridades na Proteção Social Especial
-

Qualificar os trabalhos realizados no CREAS, através de capacitação continuada aos

trabalhadores do SUAS.
- Implantar o Serviço de Família Acolhedora;
- Possibilitar o Planejamento de ações de forma intersetorial, para garantir atendimento
qualificado pela rede de garantia de direitos;
- Ampliar as ações de cunho educativo, em todo território, no que tange a violações de direitos;
- Capacitar a rede de serviços no que tange uma melhor identificação e intervenção nas
situações de violações de direitos.
Prioridades no Controle Social
- Atualizar as Leis dos Conselhos Municipais;
- Capacitar os Conselheiros;
- Melhorar as articulações.
Prioridades para o Conselho Tutelar
- Melhoramento do espaço físico;
- Capacitar os Conselheiros;
- Implantar o Sistema de Informações do Conselho tutelar.
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10.3

PRIORIDADES DELIBERADAS NA XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –

REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2021

EIXO 1 – A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a
gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades.
- Ampliar a divulgação dos programas, projetos, benefícios e serviços, por meio de reuniões,
palestras, debates e multirões com a comunidade da zona rural;
- Garantir o acesso das demandas do Programa BPC na escola, para maior acesso as políticas
setoriais;
- Fortalecer a rede intersetorial para melhorar os encaminhamentos dos serviços;
- Garantir cotas específicas nos Programas e benefícios para atender a zona rural;

EIXO 2 – Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e
corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais.
- Garantir o Financiamento e cofinanciamento (contrapartida do município);
- Identificar as demandas sociais e elaborar projetos;
- Identificar as peculiaridades territoriais, mapear as vulnerabilidades;
- Contabilizar os gastos municipais e repassar par o fundo de assistência
- Aprimorar o portal da transparência, ou seja, criar um portal da transparência da Secretaria
Municipal de Trabalho e Promoção social.

EIXO 3 – Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos
usuários.
- Qualificar o Conselho Municipal de Assistência Social para fortalecimento do Controle Social;
- Ampliar a participação da divulgação dos serviços socioassistenciais;
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- Criação da casa dos conselhos municipais;
-Realização de fóruns de inclusão social;
-Reunião itinerantes do Conselho Municipal nas comunidades.

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.
- Regulamentar o Sistema de vigilância socio assistencial no Município, visando assegurar o
acesso dos usuários aos serviços, com capacidade resolutiva e de melhor qualidade, mapeando
riscos e vulnerabilidade, divulgando os índices sociais do município, para ofertar os serviços
com eficácia;
- Implementar a integração entre as políticas públicas setoriais e de assistência social, com o
objetivo de estabelecer uma estrutura administrativa que possibilite a implementação e
articulação intersetorial e procedimentos e avaliações das ações integradas;
- Garantir que o cadastro único de programas sociais seja utilizado com base para as demais
políticas públicas setoriais como habitação, alimentação, etc.
- Realizar concurso público para os trabalhadores do SUAS.

EIXO 5 – Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências.
- Implementar a defesa civil do município de maneira efetiva;
- Treinamento das equipes do SUAS que irão atuar nessas situações, quando as mesmas se
fizerem necessárias (criação de uma coordenação e equipe intersetorial);
- Criação de alojamentos provisórios (abrigo) para acolhimento, até que passe a situação de
emergência;
- Fazer planos de contingencia para prevenção de situação de emergência;
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11

RESULTADOS ESPERADOS

Em relação aos resultados, espera-se:
- Fortalecimento da Gestão do SUAS em nível Municipal;
- Adequação da rede de atendimento às demandas da população do município, em função das
situações de vulnerabilidade e risco social;
- Ampliação da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios socioassitenciais às famílias
e pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, considerando as necessidades
verificadas na realidade local;
- Garantia de espaços físicos e recursos materiais adequados para o desenvolvimento do
trabalho;
- Qualificação dos/as trabalhadores/as do SUAS e do processo de trabalho;
- Desprecarização dos trabalhadores do SUAS;
- Efetivação de leis e normativas, instrumentos de planejamento, organização, direção,
execução, monitoramento e avaliação e controle da Política Municipal de Assistência Social;
- Adequação Orçamentária e Financeira do Fundo Municipal de Assistência Social,
considerando as demandas identificadas, o investimento necessário e o custo efetividade;
- Fortalecimento de práticas e mecanismos de participação social e das instâncias de controle
social no SUAS;
- Fortalecimento do trabalho intersetorial no atendimento, especialmente ao público
prioritário;
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12

RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS

12.1

RECURSOS MATERIAIS

Os Recursos materiais são necessários em todos os Equipamentos, Serviços,
Programas e Projetos que compõe a Secretaria de assistência social. O levantamento das
especificações e quantidades necessárias é realizado com o setor de controladoria e Licitação
do Município, de acordo com os planos de ações vigentes e demanda apresentada pelo
ordenador de despesas. São eles:

-

Materiais de expediente

-

Materiais pedagógicos e esportivos

-

Materiais de Limpeza

-

Gêneros alimentícios

-

Materiais Permanentes

-

Serviços funerários

-

Materiais para enxoval

-

Materiais gráficos

12.2 RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos são de acordo com a Norma operacional básica de recurso
humanos – NOB/RH-SUAS 2012 e das Normativas que regem os Programas e Projetos no
âmbito do SUAS.
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SECRETARIA MUNICIPAL – SEMAS
CARGO

QUANTIDADE

Secretário (a)

1

Adjunto

1

Coordenadores

2

Recepcionista

1

Auxiliar Administrativo

3

Serviços Gerais

2

Motorista

1

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS
CARGO

QUANTIDADE

Coordenador (a)

1

Assistente Social

1

Psicólogo (a)

1

Auxiliar Administrativo

2

Motorista

1

Serviços gerais

1

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV
CARGO

QUANTIDADE

Coordenador (a)

-

Orientadores sociais

4

Oficineiros

-
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CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS
CARGO

QUANTIDADE

Coordenador (a)

1

Assistente Social

1

Psicólogo (a)

1

Advogado

-

Orientador Social

2

Auxiliar Administrativo

1

Serviços gerais

1

CADASTRO ÚNICO/PAB
CARGO

QUANTIDADE

Coordenador

1

Assistente Social

-

Digitador/ Entrevistador

3

Administrativo

-

CRIANÇA FELIZ

13

CARGO

QUANTIDADE

Supervisor

01

Visitadores sociais

10

FINANCIAMENTO
O Financiamento para execução dos serviços socioassistencial da Secretaria

Municipal de Trabalho e Promoção Social de Bujaru, advém dos recursos públicos Federais,
Estaduais e Municipais.
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A efetivação do repasse dos recursos públicos, obedece ao estabelecido no artigo
30 da Lei Orgânica da Assistência Social, que determina: “É condição para os repasses, aos
Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que trata esta Lei, 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 Municipal de Assistência Social.
Fundo Municipal de Assistência Social de Bujaru, foi criado em 1996, através da Lei
Municipal nº 124/96 e teve alteração na redação em 2017, através da lei Municipal nº 454/17,
efetivando o artigo 6º da LOAS que preconiza: “As ações na área de assistência social são
organizadas em sistema descentralizado e participativo”. A “descentralização” implica em que
as decisões sejam tomadas em nível estadual e, principalmente, municipal. O “participativo”
implica em que tais decisões sejam tomadas com 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.
É importante destacar a Conjuntura Nacional de Desfinanciamento da política de
Assistência Social. O desfinanciamento significa a retirada progressiva de recursos que seguiam
uma série histórica de ampliação para manter a rede instalada. As análises comparadas dos
orçamentos aprovados na Lei Orçamentária Anual – LOA, na esfera federal, relativos à
destinação de recursos ordinários, visando o cofinanciamento de serviços, programas e
projetos e benefícios, revelam uma queda progressiva, tanto na sua elaboração quanto nas
transferências intergovernamentais, o que compromete a provisão de seguranças
socioassistenciais continuadas, e contraria a previsão constitucional.
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O orçamento aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social para o
exercício de 2021, destinado ao custeio dos serviços e ações socioassistenciais, totaliza R$
2.669.952.606 (2,6 bi), mas teve uma aprovação de apenas R$ 1.107.469.541 (1 bi). A PLOA
2021 apresenta uma redução nas despesas discricionárias de 59,34%. Importante observar
que, em 2017, houve um défıcit de 21,76%, em 2018 de 37,52%, em 2019 de 29,16% e, em
2020 de 35,47%, o que tem ocasionado grandes sobrecarga aos municípios e estados que
pactuaram com a União sua participação no cofinanciamento das ofertas em âmbito local.
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Os gestores municipais de Assistência Social têm reportado aos gestores estaduais
a redução em até 70%, nas primeiras parcelas de 2021, o que inviabiliza a manutenção da rede
de serviços e equipamentos, e as respostas necessárias para as desproteções geradas pela
pandemia de Covid19. Esta redução possui relação com a aplicação da Portaria nº 2362/19,
que equaliza os recursos financeiros, considerando a disponibilidade orçamentária.
No âmbito Estadual, reiniciou em 2021 a pactuação de cofinanciamento estadual,
contudo ainda muito insignificante frente as necessidades municipais.
Em nível municipal a Prefeitura Municipal de Bujaru, tem arcado com o déficit dos
atrasos e das diminuições de recursos por parte do Cofinanciamento federal e estadual. Os
recursos previstos para os investimentos e manutenção dos programas e projetos de
assistência social, segundo a Secretaria Municipal de Finanças estão na ordem de R$
11.288.219,00 (PPA 2022-2025).
 2022: RS 2.619.000,00
 2023: R$ 2.749.950,00
 2024: R$ 2.887.450,00
 2025: R$ 3.031.819,00
Neste valor estão incluídos os investimentos com parte do pessoal, investimentos
em obras, Benefícios eventuais e manutenção das ações administrativas.
Atualmente o Fundo Municipal de Assistência Social é composto pelos seguintes Pisos,
que compõem o cofinanciamento.
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VALORES REPASSADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
GESTÃO
Tabela 11: Valores recebidos Gestão 2020 e 2021
Nome

Valores Pactuados
mês

ÍNDICE DE GESTÃO
DESCENTRALIZADA – IGDBF
COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO
DESCENTRALIZADA DO SUAS

Valores total Pactuado
2020

Valores total
Repassado em 2021

R$ 12.016,27

R$ 144.195,241

R$ 144.971,40

R$ 4.059,21

R$ 48.710,52

R$ 15.726,00
(32%)

TOTAL

R$ 16.075,48

R$ 192.905,76

R$ 160.697,40 (83%)

SERVIÇOS
Tabela 12: Valores recebidos Serviços 2020 e 2021
Nome

Valores Pactuados
mês

Valores Pactuados ano

Valores Repassado
em 2021

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO (PAIF)

R$ 8.400,00

R$ 100.800,00

R$ 45.273,37
(45%)

COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA
E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV
EQUIPE VOLANTE

R$ 24.000,00

R$ 288.000,00

R$ 107.720,25
(37%)

R$ 4.500,00

R$ 54.000,00

R$ 24.253,59
(45%)

LANCHA SOCIAL

R$ 7.000,00

R$ 84.000,00

R$ 17.744,23
(21%)

TOTAL PSB

R$ 43.900,00

R$ 526.800,00

R$ 194.991,44
(37%)

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA
COMPLEXIDADE – PAEFI

R$ 6.500,00

SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

R$ 2.200,00

R$ 78.000,00

R$ 32.751,64
(42%)

R$ 26.400,00

R$ 11.085,16
(42%)

TOTAL

R$ 8.700,00

R$ 104.400,00

R$ 43.836,80

(42%)
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PROGRAMAS
Tabela 13: Valores recebidos Programas 2020 e 2021
Nome

Valores Recebido
mês

Valores Pactuados mês

Valores Repassado em
2021

COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA
INFANCIA NO SUAS

R$ 13.406,62

R$ 22.500,00 (mês)

R$ 160.879,50

(média)

R$

(66%)

BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER
APLICADO-BL

R$ -

R$ 5.120,00

R$ 0,00

R$ 20.670,00

R$ 226.920,00

R$ 147.577,87

TOTAL

RESUMO GERAL
TABELA 14: RESUMO EXECUTIVO – ANO 2021
FONTE DE RECURSO

Anual/Total

Recebido em 2021

R$ 964.225,71

R$ 540.504,64
(56%)

R$ 21.408,00

R$ 21.408,00

Valor Total de Recursos próprios a serem alocados no FMAS

R$ 1.090.000,00

R$ 1.090.000,00

TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS

R$ 2.075.633,71

R$ 1.651.912,64

Valor Total Previsto a ser repassado pelo FNAS
Recursos a serem transferidos do FEAS

14

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
O Monitoramento e a Avaliação do desenvolvimento das ações previstas neste Plano,

bem como suas metas, serão realizados pelas seguintes ferramentas e estratégias de controle.

-

Reuniões semestrais da equipe técnica gestora e gestor para observação do
cumprimento das metas e execução financeira das ações, como também avaliação da
oferta dos serviços e benefícios da Política de Assistência Social;
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-

Elaboração de Planos de Ação Anual, com base no Plano Municipal de Assistência Social,
de cada serviço, para o satisfatório desenvolvimento e acompanhamento das ações,
metas e orçamento previstos;

-

Elaboração de relatórios de execução das ações anuais;

-

Realização das Conferencias Municipais de Assistência Social.
Há instrumentos importantes de Monitoramento, eles permitiram as equipes e a gestão

acompanhar e avaliar as ações planejadas e executadas. Os instrumentos de monitoramento
por nível de Proteção estão descritos nos quadros abaixo:
Tabela 15: Instrumentos de Monitoramento
NÍVEIS DE PROTEÇÃO

Gestão

INSTRUMENTOS

PERÍODO

- Elaboração do Plano de Ação

- Anual

- Avaliação do Plano de Ação

- Anual

- Elaboração do Relatório de Gestão

- Anual

- Reuniões Equipe Técnicas

- Bimestral

- Preenchimento do Plano de Ação e
demonstrativo

- Anual

- Alimentação do Prontuários Eletrônico

- Semanal
- Anual

- Preenchimento dos Censo SUAS

NÍVEIS DE PROTEÇÃO

Proteção Social Básica

INSTRUMENTOS

PERÍODO

- Reuniões Equipe Técnicas

- mensal

- Preenchimento do RMA CRAS

- mensal

- Preenchimento do Censo SUAS/CRAS

- anual

- Alimentação do Prontuário Eletrônico

- semanal

- Reuniões com a rede socioassistencial

- bimestral

- Reunião com famílias dos SCFV

- bimestral

- Relatório Gestão das atividades do CRAS

- anual
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NÍVEIS DE PROTEÇÃO

Proteção Social Especial

15

INSTRUMENTOS

PERÍODO

- Reuniões Equipe Técnicas

- mensal

- Preenchimento do RMA CREAS

- mensal

- Preenchimento do Censo SUAS/CREAS

- anual

- Alimentação do Prontuário Eletrônico

- semanal

- Reuniões com rede de garantia de direitos

- trimestral

- Reuniões com a rede socioassistencial

- trimestral

- Reunião com famílias

- bimestral

- Relatório Gestão das atividades do CREAS

- anual

ESPAÇO TEMPORAL DE EXECUÇÃO
O Plano Municipal de Assistência Social tem seu período de execução de 2022 a 2025.

16

LINHAS DE AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL
Neste item, apresentaremos as Linhas de Ações / Programas e Ações que o

município planejou para dar concretude aos objetivos propostos, de acordo com as prioridades
estabelecidas. Foram planejadas 18 Linhas de Ações. Para cada programa, foi apresentado
indicadores que deram origem a própria linha de ações, objetivos, caracterização dos
programas, metas: a curto, médio e longo prazo e finaliza com algumas sugestões de iniciativas.
Logo após apresentamos os gráficos do cronograma de execução.
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Prioridades para o quadriênio 2022-2025
Programa 01
GESTÃO DO SUAS- SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDICADORES
OBJETIVO
RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO

METAS 2022-2025
CURTO PRAZO

MÉDIO E LONGO PRAZO

INICIATIVAS

Plano Municipal de Assistência Social desatualizado, poucos documentos que norteiem as ações Municipais; Orçamento Municipal em desacordo
com a legislação atual; Inexistência de conexão entre Plano, PPA e LOA; SUAS em processo de regularização no Município;
Aprimorar as estratégias de gestão para garantir a execução das ações e serviços do SUAS;
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
O SUAS tem um arcabouço de diretrizes através das Leis, Resoluções entre outros, que norteiam as ações da Política de Assistência Social no
Município. O Plano Municipal de Assistência Social, o Orçamento Municipal, o PPA – Plano Plurianual e demais normativas. Todos esses
documentos são bases estruturais e imprescindíveis para o desenvolvimento de uma gestão comprometida, eficiente, ética e com bons resultados
para a população.
- Elaborar o Plano Municipal de Assistência Social;
- Garantir o cofinanciamento municipal do FMAS (Ratificada pela XI Conferência Municipal de Assistência Social);
- Elaborar o Plano de Ação Anualmente;
- Adequar o PPA as diretrizes do Plano Municipal;
- Adequar o orçamento da Assistência Social - LOA a legislação vigente;
- Divulgação das Ações da Secretaria (Proposta da XI Conferência Municipal de Assistência Social)
- Estruturar formalmente a gestão, a partir da aprovação da Lei do SUAS;
- Melhorar no portal das transparências as informações do FMAS (Proposta da XI Conferência Municipal de Assistência Social)
- Aprovar a Lei Municipal do SUAS;
- Revisar e atualizar a Lei de Benefícios Eventuais.
- Verificar consultoria para elaboração de planos;
- Articular com a Assessoria de comunicação da Prefeitura para divulgação das Ações da Secretaria;
- Atualizar as leis e promover a interlocução entre Plano-PPA e LOA;
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Programa 02
GESTÃO DA REDE INTERSETORIAL E SOCIOASSISTENCIAL
INDICADORES
OBJETIVO
RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO

METAS 2022-2025
CURTO PRAZO

MÉDIO E LONGO PRAZO

INICIATIVAS

Inexistência de um diagnóstico sócio territorial, vigilância em processo de implantação e desarticulação da rede intersetorial e socioassistencial.
Aprimorar e fortalecer as redes intersetorial e socioassistencial do Município (Proposta da XI Conferência Municipal de Assistência Social).
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social e Vigilância
Um dos princípios da política de assistência, é o da territorialização, em que se defende que para gerir a rede socioassistencial com maior
eficiência no município, é necessário conhecer e mapear as vulnerabilidades e potencialidades de cada território, objetivando a promoção de
ações adequadas a especificidade de cada região no intuito de garantir a efetividade de ações e o acesso aos serviços da SEMTEPS às famílias.
- Criação de uma comissão intersetorial Unificado, com representações de técnicos das diversas secretarias, visando fortalecer a rede
intersetorial;
- Fortalecimento Da rede;
- Realização de reuniões e visitas institucionais intersetoriais e socio assistencial periódicas convocadas pelo Secretário Municipal, com os gestores
municipais para discutir o fortalecimento da rede intersetorial, a oferta de serviços, benefícios e programas de transferências de renda;
- Implementar a Vigilância SocioAssistencial;
- Articular o Sistema de Garantia de Direitos, com reuniões e encontros periódico;
- Elaboração do diagnóstico Socioterritorial do município de BUJARÚ;
- Realização de encontros e eventos para promover o fortalecimento da rede intersetorial.

- Mapear a Rede intersetorial e Socioassistencial;
- Realizar reuniões como sistema de garantia de direitos, com a rede intersetorial e socioassistencial;
- Levantamento de informações para o diagnóstico;
- Realizar encontros periodicamente.
- Estruturar a Vigilância
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Programa 03
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E DEMAIS ÓRGÃOS
INDICADORES
OBJETIVO
RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO

METAS 2022-2025
CURTO PRAZO
MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

INICIATIVAS

Prédios deteriorados, alugados, falta de acessibilidade, inadequação do espaço físico aos serviços ofertados e ausências de placas de identificação
conforme normativas do SUAS, climatização inadequada.
Adequar os espaços físicos dos serviços socioassistenciais, primando pela elaboração de projetos de reforma, construção e ampliação de acordo
com as normas da ABNT.
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social.
Uma das premissas da política de assistência, é garantir a acessibilidade aos espaços e serviços ofertados aos usuários, o que contempla a adaptação
de portas, banheiros, construção de rampas e outras providências. É ainda relevante primar para que os espaços físicos em que ocorrem as ações
e atividades desenvolvidas pela SEMTEPS, sejam devidamente identificados, e que ofereçam condições de sigilo, possuam ventilação adequada e
características que tornem o ambiente acolhedor e propicio para que as famílias e indivíduos possam expressar seus problemas e vivências em
clima de segurança e bem estar.
- Instalação de placas padronizadas de acordo com o Ministério da Cidadania - MC no CRAS, CREAS e CAD ÚNICO
- Levantamento das necessidades da Secretaria de AS pela equipe de engenharia e assessoria da Prefeitura;
- Implantar a cozinha comunitária
-Adequação e reforma do espaço onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, levando em consideração as normas ABNT;
- Reforma e ampliação do prédio da Secretaria de Assistência Social e adaptação para pessoas com deficiência de acordo com as normas ABNT;
- Reforma e ampliação do Posto do Cadastro Único;
- Inaugurar o CREAS;
- Informatizar e equipar adequadamente todos os espaços;
- Melhorar a ventilação e refrigeração de todos os espaços;
- Construção de um Novo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS de acordo com projeto elaborado pelo MC.
- Articular emendas parlamentares para captação de recursos;
- Articular com a prefeitura recursos para reformas, ampliações e equipagens;
- Reativar o contrato da Caixa, resolvendo pendências para inaugurar o CREAS;
- Reativar convenio da cozinha comunitária;
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Programa 04
TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDICADORES

OBJETIVO
RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO

METAS 2022-2025
CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO
INICIATIVAS

Descontinuidade dos serviços devido a mudança de técnicos já que a equipe de referência no quadro efetivo é de apenas dois técnicos. Inexistência
de um plano de capacitação continuada para trabalhadores do SUAS; não realização de concurso público desde 2005; Número de funcionários
efetivos irrisório; Constante rotatividade de técnicos; Precariedade dos vínculos trabalhista.
Melhorar os vínculos trabalhistas dos trabalhadores do SUAS, promovendo concurso público, capacitação continuada e garantindo contratação
de equipe mínima de acordo com a NOB RH SUAS.
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
As formações e capacitações são essenciais para que os Profissionais do SUAS compreendam e executem a política de assistência, que tem um
arcabouço de leis, tipificações, resoluções em constantes mudanças. Além de capacitar, educar, motivar é imprescindível a realização de concurso
Público. A efetivação de Profissionais é que garantirá a continuidade do serviço sócio assistencial e do acompanhamento familiar. É importante
ressaltar que apesar da redução do recurso do Fundo Municipal de Assistência Social e da não regularidade de repasse, o Município garantiu a
contratação de equipe mínima em todos os níveis de proteção.
- Construção e execução do Plano Municipal de Capacitação Permanente;
- Promoção de grupos de estudos para nivelamento de informações entre gestores, coordenadores e técnicos, visando promover ações de
planejamento integrado;
- Articulação junto a prefeitura municipal, para que seja realizado concurso público para ampliação do quadro de efetivos para todos os níveis de
Proteção. Para que assim possamos garantir a efetivação de profissionais de nível médio e superior;
- Contratação de Advogado para compor a equipe CREAS;
- Aumento gradativos dos trabalhadores efetivos;
- Realizar ações para garantir a desprecarização dos vínculos trabalhistas.
- Verificar consultoria especializada
- Verificar temas para capacitações que atendam às necessidades das equipes;
- Verificar cursos EAD disponíveis; - Verificar disponibilidade do Estado para Capacitações;
- Articular concurso público pra Assistência Social com a prefeitura;
- Ampliação das equipes técnicas das unidades referenciadas a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social;
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Programa 05
CONTROLE SOCIAL
INDICADORES
OBJETIVO
RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO

METAS 2022-2025
CURTO PRAZO

MÉDIO E LONGO PRAZO

INICIATIVAS

Necessidade de Fortalecer os Conselhos; Insuficiência de formações para o Controle Social; Necessidade de um novo local para a Sala dos Conselhos;
Lei não contempla a nova legislação com representação de usuários e nem de trabalhadores;
Fortalecer os conselhos relacionados a política de assistência, capacitando e incentivando para que realizem seu planejamento de ações, visando
o acompanhamento dos programas e serviços socioassistenciais e garantir os espaços democráticos de participação social.
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
O Conselho Municipal de Assistência Social atualmente é regido por sua lei de criação que é antiga e defasada, necessitando atualiza-la para atender
as atuais normativas. Enquanto instâncias de controle social, os conselhos devem desenvolver suas atribuições deliberando e fiscalizando a
execução da Política Municipal de Assistência Social. Os conselhos então, devem ser compreendidos enquanto parceiros na formulação de políticas
públicas, acompanhamento, fiscalização de políticas e aplicação dos recursos orçamentários. Em complemento, idosos, mulheres e pessoas com
deficiência, são prioridades nas políticas sociais, razão pela qual observa-se a necessidade de Fortalecimento dos conselhos específicos já existentes
no Município.
- Suporte técnico para a elaboração do Plano de Ação dos Conselhos;
- Capacitação continuada para membros dos conselhos;
- Atualização da legislação referente a criação do CMAS;
- Garantir novo local, mais adequado para funcionamento da sala dos conselhos – Sala exclusiva para os Conselhos da As.Social;
- Garantir a participação dos Conselhos nos Eventos Locais e estaduais;
- Garantir a manutenção da sala dos Conselhos e insumos para o desenvolvimento do seu trabalho.
- Revisar e atualizar a Lei do Direito da Criança e do Adolescente, De Segurança alimentar; Do Idoso; Da Mulher; Da Pessoa com Deficiência;
- Criar e operacionalizar os fundos Municipais das Políticas Setoriais, relacionadas a as. social;
- Promover estratégias de captação de recurso para o FMDCA;
- Garantir a realização das Conferências Municipais;
- Verificar as disponibilidades estaduais e federais para capacitação dos conselheiros;
- Encaminhar as leis pra atualização com a Assessoria jurídica;
- Disponibilizar um técnico pra apoiara elaboração do Plano de ação do Conselho;
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Programa 06
PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PAB (BOLSA FAMÍLIA)
INDICADORES
OBJETIVO
RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO
METAS 2022-2025
CURTO PRAZO

MÉDIO E LONGO PRAZO

INICIATIVAS

Novo programa em fase de implantação; desarticulação da rede socio assistencial e intersetorial.
Transferir renda a população de baixa renda, ao mesmo tempo que garante acesso as políticas públicas, principalmente de Saúde, Educação e
Assistência Social. Promovendo autonomia as famílias e a superação da extrema pobreza.
Secretaria Municipal e Coordenado do PAB
O AUXÍLIO BRASIL FOI INSTUÍDO POR UMA MEDIDA PROVISÓRIA Nº1061/2021. Regulamentada pelo DECRETO Nº10.852, DE 08 DE NOVEMBRO DE
2021. Programa em fase de estudo e conhecimento pelas equipes municipais.
- Divulgação das ações do PAB no Município;
- Reuniões periódicas convocadas pelo PAB, com os envolvidos na gestão do PAB e com as equipes de saúde, educação e assistência, para
planejamento das ações;
- Reuniões intersetoriais e com a rede sócio assistencial para implementação do PAB;
- Reuniões periódicas com os Beneficiários;
- Acompanhamento e Monitoramento do cumprimento das condicionalidades;
- Regularizar uma coordenação do PAB;
- Capacitação dos entrevistadores e demais equipes
- Estimular o Desligamento voluntário de famílias que conseguiram superar a condição de pobreza e extrema pobreza.
- Acompanhamento e Monitoramento dos efeitos gradativos;
- Ações de geração de trabalho e renda;
- Estudar e compreender o PAB;
- Verificar disponibilidades de capacitações e treinamentos;
- fortalecer as ações intersetoriais;
- Acompanhamento e Monitoramento do cumprimento das condicionalidades;
- Acompanhamento e Monitoramento dos efeitos gradativos;
- Incentivar as Ações de geração de trabalho e renda, em parceria com
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Programa 07
CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS - CADÚNICO
INDICADORES
OBJETIVO
RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO
METAS 2022-2025
CURTO PRAZO

MÉDIO E LONGO PRAZO

INICIATIVAS

Espaço precisando de melhoramentos; Equipe reduzida; Alta demanda de atualização cadastral devido ao novo programa auxílio brasil.
Cadastrar todas as famílias de baixa renda, especialmente as extremamente pobres em todo território Urbano e rural.
Secretaria Municipal de Assistência Social
Instrumento de coleta de dados e informações que objetiva identificar todas as famílias de baixa renda existentes no Município para fins de inclusão
em programas de assistência social e redistribuição de renda.
- Realizar ações itinerantes
- Realizar busca ativa de famílias em perfil de pobreza e extrema pobreza na sede do município e na zona rural;
- Identificar todos os trabalhadores do CAD-Único com Blusas e crachás padronizados;
- Melhoramento das Tecnologias existentes;
- Melhorar as informações do cadastro único especialmente da população prioritária;
- Atingir a meta cadastral do Município realizando busca ativa e ações itinerantes;
- Ampliar recurso do IGD melhorando as taxas de atualização cadastral.
- Priorizar as ações itinerante do Cadastro único;
- Adquirir novos computadores, impressoras, telefone;
- Identificar e padronizar os funcionários para atender a população;
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Programa 08
SEGURANÇA ALIMENTAR, INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA
INDICADORES

OBJETIVO
RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO
METAS 2022-2025
CURTO PRAZO

MÉDIO E LONGO PRAZO

INICIATIVAS

Agravo das vulnerabilidades sociais; aumento da insegurança alimentar e nutricional; Cozinha comunitária não inaugurada e inconclusa; Ofertas
insuficiente de cursos profissionalizantes e semiprofissionalizantes na região e são escassas as oportunidades de formação que sejam acessíveis a
população de baixa renda.
Garantir segurança alimentar e fomentar ações voltadas a inclusão sócio produtiva, visando promover a autonomia e a emancipação das famílias,
através da Inclusão Produtiva.
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
A Segurança Alimentar e inclusão produtiva são mecanismos importantes para promover a segurança alimentar e geração de renda.
- Articular o aumento de metas do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos;
- Articular ações de inclusão produtivas com as Secretarias de Agricultura;
- Articular ações de inclusão produtivas com a Sala do Empreendedor;
- Ofertar cursos profissionalizantes no CRAS;
- Levantamento das necessidades para inaugurar a cozinha comunitária;
- Inaugurar a cozinha comunitária;
- Oferta de curso profissionalizantes adequados as necessidades regionais das famílias;
- Oferta de cursos através de parcerias com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR e Serviço Nacional de Aprendizagem IndustrialSENAI;
- Realização de oficinas e ações educativas, através dos Centros de Referência da Assistência Social;
- Incentivo a iniciativas de organização popular para a geração de trabalho e renda;
- Realizar levantamento no CRAS e CREAS de demandas para cursos;
- Elaborar projetos municipais de inclusão produtiva;
- Articulação intersetorial para ações de inclusão sócio produtiva;
- Ações para a incentivo às iniciativas populares de geração de renda;
- Contratação de cursos profissionalizantes;
- Apoio a organização associativa e cooperativas.
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Programa 09
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
INDICADORES

OBJETIVO

RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO

METAS 2022-2025
CURTO PRAZO

MÉDIO E LONGO PRAZO

INICIATIVAS

Demanda crescente de solicitações de Benefícios Eventuais; população com pouca informação sobre o programa; lei dos benefícios eventuais muito
limitada; rede sócio assistencial com conflito de competências, recursos limitados e insuficientes para atender a demanda, necessidade de ampliar
as ações na zona rural.
Promover orientação e acesso dos usuários aos benefícios eventuais disponibilizados pelo poder público, proporcionando em caráter emergencial
o atendimento a situações de insegurança alimentar e de acesso a benefícios eventuais embasadas em levantamento socioeconômico e em Lei
Municipal e normativas nacionais.
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
O Município vive reflexos fortes da Pandemia de Covid-19 o que ocasionou uma demanda sem precedente para a assistência Social. Em contra
ponto, não há recursos suficientes para atender a alta demanda constante de benefícios; Existe um conflito de competências na gestão de
benefícios, o que será facilmente resolvida pela resolução 039/2010 do Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS; A escassez de recursos
nos mobiliza em buscar outras formas de captação de recursos; A Lei de Benefício Eventual é regularizado no Município, através da Lei Municipal
nº 609/2011, contudo, precisa de atualização.
- Atualização da Lei Municipal de benefícios eventuais;
- Articular com rede sócio assistencial (saúde, educação e Assistência Social) considerando a resolução 39 e definir competências para orientar e
conceder corretamente os benefícios;
- Garantir uma cota de benefícios para atender a zona rural (Proposta da XI Conferência Municipal de Assistência Social);
- Informar a população a respeito dos usuários que tem o direito ao Benefícios e suas limitações;
- Criar protocolo de concessão de benefícios entre os níveis de proteção;
- Articular com o Estado o cofinanciamento de Benefícios Eventuais;
- Articulação intersetorial;
- Articular com o Município o aumento de oferta de benefícios eventuais.
- Realizar levantamento de demanda e necessidades de cestas básicas, auxílio funeral e auxílio natalidade;
- Definir Concessão de outros benefícios eventuais, conforme a realidade local;
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Programa 10
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
INDICADORES

Fragilização das Ações do PAIF; Acompanhamento familiar fragilizado; necessidade de implantar o trabalho social com as famílias; Necessidade do acompanhamento
das condicionalidades do PAB no sistema; Necessidade de padronização de rotinas e protocolos; fortalecer a articulação do SCFV com o PAIF; Necessidade de fortalecer
o CRAS itinerante; Serviço de proteção social básica no domicilio para pessoas com deficiência e idosa, sem execução.

OBJETIVO

Fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a fragilização dos vínculos familiares e comunitários, visando a superação de situações de
risco e vulnerabilidade.
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social

RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO

METAS 2021 - 2024
CURTO PRAZO

MÉDIO E LONGO PRAZO

INICIATIVAS

No âmbito da proteção social básica, o município conta com um Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, , que ofertam serviços essenciais como a acolhida,
cadastramento das famílias, atendimentos individualizados, visitas domiciliares, acompanhamento de descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa
Família, assim como os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, equipe volante, os quais permitem identificar contextos familiares conflituosos que
apontam a necessidade de que determinadas famílias recebam intervenção técnica. O principal serviço ofertado pelo CRAS, é o Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família –PAIF. Nele são incluídas as famílias em situação de fragilidade e que precisam de acesso aos benefícios, programas de transferência de renda,
serviços sócios assistenciais, encaminhamentos e outras ações que envolvem o comprometimento por parte da equipe técnica dos CRAS, e dos membros da família
para a superação das dificuldades apresentadas.

- Busca ativa na sede e na zona rural do Município;
- Fortalecer as ações da gestão e dos serviços do CRAS;
- Capacitar os técnicos para execução do PAIF e para o Trabalho Social com as Famílias;
- Promover o fortalecimento do CRAS itinerante; - Fortalecimento do PAIF
- Definir técnicos de referência para os serviços ofertados;
- Melhorar as informações dos Sistemas relativos ao CRAS; - Divulgação dos serviços dos CRAS;
- Garantir as ações sociais, comunitárias e de fortalecimento de vínculos com pessoas e comunidade;
- Elaborar e implantar protocolos de atendimento, rotina, encaminhamentos e definições de fluxos de atendimentos e encaminhamentos;
- Implementar o projeto de acompanhamento das gestantes em situação de vulnerabilidade social;
- Inclusão de ações voltadas para Implantação do serviço de proteção social básica no domicilio para pessoas com deficiência e idosas;
- Avaliar os serviços; - Aquisição de materiais de expediente, pedagógicos, computadores e outros equipamentos para oferta do PAIF;
- planejar as ações;
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Programa 11
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
INDICADORES

OBJETIVO
RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO

METAS 2022-2025
CURTO PRAZO

MÉDIO E LONGO PRAZO

INICIATIVAS

Não atende a faixa etária menor de 06 anos; Há um grande público de 18 a 59 anos no SISC, contudo, esse público não é cofinanciado. SISC precisando
ser alimentado corretamente; Há oferta do SCFV na zona rural do Município, nas localidades de: Ariandeua, Santana, São Sebastião e Curuçambá;
Ausência de articulação com o PAIF e PAEFI;
Complementar o trabalho social com as famílias através de ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social – CRAS
Os serviços de convivência, asseguram espaços de convívio familiar e comunitário, contribuindo para o desenvolvimento de relações de afetividade
e sociabilidade através da oportunidade de interação com pessoas que estão vivenciando ciclos de vida similares, num trabalho de valorização a
família, a cultura, as experiências lúdicas e a educação.
- Melhorar as atividades do SCFV;
- Fortalecer as ações com as famílias dos usuários do SCFV;
- Definir um técnico responsável do PAIF, para atuar no SCVF;
- Garantir os eventos de socialização coletiva;
- Atualizar os cadastros do SISC em 100% e caracterizar as prioridades.
- Garantir Materiais Lúdicos e pedagógicos;
- Ampliar o atendimento da faixa etária de 4 a 6 anos;
- Criar um grupo intergeracional (crianças, adolescente e idosos);
- Ampliar o SCFV, para a Comunidade São Judas (quilombo).
- Aquisição de equipamentos, materiais de expediente e didáticos para a execução do serviço de convivência;
- Aquisição de blusas padronizadas para os usuários dos serviços de convivência;
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Programa 12
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC
INDICADORES
OBJETIVO
RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO

METAS 2022-2025
CURTO PRAZO

MÉDIO E LONGO PRAZO
INICIATIVAS

Ausência de ações específicas para esse público e de um plano de inserção e acompanhamento das famílias beneficiárias de BPC nos programas
disponíveis; Dificuldades na execução do BPC na escola.
Garantir o acesso do usuário ao Benefício Prestação Continuada, orientando os usuários para o requerimento do BPC junto ao INSS, de acordo com
os critérios estabelecidos na Lei Orgânica de Assistência Social e a inserção dos beneficiários nos programas sociais disponíveis no Município.
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
A Lei Orgânica da Assistência Social, em seu artigo 20, estabelece os critérios de elegibilidade do BPC para idosos ou pessoas com deficiência que
estejam incapacitadas para atividades laborais. Porém, o acesso ao BPC requer esclarecimento sobre os procedimentos e as documentações
necessárias e em geral, é um processo dificultoso, considerando que o deferimento do BPC, requer a avaliação de peritos do INSS, que em geral
não compreendem as limitações do mercado de trabalho nos municípios. Assim, as equipes técnicas dos Centros de Referência da Assistência
Social, possuem a atribuição de orientar e acompanhar os beneficiários do BPC e suas famílias.
- Elaboração de um plano de inserção e acompanhamento das famílias beneficiarias de BPC;
- Participação dos técnicos em capacitação sobre BPC;
- Inserção dos usuários nos serviços ofertados
- Divulgação do benefício para a comunidade;
- Executar o BPC na escola (Proposta da XI Conferência Municipal de Assistência Social).
- Realização de encontros para estudo, nivelamento de informações e elaboração do plano de inserção e acompanhamento das famílias
beneficiárias do BPC.
- Obtenção da lista de beneficiários disponível no SUASWEB junto a SEMAS; Capacitação dos técnicos sobre Benefício de Prestação Continuada;
- Concessão de benefício eventual de passagem fluvial para comparecimento na perícia inerente ao processo de inclusão do BPC, para pessoas
cujas famílias possuem perfil de extrema pobreza, ou se encontram em situação de vulnerabilidade de renda.
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Programa 13
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
INDICADORES

OBJETIVO

RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO

METAS 2022-2025
CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

Fragilização nas ações do PAEFI; Limitações na execução do Serviço Especializado em Abordagem Social. Espaço físico do CREAS, alugado, sem
acessibilidade, não possibilita o trabalho com grupos. Novo Equipamento CREAS, com obra não finalizada, aguardando conclusão da obra;
Dificuldade de articulação com a rede de serviços e demais políticas públicas, e com os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Equipe CREAS
realizando atividades do Sistema de Justiça e deixando de realizar suas atividades; Inexistência de transporte próprio para a realização de visitas
domiciliares e institucionais.
Prevenir e acompanhar as famílias e indivíduos em casos de violações de direitos. Desenvolve ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários, visando através de intervenções individualizadas e atendimentos sociofamiliares, contribuir para restauração e
preservação da integridade das pessoas atendidas e prevenir a incidência de violações de direitos.
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
A proteção social especial de média complexidade, é ofertada através do CREAS, que oferece serviços como a acolhida, escuta, estudos sociais,
diagnóstico sócio econômico, encaminhamento para a rede de serviços, visando a prevenção a situações de violações de direito, e o atendimento
aos casos de violência contra crianças, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência dentre outras situações. O principal serviço
ofertado pelo CREAS, é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, que visa o apoio, orientação e
acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça e violação de direitos. O CREAS também possui o Serviço
de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade,
e Serviço Especializado em Abordagem Social, tem como finalidade assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos
territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. Possui ainda o Serviço
de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, destinado à promoção de atendimento especializado a famílias
com pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravas por violações de direito.
- Fortalecer o PAEFI; - Articular o Sistema de Justiça e definir papéis dentro do SGD; - Inaugurar o Novo espaço CREAS; - Busca ativa na sede e na
zona rural do Município; - Capacitar os técnicos para execução do PAEFI; - Promover ações itinerantes; - Garantir equipamentos de informática,
materiais audiovisuais, eletrônicos e impressoras; - Garantir Materiais Lúdicos e pedagógicos; - Campanha de divulgação dos serviços ofertados
pelo CREAS.
- Articular o SGD e a rede;
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LONGO PRAZO
INICIATIVAS

-Implantar o acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas
judicialmente;
- Promover ações itinerantes;
- Melhorar o Serviço Especializado em Abordagem Social;
- Realização de reuniões periódicas e visitas institucionais para fortalecer as articulações da rede intersetorial;
- Elaborar o Plano Municipal Político Pedagógico de Cumprimento a MSE em Meio Aberto.
- Captar recurso para aquisição de veículo exclusivo
- Avaliar os serviços e planejar as ações;
- Levantar os pontos críticos do SGD, para promover ações de fortalecimento e articulações;
- levantamento de comunidades com maiores índices de violações de direitos juntamente com a vigilância;
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Programa 14
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – FAMÍLIA ACOLHEDORA
INDICADORES
OBJETIVO
RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO
METAS 2022-2025
CURTO PRAZO
MÉDIO E LONGO PRAZO

INICIATIVAS

Inexistência de estratégias de acolhimento de crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados.
Promover a Proteção Social de Crianças e Adolescentes com medidas protetivas. Promovendo o acolhimento de crianças e adolescentes com
vínculos familiares rompidos ou fragilizados, de forma a garantir sua proteção integral.
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social;
Garantida pelo ECA a família acolhedora é uma Medida excepcional necessária para garantir Proteção Social, tem caráter provisório e visa a
reintegração familiar.
- Revisar a lei Municipal de família acolhedora;
- Compor equipe de referência.
- Implantação da família acolhedora;
- Implantar estratégias de divulgação dos serviços
- Capacitar equipes;
- Realização de reuniões periódicas e visitas institucionais para fortalecer as articulações da rede.
- Realizar pré cadastro de famílias;
- Estudar a estratégia;
- Pesquisar boas práticas;
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Programa 15
PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
INDICADORES

OBJETIVO

RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO

METAS 2022-2025
CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO
INICIATIVAS

Ausência de um Planejamento para o Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; Rede desarticulada; Técnicos que
necessitam de capacitação; Dificuldades por parte das famílias e da população em denunciar os casos; Inexistência de um sistema de notificação de
maus tratos contra crianças e adolescentes; A fragilização da rede intersetorial dificulta o fluxo do atendimento aos casos.
Aperfeiçoar e melhorar PROTOCOLOS de atendimento para os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes; Melhorar o
atendimento, acompanhamento das situações de violência sexual; Capacitar a rede de atendimento como os profissionais da assistência, da saúde,
da educação e conselheiros, preparando-os para o diagnóstico, a notificação e os encaminhamentos dos casos de abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes; Promover ações articuladas com o Sistema de Garantia de Direitos.
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
A Violência Sexual no Pará é uma forma de violência Infanto Juvenil que necessita trabalho integrado e ações muito articuladas para serem enfrentadas. Durante
os primeiros meses de 2021 os casos aumentaram em mais de 17% entre crianças de 0 a 12 anos. Na maioria dos Municípios não existem serviços qualificados
para encaminhamentos dessa demanda que ainda se concentram na capital do Estado. Os Municípios contam com os serviços do CRAS e CREAS do território e suas
equipes, que necessitam de qualificação permanente juntamente com as profissionais que integram o SGD – Sistema de Garantia de Direitos. As Campanhas
Educativas são imprescindíveis para orientação e incentivo das denúncias.

- Formação continuada sobre prevenção e Enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes para as equipes;
- Capacitação de técnicos da rede intersetorial para a prevenção e atendimento aos casos de abuso e exploração sexual;
- Produção de mídias e material impresso para sensibilização de famílias, educadores e multiplicadores;
- Construção de um diagnóstico sobre Violência Sexual no Município;
- Capacitação para os profissionais do SGD – Sistema de Garantia de Direitos;
- Realização de campanhas, palestras e panfletagens para sensibilizar e informar as famílias e educadores sobre como identificar os casos e os
canais de denúncia;
- Implantação de Protocolos de notificação de maus tratos e de Violência Sexual contra crianças e adolescentes;
através de articulação com a rede intersetorial; - Reunião periódicas com o SGD – Sistema de Garantia de Direitos;
- Elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual Infanto Juvenil;
- Levantamento de informações sobre violência sexual – denuncias, inquéritos instaurados, casos julgados;
- Levantamento de boas práticas de enfrentamento da violência sexual;
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Programa 16
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
INDICADORES

OBJETIVO
RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO

METAS 2022-2025
CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

INICIATIVAS

Devido a Pandemia as aulas foram suspensas e em decorrência dessa situação houve aumento da Evasão Escolar; Aumento das Vulnerabilidades
Sociais e o agravamento da extrema pobreza; Ausência de um Plano de Enfrentamento ao Trabalho Infantil; Falta de Esclarecimento por parte da
população, sobre os prejuízos do trabalho infantil ao desenvolvimento da criança e do adolescente;
Promover ações que contribuem na erradicação do trabalho infantil e na proteção do adolescente trabalhador visando promover um contexto
sociocultural em que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam respeitados e garantidos.
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
Mesmo que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbam o trabalho infantil, muitas famílias influenciadas pela cultura
do incentivo ao trabalho precoce, submetem crianças e adolescentes a trabalho agrícola, em olarias, nos domicílios e “casas de famílias”, nos
lixões, ou mesmo no comércio informal, estabelecendo um clico de violações de direito em que a criança e ao adolescente por se sentir na
obrigação de contribuir no sustento da família, são absorvidos pelo trabalho, o que prejudica o desempenho escolar ou provoca a evasão de
alunos. Além dos riscos em que alguns trabalhos oferecem a saúde física de crianças e dos adolescentes.
- Construção de um diagnóstico sobre o Trabalho Infantil no Município;
- Criação de um comitê intersetorial que abarque o Enfrentamento ao Trabalho Infantil;
- Reuniões intersetoriais para construção de ações estratégicas de enfrentamento ao trabalho infantil;
- Formação continuada sobre erradicação do trabalho infantil;
- Realização de campanhas, palestras e panfletagens para sensibilizar e informar as famílias sobre a necessidade de erradicar o trabalho infantil;
- Realização do serviço de abordagem social, visando visitação a regiões onde há incidência de trabalho infantil;
- Elaboração do AEPETI – Ações Estratégicas do PETI;
- Capacitação de técnicos da rede intersetorial para a prevenção e enfrentamento ao trabalho infantil;
- Produção de mídias e material impresso para sensibilização de famílias, educadores e multiplicadores;
-Construção de um agenda de reuniões intersetorial;
- Realização de ações voltadas a prevenção e sensibilização de famílias, educadores e multiplicadores.
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Programa 17
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ
INDICADORES
OBJETIVO
RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO

METAS 2022-2025
CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO
INICIATIVAS

Aumento das Vulnerabilidades Sociais e o agravamento da extrema pobreza do público alvo do Programa; Taxa de meninas adolescentes grávidas
alta.
Executar o Programa promovendo o acompanhamento do desenvolvimento integral da criança na primeira infância.
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
O Programa promove ações do desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento 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 infância; Mediar o acesso da gestante, das crianças e das suas
famílias a políticas e serviços públicos; Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira
infância e suas famílias.
- Criação de um comitê intersetorial do Programa Criança Feliz;
- Fortalecer as ações;
- Promover reuniões intersetoriais;
- Aquisição de materiais informativos e materiais padronizados para os Visitadores Sociais;
- Aquisição de materiais lúdicos e pedagógicos.
- Divulgar o Programa no Município;
- Capacitar os Visitadores Sociais e Supervisor do Programa;
- Articular e Fortalecer a rede intersetorial;
- Proporcionar um espaço próprio do Programa.
- Realizar busca ativa;
- Implantar o comitê intersetorial do Programa Criança Feliz;
- Promover uma agenda de reuniões intersetoriais;
- Aquisição de materiais informativos e materiais padronizados para os Visitadores Sociais;
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Programa 18
CONSELHO TUTELAR
INDICADORES
OBJETIVO
RESPONSÁVEL
CARACTERIZAÇÃO
METAS 2022-2025
CURTO PRAZO

MÉDIO E LONGO PRAZO

INICIATIVAS

Necessidade de capacitação para os conselheiros; Prédio alugado; Necessidade de adequações do prédio; Necessidade de um espaço particularizado
para escuta da criança e do adolescente e suas famílias; Sem acesso ao sistema SIPIA.
Fortalecer o Conselho Tutelar, melhorando o espaço com todos os insumos mínimos necessários para o bom desenvolvimento do trabalho do
conselheiro. Garantindo capacitação e formações para que o colegiado, melhor se integre a rede de garantia de direitos.
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
O Conselho Tutelar é um órgão criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como objetivo ajudar a família, a sociedade e o Estado
a zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Além disso, protege contra toda forma de negligência, exploração e violência.
- Adequar o espaço garantindo além da sala dos conselheiros uma sala para escuta especializada e sigilosa;
- Capacitação dos conselheiros para escuta qualificada;
- Apoio técnico para elaboração do plano de ação do conselho tutelar;
- Garantir Novos equipamentos de informática e permanentes;
- Garantir formação continuada ao colegiado;
- SIPIA funcionando no Município.
- Garantir novo espaço
- Elaborar o plano de ação;
- Adquirir novos equipamentos de informática e permanente;
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17

CRONOGRAMA DE AÇÕES

Programa 01: Gestão do SUAS – Sistema Único de Assistência Social
Objetivo: Aprimorar as estratégias de gestão para garantir a execução com excelência das ações e serviços do SUAS.
Ação

indicador

Período/Meta
2024
2025
-

Responsável

2022
01

2023
-

01

01

01

01

04

01

-

-

-

01

PPA
aprovado

01

-

01

-

02

Elaborar o Projeto de Lei Municipal do SUAS

Lei Aprovada

01

-

-

-

01

Implementação da Vigilância

Setor
funcionando
Lei Revisada
e atualizada

01

-

-

-

01

01

-

-

-

01

ações
divulgadas

X

X

X

X

-

Elaborar o Plano Municipal de Assistência Social
Elaborar o Plano de Ação Anualmente
Adequar o orçamento da Assistência Social - LOA a
legislação vigente
Adequar o PPA as diretrizes do Plano Municipal

Revisar e atualizar a Lei de Benefícios Eventuais

Divulgação das Ações da Secretaria

01 plano
plurianual
01 plano
anual
LOA
aprovada

Total
01

Gestor de
Assistência
Gestor
Gestor de
Assistência e
Assessoria Jurídica
Gestor de
Assistência e
Assessoria Jurídica
Gestor de
Assistência e
Assessoria Jurídica
Gestor de
Assistência
Gestor de
Assistência e
Asses.Jurídica
Assessoria de
Comunicação

Financiamento
Federal Estadual Municipal
X
X
X

X

X

X

X
X

X
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Melhorar no portal das transparências as informações
do FMAS
Estruturar formalmente a gestão, a partir da aprovação
da Lei do SUAS;

01

01

01

01

04

Gestor

X

Gestor

Programa 02: Gestão da Rede Intersetorial e Socioassistencial
Objetivo: Aprimorar e fortalecer as redes intersetorial e socioassistencial do Município.
Ação

Criação da Comissão Intersetorial dos Programas Sociais
Fortalecimento da Rede
Elaboração de diagnóstico socioterritorial
Reuniões periódicas com a rede intersetorial
Realização de eventos para fortalecer a rede
intersetorial
Articular o SGD – Sistema de garantia de direitos
Implementação da vigilância sócioassistencial

Indicador

01 comitê

202
2
01

Período/Meta
2023
2024
2025

Responsável
Total

-

-

-

01

Ações
desenvolvidas
01 relatório

04

04

04

04

16

-

01

-

-

01

02 reuniões
semestral
01 evento ao
ano
Ações
desenvolvidas
Setor
funcionando

04

04

04

04

16

01

01

01

01

04

04

04

04

16

01

-

-

01

04
-

Secretário de
Assistência
Gestor e
coordenadores
Coordenador da
Vigilância
Coordenador da
Vigilância
Coordenador da
Vigilância
Gestor e
coordenadores
Coordenador da
Vigilância

Financiamento
Federal Estadual Municipal
X

X
X
X
X
X
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Programa 03: Manutenção das Unidades da Rede de Proteção Social
Objetivo: Adequar os espaços físicos onde há oferta de serviços socioassistenciais, primando pela elaboração projetos de reforma, construção e
ampliação de acordo com as normas da ABNT.
Ação

Indicador

Período/Meta
2023 2024 2025

Responsável

Instalação de placas padronizadas de acordo com o
MC
Reformar e adequar o Centro de Referência da
Assistência Social - CRAS;
Inaugurar o Centro de Referência Especializado da
Assistência Social - CREAS;
Reformar o prédio da Secretaria de Assistência
Social;
Aquisição de ventiladores e centrais de ar para
atender as necessidades dos espaços;
Aquisição de equipamentos de informática,
materiais permanentes e mobiliários para as
unidades;
Reformar e adequar espaço do cadastro único;
Reativar a cozinha comunitária;
Captação de recursos para a construção de um
novo Centro de Referência Especializado da
Assistência Social de acordo com projeto
elaborado pelo MC;

Unidade

2022
4

Unidade

1

-

-

-

1

Unidade

-

1

-

-

1

Unidade

1

-

-

-

1

Unidade

12

12

12

-

36

Unidade

15

15

15

15

60

Unidade
Unidade
Unidade/
proposta

1
1
02

02

-

-

1
1
04

Total
4

Gestor da
Assistência
Gestor da
Assistência
Gestor da
Assistência
Gestor da
Assistência
Gestor da
Assistência
Gestor da
Assistência
Gestor
Gestor
Gestor da
Assistência

Financiamento
Federal Estadual Municipal
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X
X

X
X
-
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Programa 04: Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social
Objetivo: Melhorar os vínculos trabalhistas dos trabalhadores do SUAS, promovendo concurso público, capacitação continuada e contratação de
equipe mínima de acordo com a NOB RH SUAS.
Ação

Indicador

Construção do Plano Municipal de Capacitação
para os trabalhadores do SUAS
Capacitação de trabalhadores do SUAS

Unidade

2022
1

Formações

3

3

3

3

12

Pessoa

20

20

20

20

80

Unidade

2

2

2

2

08

Pessoa

1

-

-

-

01

Pessoa

10

10

05

05

30

Apoio a participação de trabalhadores do SUAS em
cursos, seminários e congressos
Realização de grupos de estudo para nivelamento
de informações entre gestores, coordenadores e
técnicos
Contratação de um advogado para compor a
equipe mínima do CREAS
Aumento gradativos dos trabalhadores efetivos,
através de concurso público

Período/Meta
2023 2024 2025

Responsável
Total
1

Assessoria
Técnica
Secretário de
Assistência
Secretário de
Assistência
Assessoria
Técnica
Secretário de
Assistência
Prefeitura
Municipal

Financiamento
Federal Estadual Municipal
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Programa 05: Controle Social
Objetivo: Promover o fortalecimento dos conselhos relacionados a política de assistência, incentivando para que realizem reuniões periódicas
visando o acompanhamento dos programas e serviços socioassistenciais.
Ação

Unidade de
Medida
Unidade

2022
1

Pessoa

10

10

10

10

40

Unidade

1

-

-

-

1

Revisar e atualizara lei do CMDA

Unidade

1

-

-

-

1

Fomento a criação e operacionalização dos fundos
setoriais
Promover estratégias de captação de recurso para
FMDCA
Manutenção dos conselhos

Unidade

-

2

2

2

6

Unidade

2

2

2

2

8

Unidade

2

3

3

3

11

Garantir espaço adequado para funcionamento do
conselho
Realização de conferências

Unidade

1

-

-

-

1

Unidade

-

2

-

2

4

Suporte a elaboração do Plano de Ação do
Conselho Municipal de Assistência Social
Capacitação de conselheiros de entidades ligadas a
política de Assistência Social
Revisar e atualizara lei do CMAS

Período/Meta
2023 2024 2025
-

Responsável
Total
1

Secretário de
Assistência
Secretário de
Assistência
Assessoria
Jurídica
Assessoria
Jurídica
Assessoria
Técnica
Secretário de
Assistência
Assessoria
Técnica
Secretário de
Assistência
Secretário de
Assistência

Financiamento
Federal Estadual Municipal
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

-

X

X

X
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Programa 06: Programa Auxílio Brasil (Bolsa Família)
Objetivo: Utilizar o Programa Bolsa Família, como recurso para combater a fome e garantir a segurança alimentar e nutricional, promovendo ainda
às famílias o acesso a rede de serviços públicos, em especial a saúde, educação e assistência social
Ação
- Divulgação das ações do PAB no Município;
- Reuniões periódicas convocadas pelo PAB, com os
envolvidos na gestão do PAB e com as equipes de
saúde, educação e assistência, para planejamento
das ações;
- Reuniões intersetoriais e com a rede sócio
assistencial para implementação do PAB;
- Reuniões periódicas com os Beneficiários;
-Acompanhamento
e
Monitoramento
do
cumprimento das condicionalidades;
- Coordenação do PAB;
- Capacitação dos entrevistadores e demais equipes
- Estimular o Desligamento voluntário de famílias
que conseguiram superar a condição de pobreza e
extrema pobreza.
- Monitoramento dos efeitos gradativos;
- Ações de geração de trabalho e renda;

Unidade de
Medida
Unidade
Unidade

Período/Meta
2023 2024 2024
4
4
4
4
4
4

2022
4
4

Unidade

4

4

4

Unidade
Unidade
(sempre)
Unidade
Unidade
Unidade

3
-

3
-

1
2
2

Unidade
Unidade

2

Responsável

Financiamento
Federal Estadual Municipal
X
X

Total
16
16

Coordenador
Coordenador

4

16

Coordenador

X

3
-

3
-

12
-

Coordenador
Coordenador

X
X

2
2

2
2

2
2

1
8
8

Coordenador
Coordenador
Coordenador

X
X
X

2

1

1

6

Coordenador
Coordenador do
PAB

X
X
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Programa 07: Cadastro Único de Programas Sociais - CadÚnico
Objetivo: Cadastrar todas as famílias de baixa renda, especialmente as extremamente pobres em todo território Urbano e rural.
Ação
- Realizar ações itinerantes
- Realizar busca ativa de famílias em perfil de
pobreza e extrema pobreza na sede do município e
na zona rural;
- Identificar todos os trabalhadores do CAD-Único
com Blusas e crachás padronizados;
- Melhoramento das Tecnologias existentes;
-Melhorar as informações do cadastro único
especialmente da população prioritária;
- Ampliar recurso do IGD melhorando as taxas de
atualização cadastral;

Unidade de
Medida
Unidade
Unidade

Período/Meta
2023 2024 2024
3
3
3
3
3
3

2022
3
3

Unidade

8

8

8

Unidade
Unidade
(sempre)
Unidade

5
-

5
-

2

2

Responsável

Financiamento
Federal Estadual Municipal
X
X

Total
12
12

Coordenador
Coordenador

8

32

Coordenador

X

3
-

3
-

16
-

Coordenador
Coordenador

X
X

2

2

8

Coordenador

X
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Programa 08: Inclusão Produtiva e Geração de Renda
Objetivo: Fomentar e articular ações voltadas a inclusão sócio produtiva, visando promover a autonomia e a emancipação das famílias, através de
qualificação profissional e do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos que será substituído pelo Programa Alimenta Brasil (MP Nº 1061/2021).
Ação
Implantar Projetos Municipais de Inclusão sócio
Produtiva
Manutenção e ampliação do PAA
Realização de convênios e parcerias para realização
e semiprofissionalizantes
Realizar parceria para ofertar de cursos
SENAR/SENAI
Inaugurar a cozinha comunitária
Apoio a organização associativa e cooperativa
Incentivo a iniciativas de organização popular para
a geração de trabalho e renda

Unidade de
Medida
Unidade

Período/Meta
2023 2024 2025
01
01
01

Responsável

2022
01

Unidade

01

01

01

01

04

Unidade

02

02

02

02

08

Secretário de
Assistência
Secretário de
Assistência
Coordenador

Unidade

04

04

04

04

16

Unidade
Unidade
Unidade

01
01
01

01
01

01
01

01
01

01
04
04

Total
04

Financiamento
Federal Estadual Municipal
X
X

-

-

X

X

X

Coordenador

X

X

X

Coordenador
Coordenador
Coordenador

X
X
X

X
X
X
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Programa 09: Benefícios Eventuais
Objetivo: Promover orientação e acesso dos usuários aos benefícios eventuais disponibilizados pelo poder público, proporcionando em caráter
emergencial o atendimento a situações de insegurança alimentar e de acesso a benefícios eventuais embasadas em levantamento socioeconômico
e em Lei Municipal e normativas nacionais.
Ação

Unidade de
Medida
Unidade

2022
01

Articulação com a justiça para captar recursos
voltados a concessão de benefícios eventuais

Estratégias

01

01

01

01

01

Apoio emergencial auxílio alimentação
Apoio emergencial a recém nascidos
Apoio emergencial a realização de funerais
Divulgação do serviço para a população
Criar protocolo de concessão de benefícios entre
os níveis de proteção
Ações de divulgação dos benefícios eventuais

Unidade
Unidade
Unidade
Estratégias
Unidade

1000
500
200
02
02

1500
500
200
02
01

2000
600
250
02
01

2500
700
250
02
01

7000
2300
900
08
05

Assessoria
jurídica
Gestora da
Assistência
Social
CRAS e CREAS
CRAS e CREAS
CRAS e CREAS
CRAS e CREAS
CRAS e CREAS

Unidade

02

02

02

02

08

CRAS e CREAS

Atualização da Lei Municipal

Período/Meta
2023 2024 2025
-

Responsável
Total
01

Financiamento
Federal Estadual Municipal
X
-

-

X

-

-

X
X
X
X
X

-

-

X
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Programa 10: Proteção Social Básica
Objetivo: Fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a fragilização dos vínculos familiares e comunitários, visando a superação de situações de risco
e vulnerabilidade através de aquisições continuadas
Ação

2022
10

Período/Meta
2023 2024 2025
10
20
20

Total
60

Famílias

700

700

700

700

2800

Unidade

120

120

120

120

480

estratégias

3

3

3

3

12

-Aquisição de equipamentos para oferta do PAIF

Unidade

-

-

-

-

-

-Aquisição de materiais de expediente para a
oferta do PAIF
-Aquisição e reposição de brinquedos para os
espaços lúdicos
-Atendimento psicossocial às famílias

Unidade

-

-

-

-

-

Unidade

100

100

100

100

400

Unidade

700

700

700

700

2800

Formação

04

04

04

04

16

Unidade

01

-

-

-

01

-Atendimento a pessoas com deficiência através do
serviço de proteção social básica em domicilio
-Fortalecer as ações do PAIF
-Busca ativa de famílias
-Divulgação dos serviços do CRAS

-Capacitação para técnicos que executam o PAIF
-Elaborar protocolos e fluxo de atendimento e
acompanhamento

Unidade de
Medida
Pessoa

Responsável
Coordenação do
CRAS
Técnicos de
referencia
Técnicos de
referencia
Coordenação do
CRAS
Secretário de
Assistência
Secretário de
Assistência
Secretário de
Assistência
Técnicos de
referencia
Coordenação do
CRAS
Técnicos de
referencia

Financiamento
Federal Estadual Municipal
X
X
X

-

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

-

96

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU
SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL
-Fortalecimento da Equipe Itinerante

Unidade

04

04

- Melhorar as informações dos Sistemas relativos ao
CRAS;
- Garantir as ações sociais, comunitárias e de
fortalecimento de vínculos com pessoas e
comunidade

Unidade

03

-

unidades

06

06

06
-

06
-

06

20
03

06

24

Coordenação do
CRAS
Coordenação do
CRAS
Técnicos de
referencias

X

X

-

X

X

-

X

X

-
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Programa 11: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Objetivo: Complementar o trabalho social com as famílias através de ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Ação

2022
-

Período/Meta
2023 2024 2025
50
50
50

Total
150

Pessoa

200

200

200

200

800

Pessoa

150

150

150

150

600

Pessoa

50

50

50

50

200

Atendimento de pessoas com deficiência

Pessoa

10

10

20

20

60

Atendimento de pessoas através de grupos
intergeracionais
Realização de encontros com os familiares dos
usuários que participam dos SCFV
Realização de ações de capacitação continuada
para orientadores sociais
Aquisição de equipamentos e mobiliário para a
oferta de serviços de convivência
Aquisição de materiais didáticos e de expediente
para os serviços de convivência

Pessoa

50

50

50

50

200

Unidade

05

05

08

08

26

Unidade

4

4

4

4

16

Unidade

-

-

-

-

-

Unidade

-

-

-

-

-

Atendimento de crianças com idade entre 4 e 6
anos
Atendimento de crianças com idade entre 7 a 12
anos (228- ref:SISC, ago - 2021)
Atendimento de adolescentes 13 a 17 anos (187ref:SISC, ago - 2021)
Atendimento de idosos

Unidade de
Medida
Pessoa

Responsável
Técnica de
referência
Técnica de
referência
Técnica de
referência
Técnica de
referência
Coordenador Do
CRAS
Técnica de
referência
Coordenador Do
CRAS
Assessoria
Técnica
Secretário de
Assistência
Secretário de
Assistência

Financiamento
Federal Estadual Municipal
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Aquisição de jogos e brinquedos para os serviços
de convivência
Aquisição de blusas para os usuários dos serviços
de convivência
Criação de novos grupos do serviço de convivência
na zona rural com prioridade para regiões
vulneráveis ao trabalho infantil

Unidade

200

200

200

200

800

Unidade

500

200

500

200

1400

Unidade

-

1

-

-

01

Secretário de
Assistência
Secretário de
Assistência
Coordenador da
PSB

X
X
X

X
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Programa 12: Benefício de Prestação Continuada
Objetivo: Garantir o acesso do usuário ao Benefício Prestação Continuada, orientando os usuários para o requerimento do BPC junto ao INSS, de acordo com os
critérios estabelecidos na Lei Orgânica de Assistência Social.
Ação
plano de inserção e acompanhamento das famílias
beneficiarias de BPC
Realização de capacitação sobre BPC
Realização de encontros para nivelamento de
informações entre as equipes técnicas da SEMAS
Concessão de benefício eventual de passagem para
comparecimento na perícia inerente ao processo de
inclusão do BPC, para pessoas cujas famílias
possuem perfil de extrema pobreza, ou se
encontram em situação de vulnerabilidade de
renda.

Unidade de
Medida
Unidade

Período/Meta
2023 2024 2025
01
01
01

Responsável

2022
01

Unidade
Unidade

01
06

01
06

01
06

01
06

4
24

Equipe de
Referência do
CRAS
Gestor
Gestor

Unidade

100

100

100

100

400

Gestor

Total
04

Financiamento
Federal Estadual Municipal
X
X

X
X

X
X
X
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Programa 13: Proteção Social Especial de Media Complexidade - CREAS
Objetivo: Prevenção e atendimento a casos de violações de direitos, voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, visando através de
intervenções individualizadas e atendimentos sociofamiliares, contribuir para restauração e preservação da integridade das pessoas atendidas e prevenir a
incidência de violações de direitos.
Ação

Unidade de
Medida
famílias

2022
50

Ações do Serviço Especializado em Abordagem
Social
Reuniões periódicas para fortalecer as articulações
da rede intersetorial
Visitas institucionais

Unidade

20

30

40

40

130

Unidade

06

06

06

06

24

Unidade

06

06

06

06

24

Acompanhamento a adolescentes e jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio
aberto
Implantação dos serviços previstos na PSE – Serviço
de Acolhimento em família acolhedora
Divulgação dos serviços do CREAS

Pessoa

20

20

20

20

80

Famílias

-

20

30

60

Unidadeações
Unidadeações
Unidadeações

3

3

3

3

12

04

04

04

04

16

04

04

04

04

16

Fortalecer o PAEFI

Promover ações itinerante
Articular o Sistema de Justiça e definir papéis dentro
do SGD

Período/Meta
2023 2024 2025
50
50
50

10

Responsável
Total
200

Equipe de
referencia
Coordenação do
CREAS
Coordenação do
CREAS
Coordenação do
CREAS
Técnico de
referencia
Técnico de
referencia
Coordenação do
CREAS
Coordenação do
CREAS
Coordenação do
CREAS

Financiamento
Federal Estadual Municipal

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X
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Programa 14: Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
Objetivo: Aperfeiçoar e melhorar PROTOCOLOS de atendimento para os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes; Melhorar o atendimento,
acompanhamento das situações de violência sexual.
Ação
-Capacitação de trabalhadores da rede intersetorial para
a prevenção e atendimento aos casos de abuso e
exploração sexual
-Realização de Campanha Municipal
-Implantação de Protocolos de notificação de maus
tratos e de Violência Sexual contra crianças e
adolescentes;
- Reunião periódicas com o SGD – Sistema de Garantia
de Direitos;
- Realização de ações voltadas a prevenção e
sensibilização de famílias, educadores e multiplicadores
quanto o combate ao abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes
- Encontros promovidos nas escolas do município;
-Construção de um diagnóstico sobre Violência Sexual
no Município;
- Elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento a
Violência Sexual Infanto Juvenil;

Unidade de
Medida

Período/Meta

Responsável

Financiamento
Federal

Estadual

Municipal

2023
02

2024
02

2025
02

Total

Formação

2022
02

08

Coordenador Do
CREAS

X

X

X

Unidade
Unidade

1
-

1
-

1
-

1
-

4
-

CREAS e CRAS
Coordenador Do
CREAS

X

X

X

X

X

X

Unidade

2

2

2

2

08

X

X

X

Unidade

05

05

05

05

20

Coordenador Do
CREAS e CRAS
Coordenador Do
CREAS e CRAS

X

X

X

Unidade

04

04

04

04

16

X

X

X

Unidade

01

-

-

-

01

X

X

-

Unidade

-

01

-

-

01

Coordenador Do
CREAS e CRAS
Técnico de
referencia
Equipe de
referência Cras e
Creas

X

-

-
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Programa 15: Erradicação do Trabalho Infantil
Objetivo: Promover ações que contribuem na erradicação do trabalho infantil e na proteção do adolescente trabalhador visando promover um contexto
sociocultural em que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam respeitados e garantidos.
Ação
Implementação do plano de Ações Estratégicas do
PETI
Criação de um comitê intersetorial de
Enfrentamento ao Trabalho Infantil;
Formação de trabalhadores da rede intersetorial
sobre erradicação do trabalho infantil
Realização do campanhas alusivas a erradicação do
trabalho infantil
Realização de ações voltadas a prevenção e
sensibilização de famílias, educadores e
multiplicadores
Realização do serviço de abordagem social, visando
visitação a regiões onde há incidência de trabalho
infantil

Unidade de
Medida
Unidade

Período/Meta
2023 2024 2025
-

Responsável

2022
1

Unidade

1

-

-

-

1

Pessoa

10

10

10

10

40

Unidade

1

1

1

1

4

Unidade

4

4

4

4

16

Unidade

10

10

20

20

60

Total
1

Coordenador do
AEPETI
Secretária de
Assistência
Social
Coordenador do
AEPETI
Coordenador do
AEPETI
Coordenador do
AEPETI
Coordenador do
AEPETI

Financiamento
Federal Estadual Municipal
X
X
-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Programa 16: Primeira Infância do SUAS – CRIANÇA FELIZ
Objetivo: Promover o acompanhamento do desenvolvimento integral da criança na primeira infância.
Ação

Unidade de
Medida
Unidade

2022
1

Período/Meta
2023 2024 2025
-

Total
1

Fortalecer as ações do Criança feliz

Usuários

300

300

300

300

1200

Promover reuniões intersetoriais

Unidade

3

3

3

3

12

Divulgação do Programa;

Unidade

4

4

4

4

16

Capacitar os Visitadores Sociais e Supervisor do
Programa;

Pessoas

15

15

15

15

60

-

-

-

-

-

-

Articulação da rede

Unidade

04

04

04

04

16

Aquisição de espaço próprio

Unidade

01

-

-

01

Implantar o comitê intersetorial do Programa
Criança Feliz;

Padronizar e realizar identificação visual do
Programa

-

Responsável
Secretária de
Assistência
Social
Supervisor do
Programa
Supervisor do
Programa
Supervisor do
Programa
Secretária de
Assistência
Social
Secretária de
Assistência
Social
Supervisor do
programa
Secretário

Financiamento
Federal Estadual Municipal
X

X
X

X

X
X

X

X

-

-

X

-

-

X

-

-
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Programa 17: Conselho Tutelar
Objetivo: Garantir a função protetiva do Estado a criança e ao adolescente.
Ação

Unidade de
Medida
Unidade

2022
1

Capacitar os conselheiros
Conselheiros capacitados

Unidade
Pessoa

3
5

3
5

3
5

3
5

12
-

Elaborar o plano de ação
Plano de formação continuada;

Unidade
Unidade

1
-

1
-

1
1

1
1

04
02

Adquirir novos equipamentos de informática e
permanente*;
Implantação do SIPIA

unidades

-

-

-

-

-

Secretária de
Assistência
Social
Secretaria
Secretaria e
conselheiros
Conselheiros
Secretaria e
conselheiros
Secretaria

Unidade

01

-

-

-

01

Conselheiros

Garantir espaço mais adequado ao bom
funcionamento do CT

Período/Meta
2023 2024 2025
-

Responsável
Total
1

Financiamento
Federal Estadual Municipal
X

X
X
X
X
-

X
X

*conforme plano de ação em consonância com a gestão.
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18

APROVAÇÃO DO CMAS
Aprovação do CMAS: Aprovada por unanimidade
Data da reunião: 07/03/2022
Ata nº: 17ª
Resolução: 13
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