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CONCEITO 

A Assistência Social é uma política pública; um direito de todo cidadão 

que dela necessitar. 

 

Ela está organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), presente em todo o Brasil.  

 

 



FILOSOFIA DE SERVIÇO 

 
Missão  

 

      - Implementar e promovendo serviços de Proteção Básica e Proteção 

Social Especial as Famílias ou indivíduos em situação de vulnerabilidade 

social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos, que vivenciam violações de direitos (violência física, psicológica, 

sexual e negligência) e àqueles atingidos por situações de emergência e 

calamidade pública ou removidas de áreas de risco, preventivamente. 
 

META 2019 

 
COLOCAR EM PRÁTICA O PROJETO SUPERAR 

 

 Sem duvidas, iremos acolher e oferecer garantias e condições que 

possibilitem ao cidadão ser reconhecido e se fazer reconhecer, seja na 

construção de sua autonomia assim como no fortalecimento e resgate dos 

vínculos.  

 



COMPOSIÇÃO DA SECRETARIA 

 

 
    

 

 

 CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL)   

 CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

 CASA LAR (CASA DE APOIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NEGLIGENCIADAS) 

 

    

 

 CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SECRETARIA 

  
 CONSELHO DE ASSISTÊNCIA; 

 

 CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES; 

 

 CONSELHO TUTELAR; 

 

 CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL; 

 

 CONSELHO DE IDOSO; 
 



PROGRAMA 

 

OBS 

 

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo. 

 

364 PARTICIPANTES 

 
CAD. ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) 

 
3.886 PARTICIPANTES 

PIAF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) (GESTANTES, PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, IDOSOS, FAMÍLIAS) FUNÇÃO PREVENTIVA são realizados visitas e 

acompanhamento psicossocial a família, reuniões dos grupos citados acima semanalmente 

ou quinzenal. 

 
64 FAMÍLIAS  

BPC (Beneficio de Prestação Continuada), garantia de salário Mensal (loas) a idosos (65) e 
pessoas com deficiência.   

 

2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CASAMENTO. 

 

 

RG (carteira de Identidade) 

 

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. 

SERVIÇO psicossociais (atendimentos, visitas, relatórios, encaminhamentos e 

acompanhamentos) 

PAEF /para famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus 
direitos violados. Oferece apoio, orientação e acompanhamento para a 
superação dessas situações por meio da promoção de direitos, da preservação e 
do fortalecimento das relações familiares e sociais. 
 

78 FAMÍLIAS 

PROJETO SUPERAR 



PROJETOS E AÇÕES 

 
 

• MAIS INCLUSÃO; 

• RESGATANDO SONHOS E CONSTRUINDO 
REALIDADES; 

• SUPERAR; 

• BLOCO ABRAÇADINHOS 

• AÇÃO ROSA MULHER; 

• ENCONTRO COM GESTANTES 

• CARAVANA DA ALEGRIA; 

• OFICINAS DE CULTURA, ARTE E ESPORTE 

• BAILE DA MELHOR IDADE; 

• EXCURSÕES CULTURAIS E TURÍSTICAS 
(CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS) 

• VISITAS DOMICILIARES; 

• REUNIÕES COM OS GRUPOS DO PAEFI E 
PAIF; 

• RECADASTRAMENTO BOLSA FAMÍLIA; 

• ENCONTROS SEMANAIS COM O GRUPO DE 
IDOSOS  PRA VIVER NÃO TEM IDADE; 

• ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL AS 
FAMÍLIAS; 

• CUMPRIMENTO DE MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS; 

• ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO 
JURÍDICO AS FAMÍLIAS; 

• REUNIÕES SEMANAIS COM AS FAMÍLIAS DAS 
CRIANÇA E ADOLESCENTES DA CASA LAR 
(FORTALECER VÍNCULOS); 

 



CAMPANHAS DE PREVENÇÃO 
 

 

 JANEIRO BRANCO 

 COMBATE AO ABUSO SEXUAL E EXPLORAÇÃO SEXUAL  

 COMBATE AO TRABALHO INFANTIL 

 COMBATE AO FEMINICÍDIO E A VIOLÊNCIA DOMESTICA 

 PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

 SETEMBRO AMARELO 

 OUTUBRO ROSA 

 NOVEMBRO AZUL 

 



BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

Lei Municipal 506/2014 

 
 AUXILIO FUNERAL   

 AUXÍLIO NATALIDADE (KIT ENXOVAL BEBÊ)  

 AUXILIO ALUGUEL SOCIAL  

 AUXILIO CONTAS EM ATRASO (ENERGIA, ÁGUA)  

 CESTAS BÁSICAS 

 VALE GÁS 

 AUXILIO LEITE (CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS)  

 AUXILIO COLCHÃO 

 



CRAS 

 Quais as atividades realizadas pelo CRAS? 

 
Visitas domiciliares, orientações e encaminhamentos a outros serviços e políticas do 

Governo Federal como: encaminhamento para acesso ao BPC junto ao INSS; 

encaminhamento para as outras politicas setoriais; acesso ao CADÚNICO e aos 
programas sociais, ações comunitárias, por meio de palestras, campanhas e eventos, 

como forma de descentralizar os serviços do CRAS e levar aos usuários mais acesso as 

informações. 



• Das famílias em acompanhamento quantas estão em;: 

 Situação de extrema pobreza 25 

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 50 

Em descumprimento de condicionalidades do PBF 05 

Com membros beneficiários do BPC X 

Com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil X 

Com crianças ou adolescentes em Serviço de Acolhimento 02 

 

 

Oficinas: Gestantes       dias/horário: quinzenalmente às quartas-feiras/  14:00hs às 16:00hs 

Oficinas: Geração de emprego e renda aos usuários do PAIF, em extrema vulnerabilidade social 

inscritos no CADUNICO, Programa Superar.       

dias/horário; semanalmente todas as quartas feiras/ 09:00hs às 11:00hs 

•  Oficinas do Programa de Atenção Integral a Família – PAIF: 
 



Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV: 



Total de atendimentos individualizados 

realizados no CRAS em 2018 

1- Total de atendimentos particularizados no CRAS 4763 
2- Famílias encaminhadas para Inclusão no Cadastro Único 357 

3- Famílias encaminhadas para atualização Cadastral 2605 
4- Indivíduos encaminhados para acesso ao Beneficio de Prestação Continuada- BPC 07 

5- Famílias encaminhadas para o CREAS 07 
6- Visitas domiciliares realizadas, realizada por assistentes sociais e psicóloga 420 

7- Total de auxílios-natalidade(kit de bebe) entregues  durante esse período 76 

8- Total de auxilio funeral entregues durante esse período 23 
9- Outros benefícios eventuais concedidos(pagamento de aluguel social, faturas de 

energia, entre outros) aos usuários durante esse período 
105 





CREAS 

 

 Centro de referencia 

 CREAS é o serviço de proteção social a criança e adolescentes vitimas de 

violência, abuso e exploração e suas famílias, respondendo as demandas 

atuais e atendimento a situações de violências. O atendimento no CREAS 

é atendimento multiprofissional. 

  

 





TOTAL DE ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS 

 

 2018- 153 
 

 TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS EM GRUPOS; 

 

 2018- 43 
 

 FAMÍLIAS ENCAMINHADAS PARA A REDE; 

 

 2018 – 06 
 

 VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS; 

 

 2018 - 186 

 
 



CASA LAR 
 A Casa Lar “Mãos que Cuidam”, unidade da Proteção Social Especial de 

Alta Complexidade, atende crianças e adolescentes com idades entre 0 a 
18 anos, sob medida protetiva de forma provisória, em um serviço 
organizado de forma oferecer um ambiente  próximo ao de uma rotina 
familiar. 

 A Casa Lar dispõe de: 

  equipe técnica (assistente social e psicóloga); 

  coordenadora; 

 4 cuidadoras; 

 1 educadora social; 

 1 vigilante 

 



Atividades desenvolvidas no ano de 2018 

 Envio de RMA à Proteção Especial Estadual; 

 Envio de Demonstrativo ao Judiciário 

 Capacitações do SIA  

 Estudos de Caso semanal 

 Acompanhamento de visita familiar na Instituição 

 Atendimento Psicossocial 

 Orientações individuais e Familiar 

 Articulação c/serviços da rede (Saúde, CRAS, Emissão de RG, Sesc, CREAS e Educação) 

 Visitas Domiciliares em Indiaroba e outros municípios em busca de familiares; 

 Confecção de relatórios  

 Alimentação de Sistemas (SIA) 

 Confecção de PIA 

 Passeios em praça Pública 

 Acompanhamento em atividades educacionais 

 



Relatório de Atividades do ano de 2018 

 Vistas da equipe do PSF; 

 Participação em atividades promovidas pelo SESC-Ler; SCFV; CREAS e 
CRAS, e pelo Judiciário; 

 Desenvolvimento e participação de Campanhas socioeducativas e de 
prevenção (Janeiro Branco, Combate ao Abuso e Exploração Sexual; 
Setembro Amarelo etc); 

 Participação de capacitações diversas (SEIDH; Gestão Municipal; 
Judiciário; Coordenadoria da Infância e Juventude etc); 

 Recebimento de visitas técnicas (Estado, Ministério Público, técnica do 
INSS); 

 Desenvolvimento de atividades  recreativas e de lazer com as crianças e 
adolescentes acolhidos; 

 Acompanhamento aos acolhidos em cultos religiosos. 

 



Quantitativo de Atividades 

Descrição Total 

Quantidade de casos acolhidos em 2018  15 

Quantidades de crianças e adolescentes desligados em 2018  4 

Quantidades de acolhidos atualmente 11 

Quantidade de famílias em acompanhamento  8 



CADASTRO ÚNICO E 

PROGRAMA BOLSA 

FAMÍLIA 



No Município, o total de  

famílias inscritas  

no Cadastro Único  

em dezembro de 2018  

era de 3.886. 
 
 



            

 

 

 

 

  

 

 

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

 

476 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 

178,00; 

 

662 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio 

salário mínimo; 

 

368 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

 



O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de 

transferência condicionada de renda que beneficia 

famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no 

Cadastro Único.  

O PBF beneficiou, no mês de dezembro de 2018,  

2.553 famílias.  

O valor total transferido pelo governo federal em 

benefícios às famílias atendidas alcançou  

R$ 499.623,00 no mês. 



O acompanhamento da frequência 

escolar, com base no bimestre de julho de 

2018, atingiu o percentual de  

97,8%. 
 

Já o acompanhamento da saúde das 

famílias, na vigência de junho de 2018, 

atingiu 92,8 %. 



Mesmo recebendo os outros tipos de benefícios, as famílias podem 

permanecer ainda com  renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa           

(situação de extrema pobreza). 

 Não existe um valor fixo para o BSP. Ele é calculado caso a caso, para 

que cada família consiga superar a situação de extrema pobreza e 

ultrapassar a renda de R$89,00 mensais por pessoa.  



Apesar de haver uma redução no número de famílias beneficiárias no 

município, o valor médio por família foi aumentado (próximo slide), visto 

que o procedimento de averiguação do governo federal tem se 

intensificado com o cruzamento de bases do próprio governo federal.  



Valor aproximado em reais, sendo a soma de todos os  

repasses feitos ao município, durante o período informado.   



Houve um aumento do repasse ao município para gestão do Programa Bolsa Família, 

visto que foi feita uma ação geral em todos os povoados através de agendamento 

prévio para atualização cadastral. 

Isso resulta em aumento do repasse, aliado aos bons resultados também das 

secretarias parceiras, sempre ligadas intersetorialmente: saúde e educação. 



 
Secretaria de Assistência   

 
Metas 2019 



CRAS 



  Ampliar os atendimentos psicossocial; 

 Ampliar a equipe técnica com implantação de estagiários  nas áreas de psicologia e 

serviço social. 

 Incluir mais famílias e indivíduos no PAIF, através de busca ativa, demandas 

espontâneas e demandas de encaminhamentos das politicas setoriais, respeitando o 

número de famílias pactuadas de acordo com o porte do município e também o 

número de trabalhadores da equipe de referencia; 

 Otimizar os atendimentos individualizados realizados no CRAS; através de 

capacitações, reuniões e discussões junto aos trabalhadores desse equipamento; 

 Dar continuidade aos grupos de PAIF como: gestantes, estabelecendo novas 

metodologias e atividades, afim de dinamizar esses espaços  de discussões; 

 Ampliar o número de participantes do SCFV em algumas localidades como: Roma, 

Riachinho, Gaviãozinho, Santa Terezinha e Chico Mendes;  

 Estruturar e melhor os espaços dos atuais núcleos do SCFV; 

 Implantar oficinas profissionalizantes por meio do IGD em Colônia Boa Vista, Roma, 

Riachinho, Gaviãozinho, Santa Terezinha e Chico Mendes, Sitio Novo; 

 

 



 Implantar a Campanha de Prevenção à Gravidez na Adolescência para as 

localidades com maior incidência no município; 

 Ampliar a Atividade Comunitária em alusão ao Dia Internacional da Mulher, para 

as comunidades: Colônia Boa Vista, Saguim, Colônia Sergipe e Convento, além 

da sede do município, promovendo atividades de valorização e de elevação da 

auto estima desse gênero diante das diversas violações de direitos que a 

conjuntura atual as coloca; Iniciando  

 Melhorar e ampliar as atividades do Mais Inclusão nos povoados, a ser realizadas 

quinzenalmente a partir do Mês de Abril; 

 Instituir o mês de Agosto como Mês da Família e realizar atividades e ações que 

fortalece a importância desta como protagonista para a superação das diversas 

mazelas sociais;  

 Dar continuidade ao Projeto das Debutantes; fomentando parcerias com 

universidade Mauricio de Nassau e outras instituições, promovendo cursos 

profissionalizantes para as jovens participantes do projeto. 

 Implantar oficina de ballet, percussão, flauta doce, artesanato: pintura em 

tecido, bijuteria, para atender as crianças adolescentes, Idosos (SCFV,CREAS) 

 

 

 

 

 

 



 Implantar um Posto de atendimento do CAD ÚNICO  e seus serviços do Programa 

Bolsa Família na Colônia Sergipe e estabelecer um fluxo de atendimento para as 

regiões círculo vizinhas; 

 Retomar as ações do Projeto SUPERAR, promovendo cursos de geração de renda 

para as famílias em extrema vulnerabilidade social; 

 Desenvolver a primeira Feira com os produtos confeccionados pelas famílias 

participantes do Projeto Superar. 

 Implementar e fortalecer o projeto Caravana da Alegria no mês de outubro em 

alusão ao dia da criança. 

 Promover uma Amostra de todas as atividades e ações desenvolvidas durante os 

últimos 3 anos de gestão no mês de Novembro. 



CREAS  



Metas para 2019 

 Implantar oficina de Bijuterias dentro do serviço de atendimento as 

crianças e adolescentes acompanhadas pelo CREAS.  

 Retomar a oficina de Flauta doce. 

 Inserir a participação dos adolescentes em projetos da casa da juventude 

(parceria firmada em 2018). 

 Reuniões do grupo de  PAEFI (SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADOS A 

FAMÍLIAS) 

 Fomentar as Campanhas Nacionais que combatem todo tipo de violação 

de direitos as famílias, crianças, adolescentes, idosos, mulheres etc. 

 



CASA LAR 
 

 

 Finalizar  PROJETO QUE Viabilize a  CAPTAÇÃO DE RECURSO DO FUNDO 

PENITENCIÁRIO. 

 

 REFORMA DO PRÉDIO (ALUGADO) DA CASA LAR 

 



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS AÇÕES 

 
ENCONTRO COM AS GESTANTES  



Encontro Cultural Carnavalesco com os participantes do SCFV, crianças, 

adolescentes e idosos. 

 



Agendamentos das famílias do CADUNICO 

nos povoados para RECADASTRAMENTO  



 Atividade Comunitária do Projeto:  

Mais Inclusão no Bairro Cocal. 

 



Comemoração do Dia Internacional 
da Mulher 





Comemoração do Dia das Mães 





Encontro com os participantes do Programa 

de Incentivo a geração de renda- SUPERAR 



Encontro Cultural Junino com as crianças, 

adolescentes e idosos do SCFV 

 





GRUPO DE REISADO DOS IDOSOS DO SCFV EM CANINDÉ 
NO PROJETO CULTURAL INTEGRE-SE 

 



ENCONTRO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
SOBRE OS SERVIÇOS DO CRAS 

 





PASSEIO DOS IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO 
DIA DOS PAIS NO BALNEÁRIO DE TERRA CAÍDA 



MAIS INCLUSÃO 









IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO do SCFV para idosos no 

Povoado Pontal 







Mês das Crianças com o Projeto: Caravana da Alegria 

  









Mês dos Idosos 



Baile anos 60 com foco no resgate das vivencias de 

experiências 





PROJETO RESGATANDO SONHOS 







PALESTRAS COM IDOSOS SOBRE O MÊS DE PREVENÇÃO AO 

CÂNCER DE PRÓSTATA E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.  



EXCURSÃO das crianças e adolescentes do SCFV ao Cine 

Vitória em Aracaju. 



REUNIÃO COM PAIS E/OU RESPONSÁVEIS PELO SCFV  



CONFRATERNIZAÇÃO E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DO 

SCFV PARA IDOSOS 



Oficina de Educação Financeira com a Psicóloga do CRAS 

com grupo do PAIF 


